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FJALA JONË 
 
Të nderuar lexues, 
 

kemi kënaqësinë t‟jua përcjellim numrin tridhjetë e një të revistës sonë dhe tuaj 
„„Dielli Demokristian‟‟. Që nga 1 qershori i vitit 2010, përgjatë më shumë se shtatë 
viteve ju informojmë për aktivitetet e zhvilluara në javët dhe muajt që lëmë pas, jo 
vetëm në Austri, por dhe më gjerë. Poashtu vullnetarisht që nga viti 2012 po bëjmë të 
mundur botimin e një verzioni të shkurtër edhe në gjuhën gjermane. Për më tepër, 
kemi në funksion faqen tonë në internet: www.dielli-demokristian.at, ndërsa 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, Zvicra, Italia, 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 ora letrare, e cila u mbajt nën organizimin e 
Lidhjes së Shkrimtarëve edhe Krijuesve Shqiptarë në Austri „„Aleksandër Moisiu‟‟ 
(www.moisiu.eu). Po ashtu, Këshilli Kordinues i Shoqatave Shqiptare në Austri 

(www.keshilli-koordinues.at) realizoi me sukses „„Javët e Kulturës Shqiptare në 
Austri‟‟. Për sa i përket sportit, në vjeshtë filloin 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 
nga viti i kaluar përfaqësohet 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 mars 
të vitit 2018. 

  
Këshilli redaktues falenderon të gjithë ata që ndihmuan në realizimin dhe botimin e 
kësaj reviste periodike, e  sidomos ata që dërguan shkrimet e tyre, si dhe mbështetësit 
tanë moral. Si dhe deri më tani, edhe ky numër është përpiluar, dizajnuar dhe botuar 
në saje të punës dhe angazhimit vullnetar të aktivistëve tanë në Vjenë, pa asnjë 
kompensim financiar, dhe si i tillë do të shpërndahet në mijëra adresa elektronike të 
lexuesve në të katër anët e botës. 
 

Lexim të këndshëm! 
 
ZVR-Zahl: 604548200 
Vereinskonto: BAWAG PSK: 
Empfänger: Albanischer Kulturverein „Dielli Demokristian‟‟ 
IBAN: AT331400003610134318 
BIC: BAWAATWW 
 
 

 

Kopertina: Besim Xhelili  

 
 

Të drejat e autorit: @dielli.demokristian 
 

 
Ideator dhe themelues i revistës: Anton Marku 

 

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

Lush Neziri, aktivist  Akil Koci  Ndue Ukaj 
Mark Gjuraj, aktivist  Anita Marku Sarë Gjergji 
Mark Marku, student  Hazir Mehmeti  Valentina Pjetri 
Vilson Kola, Dr. Med    
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Shkëlqeu në Austri, ndahet nga jeta shkencëtarja e re shqiptare  Dr. Vlorë Mehmeti-Tërshani 

 

 
Është ndarë nga jeta në moshën 35-vjeçare shkencëtarja shqiptare  Vlorë Mehmeti-Tërshani. 

 

Dr. Vlorë Mehmeti-Tërshani 

 

Shkencëtarja ka ndërruar jetë në Vjenë të Austrisë, pasi vuante nga një 
sëmundje e rëndë. Lajmin e hidhur e ka bërë të ditur stomatologu Xheladin 

Ujkani, njëherësh drejtori i Organizatës për Arsim, Shkencë dhe Shëndetësi 

“KISCOMS”. Në faqen e tij në “Facebook”, Ujkani bën një retrospektivë të 

sukseseve dhe gjurmëve që la pas e ndjera. Vlora ishte e para dhe e vetmja 

nxënëse emigrante, që në gjithë historinë e gjimnazit në Vjenë, nuk e 

përsëriti klasën sipas rregullores për përvetësimin e gjuhës, duke mbaruar me 

rezultate të larta dhe afat rekord, dhe duke i cilësuar për këtë një rast i 

veçantë. 

 

Pas një sëmundje të rëndë, në Vjenë të Austrisë, në moshën 35-vjeçare ka 

vdekur shkenctarja shqiptare Vlorë Mehmeti –Tershani. Vlora Mehmeti – 

Tërshani, ka lindur me 20.03.1982 në fshatin Beçiq të Drenicës, Komuna e 
Vushtrrisë. Vlora rrjedhë nga një familje arsimdashëse dhe atdhedashëse. 

Babai i saj, Hazir Mehmeti ishte ndër profesorët e parë të Biologjisë në 

Drenicë dhe aktualisht Kryetar i shoqatës së mësuesve shqiptarë 

“NaimFrashëri” në  Austri. 

Kush ishte Vlora 

Sukseset e Vlorës nisën herët.  Ajo 

përfundoi  fakultetin e Farmacisë 

me sukses të  lartë në Vjenë. 

Temën e Magjistraturës në Tokio 

(Japoni) tek Profesori i njohur 
AsakaëaYoshinori në gjuhën 

angleze duke u vlerësuar me notë të 

lartë dhe mbrojtur shkëlqyeshëm. 

 

Shkencëtarja shqiptare punonte në 

universitetin e Vjenës në sektorin e 

njohur laboratorik për hulumtime 

shkencore njërin nga më të njohurit 

në sferën e mikrobiologjike. Me 

punët e saj hulumtuese ajo e ka 

prezantuar universitetin e Vjenës në 
disa kongrese botërore të 

hulumtuesve nga lëmi i farmacisë 

dhe mikrobiologjisë, ku mori   

vlerësime të larta për rezultatet 

hulumtuese. Këto hulumtime u 

botuan në revistat shkencore më 

prestigjioze të qendrave shkencore 

botërore. 

 

Një vit më parë Universitetin e 

Vjenës mbrojti temën e 

doktorraturës nga lëmia e 
mikrobiologjisë, studiuesja 

shqiptare Vlora Mehmeti – 

Tërshani. 
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Ekskluzive 

 

Shkruan: Imer Lladrovci, Vjenë/Austri 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

28 nëntori i viti 1912 është pikëkthesa më e madhe që nga koha e Skenderbeut në historinë e 

popullit tonë 
 

Me shpalljen e Pavarësisë se Shqipërisë,  këtë fitore të madhe të kombit tonë në luftën e tij të  gjatë shekullore për liri, 

programi i Rilindjes sonë kombëtare filloi të realizohet, edhe pse në rrethana shumë të vështira ballkanike dhe pa 

përkrahje ndërkombëtare  realizimi i tij ishte vetëkuptueshëm i pjesëshëm.  

 

Fara e hedhur përmes librit shqip që ndërgjegjësonte 

shqiptarët për domosdoshmërinë e veprimit historik për 

krijimin e  shtetit shqiptar  që nga Gjon Buzuku, Pjetër 
Budi, Frang Bardhi, Pjetër Bogdani, pastaj nga plejada e 

patriotëve të shekullit XIX si Naum Veqilharxhi, Sami e 

Naim Frashëri, Pashko Vasa, Zef Jubani e shumë e 

shumë të tjerë kishte filluar të jipte frytet e para. 

Shqipëria po vihej në lëvizje dhe një ditë patjetër do të 

bëhej sipas idesë së tyre. 

 

Me Lidhjen Shqiptare të Prizrenit  ishte bërë prova e 

parë  gjenerale për shtetin e ardhshëm kombëtar, 

tridhjetë vjet para shpalljes së pavarësisë në Vlorë dhe 

kjo provë kishte dalë e suksesshme. Shteteve ballkanike 

dhe fuqive  europiane iu bë e ditur se në gadishullin e 
lashtë ilirik ka edhe një popull tjetër, përveç sllavëve 

dhe grekëve,  që ka pretendime të ligjshme për 

themelimin e shtetit të tij kombëtar. Shtypja e 

përgjakshme e kësaj lëvizjeje shtetformuese nga Porta e 

Lartë, që do të vijë më pas, mundi të ishte e suksesshme  

vetëm në sajë të pranimit të heshtur të barbarive turke 

nga ana e  fuqive të mëdha të kohës. Kështu  ëndrra 

shqiptare për shtet më hapësirën etnike do të mbetej hë 

për hë në embrion e saj, por zjarri i atdhedashurisë do të 

ndizet edhe me i fort në zemrat shqiptare. 

 
Por nëse në kohën e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit 

monarkitë ballkanike ushtarakisht nuk do të kishin qenë 

në gjendje të ndërmerrnin aventurën e  pushtimit të 

tokave shqiptare, tridhjetë vjet më vonë kur Ismail 

Qemali ngrit flamurin e Skenderbeut në Vlorë, situata 

ndërkombëtare kishte ndryshuar rrënjësisht. Rrënimi i 

ngrehinës perandorake osmane ishte një fakt i kryer dhe 

askush më në Europën që ishte e zënë me problemet e 

saja të mëdha që do ta çonin atë në Luftën e Parë 

Botërore nuk ia kishte ngenë të merrej me këtë gërdallë. 

Për shqiptarët rreziqet  nuk do të pakësosheshin. 

Përkundrazi, ato do të bëheshin edhe më virulente dhe 
më të drejtpërdrejta. Tanimë jo ideja e tyre për shtet 

ishte vënë në rrezik, por thjesht substanca e tyre etnike. 

Shqiptarët në këtë periudhë vendimtare për fatin e tyre 

historik  jo vetëm do të mbeteshin të vetmuar para 

ujqëve të uritur të Ballkanit, e këtyre shteteve që  në 

ndërkohë kishin punuar diplomatikisht dhe kishin bërë 

përgatitjet e nevojshme ushtarake, por ata në këtë 
ndeshje për jetë a vdekje me pushtuesit e rinj nuk e 

gëzonin objektivisht përkrahjen e parezervë të asnjë 

fuqie të madhe. Konferenca e Londrës e tregon më së 

miri këtë gjendje pothuajse të pashpresë për shqiptarët, 

të cilëve nuk u mbetej tjetër veçse të pranonin me 

hidhërim të madh përgjysmimin e territorit të shtetit të 

tyre.  

 

Dy luftërat ballkanike, që do ta trondisin gadishullin 

tonë në vitet 1912 dhe 1913, kishin shpërthyer në 

momentin që Porta e Lartë nën ndikimin e diplomacisë 

austrohungareze po e pranonte më në fund si të 
pashmangshme nevojën e krijimit të shtetit shqiptar. 

Këto luftëra, pra,  ishin të drejtuara kundër  Shqipërisë, 

edhe pse më pas ato u kthyen në kacafytje të 

përgjithshme  ballkanike.  Lufta kundër shqiptarëve nuk 

bëhej vetëm me fjalë e me diplomaci  të tipit të Vlladan 

Gjergjeviqit që kërkonte mandatin serb mbi „shqiptarët 

barbarë“, gjithnjë me synimin për „civilizimin e tyre“, 

por në rradhë të parë në terren. Në burimet e besueshme 

të kohës si p.sh. dëshmitë e austriakut Leo Frojndlih 

(Leo Freundlich) dhe amerikanit Hovard Xhejms 

(Howard James) flitet për tragjeditë e shqiptarëve në 
veri dhe të atyre në jug gjatë vitit 1913. Dhe janë 

pikërisht këto zona etnike që pastaj do t‟i shkëputen 

shtetit të saposhpallur shqiptar, kufijt e të cilit do t‟i 

caktojnë të mëdhenjtë kinse në emër të paqes dhe 

ruajtes së drejtpeshimit. 

 

Në librin e  Leo Frojndlihut „Korrespondenca shqiptare.  

Njoftime agjensish nga kohëra krizash (qershor 1913 

deri në gusht 1914)“       ( „Die Albanische 

Korrespondenz: Agenturmeldungen aus Krisenzeiten 

(Juni 1913 bis August 1914)“ ), që  falë punës editoriale 

të Robert Elsit (Robert Elsie) jepen dëshmi rrëqethëse.   
Leo Frojndlih, deputet socialist i  Këshillit Mbretëror në 

Vienë, i zbuloi botës tmerret e luftërave ballkanike në 

viset shqiptare. Frojndlih do ta përcjellë rrjedhën e 

luftës në Ballkan për  dy muaj  ditë pas dite dhe do të 
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jep kështu një kontribut orientues për politikën e 

jashtme të monarkisë austrohungareze, e cila ishte 

përkrahsja më e madhe e faktorit shqiptar. Edhe sot 

informacioni që na jep Frojndlihu ka një vlerë të 

pakontestueshme orientuese.  

 

Një dëshmitar tjetër i madh i kësaj kohe  është, siç e 
thamë më sipër,  edhe Hovard Xhejmsi. Në raportin e tij  

shpalosen tragjeditë e shqiptarëve të jugut nga tetori i 

vitit 1913, ku ishin djegur dhe shkatërruar mbi 300 

fshatra me 35 mijë shtëpi, duke i kthyer në të pastreh  

mbi 330 mijë veta. Sipas llogaritjeve të tij, ishin vrarë, 

therur me thikë, me bajonetë ose djegur plot 20 mijë 

burra, gra e fëmijë nga gjandartët grekë. Të njejtën gjë 

na e dëshmon për Kosovën Frojndlihu. Dhe të njejtën 

gjë e pamë vetëm 18 vjet më parë sërish në Kosovë. 

Kësaj here dëshmitë nuk do të jenë vetëm të shkruara, 

por edhe vizuale dhe do të arrijnë në çdo kënd të botës.  

 
105 vjet pas shpalljes së Pavarësisë se Shqipërisë,  

Europa ka korrigjuar një pjesë të gabimeve të saj, ka 

ndëshkuar një agresor që deri në fund të shekullit XX  

për krimet e tij shpërblehej territorialisht. 

 

Por ndëshkimi ende nuk është i plotë dhe sjellja ndaj tij 

ende jo në plotësisht konsekuente nga pikëvështrimi i 

moralit politik të kohës sonë. Serbia ende nuk i njeh 

krimet e saj në Kosovë dhe ende betohet se nuk do ta 

njeh pavarësinë e saj. Kjo gjë thuhet në Beogard, por 

edhe në Bruksel nga përfaqësuesit më të lartë shtetërorë, 

një pjesë e të cilëve kanë qenë të involvuar direkt në 

luftën kundër shqiptarëve. Dhe, përveç këtij shteti që  

ende  nuk e pranon përgjegjësinë e tij për  krimet e veta 

të luftës në Kosovë, ka edhe një shtet tjetër në Ballkan 

që është ekspozuar në mënyrë ekscesive  për politikat e 
saj kundërshqiptare. Greqia, edhe pse vend i Bashkimit 

Europian, pra me përgjegjësi të veçanta,  vazhdon të 

mos e njoh shtetin e Kosovës. 

 

105 vjet pas shpalljes së Pavarësisë  gjendja e 

shqiptarëve në Ballkan është e tillë që i bën ata  të jenë 

relativisht të kënaqur me atë që kanë arritur deri më 

tani. Shqipëria sot është anëtare e NATO-s dhe ne 

shresojmë se nuk do të kalojë shumë kohë derisa ajo të 

bëhet edhe anëtare e Bashkimit Europian. 

 

Problemet për shtetet shqiptare me mosha të ndryshme 
në Ballkan sot janë tjera nga ato të shekullit të kaluar të 

luftërave ballkanike për shqiptarët pa shtet. Lufta si 

mallkim që e ka përcjellur siujdhesën tonë për shumë 

shekuj  të shpresojmë se është shmangur përgjithnjë.   

 

Shqiptarë sot janë më të fort se kurrë më parë, prandaj 

kanë edhe përgjegjësi të tjera ndaj vetëvetes, por edhe 

ndaj rajonit dhe kontinentit ku bëjnë pjesë.  

 

 

 
 

 

Autori është Konsull në Ambasadën e Republikës së Kosovës në Vjenë 
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Speciale 

 Shkruan: Arben Gjinaj, Vjenë/Austri 

 

 

 

Artistja Makfire Kryeziu, krijon emër në Austri 
 

Artistja Makfire Osmani – Kryeziu ka mbi pesë vite që jeton dhe vepron në Austri. Veprimtaria e saj prej artistë është 

shumë e gjerë në fusha të ndryshme si në pikturë, skulpturë dhe mozaik.  Punimet e saja artistike janë duke u pëlqyer 

nga publiku austriak. 

 

Makfire Osmani – Kryeziu 

 

Makfire Osmani – Kryeziu është një piktore e njohur nga komuna e 

Prishtinës e cila veprimtarinë e saj po e vazhdon edhe në Austri. Magi siç e 

njohin të gjithë ka mbaruar Akademinë e Arteve në Prishtinë, në degën e 

skulpturës. Gjatë viteve në Kosovë ajo ka qenë pjesë e disa ekspozitave në 
vend dhe jashtë vendit. Që nga viti 2012 Magi jeton në  Klagenfurt të 

Austrisë. Edhe në Austri, ajo ka mbajtur disa ekspozita personale por edhe 

pjesëmarrje të tjera kolektive.  

 

“Kur erdha në Austri, fillimisht kisha një prezantim në Universitetin e 

Klagenfurtit si artiste nga Kosova, mandej ka qenë ekspozita ime e parë në 

mesin e dy artistëve ku jam paraqit me njëzet punime”, theksoi ajo. 

 

Veprimtaria e saj prej artiste është 

shumë e gjerë si në pikturë, 

skulpturë dhe mozaik. I pëlqen të 

eksperimenton e të provon veten në 

shumë fusha. Stili që punon ajo po 
ashtu është i kombinuar abstrakt 

modern. “ Më pëlqen të trajtoj tema 

sociale nga përditshmëria jonë si:  

kam provuar të punoj vepra më 

gjëra që janë per t‟u hedhur 

(mbeturina), më të cilat kam pasur 

një mozaik me gjëra të reciklikuar. 

Ky mozaik më është vlerësuar 

jashtë mase nga publiku dhe 

njohësit e artit”, ka thënë ajo. 

 

Punimet e artistes nga Kosova janë 

mjaft të kërkuara nga publiku 
austriak, ndonëse ajo më shumë 

deri më tash ka qenë më shumë e 

koncentruar për punimin e veprave 

se sa për shitjen e tyre. 

 

Projektet e Magit në vazhdim do të 

janë të punoj edhe më shumë duke 

trajtuar tema dhe probleme të 

ndryshme të përditshmërisë me anë 

të veprave artistike. 
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Aktualitete 

 

 

Austria frymoi shqip 

 
“Bukë, krypë e zemër”ishte sivjet motoja e Javëve Kulturore Shqiptare në Austri. 

 

Aktivitetet që u organizuan në Javët e Kulturës Shqiptare ishin mjaft të larmishme. Përveç atyre artistiko-kulturore, si: 

koncerte vokale dhe instrumentale; ekspozita skulpturash, pikturash dhe fotografike, kishte edhe prezantime librash, 

shfaqje filmash dokumentarë dhe artistikë, si dhe aktivitete sportive: turne futbolli, shahu etj. Synimi kryesor ishte që 

duke e paraqitur në mënyrë sa më dinjitoze kulturën dhe artin shqiptar, të tërhiqet vëmendja e publikut artdashës 

austriak dhe atij ndërkombëtar lidhur me vlerat e kombit tonë.  

 

Vjenë, nëntor-dhjetor 2017: Për të katërtin vit me radhë në Austri, nën 

përkujdesjen e Këshillit Koordinues të Shoqatave Shqiptare në Austri, u 
organizaun „„Javët e Kulturës Shqiptare”. Këtë herë kjo ngjarje nisi me 17 

nëntor me një ekspozitë me titullin „„Muscle Memory” të artistit tonë të 

mirënjohur, Jakup Ferri. Ekspozita ishte e hapur për publikun për tri javë 

rresht, për aq kohë sa edhe zgjatën Javët e Kulturës Shqiptare 2017.  

Foto nga ekspozita „„Muscle Memory” 
 

Në ditët në vijim u shfaqen disa prej filmave të metrazhit të shkurtër nga 

festivali i sivjetshëm ndëkombëtar i filmit „„DokuFest” në Prizren. Më pas 

balerini ynë i njohur i Operas dhe Baletit të Vjenës Eno Peçi, u paraqit para 

publikut me një balet të veçantë mbi pëlhurë me ngjyrë, performancë kjo e 

cila u përcoll me muzikë shqipe nga artistë dhe studentë të muzikës në 

Vjenë.  

 

Me mbështetjen e solistëve dhe instrumentistëve shqiptarë që jetojnë dhe 

veprojnë në Austri u   mbajt edhe një koncert i muzikës klasike, ku përveç 

veprave të njohura botërore u interpretuan  edhe vepra të njohura shqiptare.  
 

Përveç këtyre organizimeve të Këshillit Koordinues, pjesa më e madhe e 

aktiviteteve si edhe përgjatë viteve të kaluara u organizua nga shoqatat 

shqiptare në Austrim e mbështetje nga Ambasadat e Shqipërisë dhe Kosovës 

në Vjenë. 

„„Javët e Kulturës Shqiptare” për 

herë të parë u  mbajtën në vitin 
2014 në bashkëpunim me shoqatat 

shqiptare në Austri dhe me 

mbështetjen e SPÖ (partia social-

demokrate e Austrisë) dhe 

komunitetit të biznesit shqiptar në 

Austri, për t„u përkrahur më pas 

edhe nga institucionet dhe mediat 

austriake dhe shqiptare. „„Javët e 

Kulturës Shqiptare” po priten 

jashtëzakonisht mirë nga i tërë 

komuniteti shqiptar me banim në 
Austri, sidomos në Vjenë, duke u 

trefishuar kështu pjesëmarrja në 

mbi 6000 mysafirë në vitin 2016 

dhe më tepër se kaq këtë vit.  

 

Aktivitet zgjatën deri me 9 dhjetor 

të këtij viti, duke u përmbyllur me 

një mbrëmje muzikore, në të cilën 

dominoi muzika e gjallë shqipe nga 

grupi „„Ofchestra”, grup ky i njohur 

veçanërisht me interpretimin e 

këngëve të vjetra shqipe në stilin e 
tyre modern. 

 

 

Për më shumë info:  

office@keshilli-koordinues.at 

www.javet.at 

www.keshilli-koordinues.at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@keshilli-koordinues.at
http://www.javet.at/
http://www.keshilli-koordinues.at/
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Shkruan: Hazir Mehmeti, autor dhe publicist në Vjenë/Austri (mag_mehmeti@hotmail.com) 

 

 

 

 

Dita e Flamurit Kuq e Zi festohet në Vjenë 
 

Një kurorëzim afirmativ i konkursit letrar mbështetur nga Ministria e Diasporës. Në prozë, tregimi “I huaj” me autor 

Hazir Mehmetin, çmimi i parë. Në poezi, vjersha “Në shkon ti…” me autor Besim Xhelilit dhe “Serenatë” e Hazir 

Mehmetit fituese të çmimit të parë. Mirënjohje për gjithë konkurruesit. 

 

“Evropa ka nevojë për shqiptarë autentik, për shqiptarë të vetvetes”. (Adem Demaqi. Vjenë, 20 nëntor 2012, nga 
takimi me kryesinë e Lidhjes) 

 

28 nëntor 2017, Vjenë: Në një 

ambient të bukur ku flet arti, në 

“Der Kunstraum”, në qendër të 

Vjenës u mbajt orë festive letrare 

e organizuar në kuadër tëJavëve 

të Kulturës Shqiptare në Austri, 

nga Lidhja e Shkrimtarë dhe 

Krijuesve Shqiptarë “Aleksandër 

Moisiu” dhe Këshillit Koordinues 
të Shoqatave Shqiptare në Austri. 

Programi u prezantua me shije 

nga moderatorja, Kaltrina 

Durmishi. Të pranishmit me një 

minutë heshtje nderuan të 

ndjerën Dr.Vlora Mehmeti-

Tërshani,  e cila ishte pjesë e 

 realizimit të disa aktiviteteve 

letrare që nga themelimi i 

Lidhjes. Në emër të nikoqirit, 

përshëndeti Hubert Thurnhoffer, 

pronari ,,Der Kunstraum‟‟ Galeri 
duke falënderuar për prezencën 

dhe bashkëpunimin: “Ju 

falënderoj për prezencën tuaj në 

hapësirat e sallës sonë ku ofrohet 

ambient i mrekullueshëm për ata 

që adhurojnë artin”, tha mes 

tjerash ai. Në fjalën e tij Anton 

Marku, kryetar i Lidhjes së 

Shkrimtarëve dhe Krijuesve 

Shqiptarë në Austri, uroi të 

pranishmëve 28 Nëntorin-Ditën e 
Pavarësisë së Shqipërisë: “Është 

nder për ne të jemi pjesë e 

programeve të Këshillit 

Koordinues të Shoqatave 

Shqiptare në Austri, ku sonte do 

kurorëzojmë Konkursin Letrar me 

shpalljen e fituesve. 

Falënderojmë Ministrinë e 

Diasporës e cila e mbështeti këtë 

eveniment. Lidhja jonë po shënon 

suksese në botime ku tani kemi 

dy antologji nga krijuesit 
shqiptarë, “Ilyricum I” dhe 

“Ilyricum II”. Në gjashtë vjet jetë 

Lidhja jonë mbajti orë letrare të shumta në gjithë Austrinë”. Këtë mbrëmje e 

nderoi me praninë e tij dhe Dr. Musa Ahmeti, ligjërues në Universitetin e 

Budapestit, i cili kishte ardhur enkas për këtë ngjarje. 

 

Shani Hamitaga, përfaqësues i Ministrisë së Diasporës së Kosovës mes tjerash 

shtoi: “Ndihem i nderuar sonte të ju uroj dhe përshëndes në këtë ditë feste nga 

ky vend mik siç është Austria, e cila e përkrahu vazhdimisht kombin tonë në 

momentet vendimtare historike. Andaj një falënderim i veçantë këtij vendi 

mik…Shumë bijë e bija nga mërgata lanë rahatinë dhe me dashuri iu 
bashkëngjitën radhëve në luftë për liri të cilën e gëzojmë sot. Edhe tani rinia 

jonë po shkollohen në gjithë botën dhe po merr dije që nesër të mund të 

kontribuojnë në vendin e tyre. Sot shumë bij e bija mërgimtare po radhitën në 

Top-lista në shkencë, sport, kulturë, art në të gjitha vendet. Mirënjohje për të 

gjitha ato familje që japin aq shumë për vendin, progresin, për të ardhmen 

tonë”. Nga Ambasada e Shqipërisë Idlir Kaba, sekretari i dytë i saj, ua uroi 

festën. “Sot është festë e veçantë për shqiptarët. Shpallja e pavarësisë u bë për 

të gjitha trevat shqiptare, por fatkeqësisht një vit më vonë u njoh vetëm një 

territor i ngushtë. Fatmirësisht kjo padrejtësi historike u rregullua, ne tani kemi 

dy shtete, një komb dhe detyrat tona janë të shumëfishta drejt ruajtjes së 

vlerave kombëtare dhe lidhjes me diasporën. Shembulli më i mirë nga 

diaspora është ai i rilindësve tanë, edhe pse ishin jashtë trevave shqiptare 
dhanë shumë për çështjen kombëtare. Dhe sot përgëzimet e mia për Lidhjen e 

Shkrimtarëve këtu e kudo në diasporë për afirmimin e vlerave artistike e të 

gjuhës sonë”. Imer Lladrovci, konsull në emër të Ambasadës së Republikës së 

Kosovës uroi të pranishmit. “Që nga nëntori i kryeheroit kombëtar Gjergj 

Kastrioti – Skënderbeu, nëntori i Vlorës, nëntori i ditëlindjes së Komandantit 

Legjendar, Adem Jashari, janë bazamenti i krenarisë sonë kombëtare. Sot 

Kosova e njohur nga shtetet më të fuqishme të botës do ec drejt demokracisë e 

zhvillimit”. Tingujt e flautës luajtur nga studentja, Fortesa Softa freskuan të 

pranishmit në ambientin e bukur. 

 

Programi letrar filloi me promovimin e romanit të autorit, tani i njohur, nga 
Budapesti, Driton Smakaj, romani i tij i tretë i radhës “D11” të cilin shkurtas e 

prezantoi poeti Besim Xhelili. “Driton Smakaj, u lind në Abri të Drenicës, 

aktualisht jeton e punon në Hungari, ishte pjesëtar i Ushtrisë Çlirimtare të 

Kosovës që nga ditët e para të luftës deri në mbarimin e saj. Është veprimtar e 

krijues i njohur”. Për një analizë përmbajtësore të romanit foli Dr. Etleva Lala, 

ligjëruese në Universitetin e Budapestit, Katedra e Albanologjisë. Ajo në 

fjalën e saj e përshkroi veprën të një niveli të bukur artistik dhe përmbajtësor 

si nga ana gjeografike të shtrirjes së temë, po ashtu me elemente figurative të 

realizuara me sukses. Një roman që duhet përkthyer në gjuhët tjera”. Në fjalën 

e tij autori, Driton Smakaj, falënderoi të gjithë ata që e ndihmuan realizimin e 

veprës dhe promovimin e saj. 

 
Ora letrare vazhdoi me leximin e poezive nga disa autorë, mes tyre ishte edhe 

Bardha Mançe, e cila kishte ardhur nga Athina, pastaj lexuan Gjin Morina, 

mailto:mag_mehmeti@hotmail.com
http://gazetadielli.com/dita-e-flamurit-kuq-e-zi-festohet-ne-vjene/
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Vjollca Koni-Ajsallari, Mërgim 
Osmani, Zaim Toska, Violeta 

Allmuça, etj.  Rreth realizimit të 

fituesve të konkursit nga juria në 

përbërje: Dr.Ina Arapi, Entela 

Kasi dhe Hasan Qyqalla, foli Dr. 

Ina Arapi. “Konkurrimi ishte 

tërësisht anonim dhe ne kemi 

vlerësua sipas kritereve letrare 

artistike të krijimeve në poezi dhe 

prozë. Fituesve suksese të 

reja”, tha mes tjerash. Shpërblimi 

i parë në prozë i takoi Hazir 
Mehmetit me tregimin “I huaji”; i 

dyti: Edona Reshidi me tregimin 

“Ajo”; të tretin: Angjelina Marku, 

me tregimin “Helena”. Në poezi 

shpërblimi i parë me pikë të njëjta 

u takoi dy krijuesve; Besim 

Xhelili me poezinë “Në shkon 

ti…” dhe Hazir Mehmeti me 

poezinë “Serenatë”; të tretin 

autorja Violeta Allmuça me 

poezinë “Miklimi i Jetës”. Për të 
gjithë konkurruesit u ndanë 

mirënjohje: Marigona Ramadani, 

Anton Marku, Alban Kastrati, 

Vjollca Koni-Ajasllari, Uran 

Krasniqi, Melita Sulejmani, 

Mërgim Osmani. Shkodran 

Elshani, etj.  Nën përkujdesjen 

e Besim Xhelilit, nga punimet e konkurruesve u nxor fletushka “Konkursi 2 
letrar 2017”, të cilën Lidhjaua shpërndau të pranishmëve si dhuratë mbrëmje. 

Në fund u dha një koktej rasti shoqëruar me pije vendore. U organizua dhe 

këndi i librave nga autorët e shumtë që jetojnë në Austri. 

Foto e përbashkët e pjesëmarrësve në orën letrare 

 

Lidhja e Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë “Aleksandër Moisiu” është një 

shembull i mirë për gjithë diasporën në rrugën e saj në afirmimin e krijimeve 

letrare nga kombi ynë në ambientet shumëkulturore në Austri. Disa nga 

autorët shqiptarë janë tani më anëtarë të asociacioneve letrare më të njohura në 
Austri, PEN-Club-it dhe Lidhjes së Shkrimtarëve në Austri, janë pjesë e 

antologjive në gjermanisht krahas krijuesve të njohur vendës. 
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Shkruan: Etleva Petriti, Treviso/Itali 
Etleva Petriti lindi lindi në rrethin e Beratit/Shqipëri. Ajo kultivoi pasionin për poezinë qysh e vogël. Jeton prej 20 vitesh në 

Provincën e Trevizos ku ka ndjekur kurse të ndryshme në ambientin sanitar. Momentalisht është duke frekuentuar 

Università Ca Foscari a Venezia/Itali në degën letërsi. 

 

 

 

 

 

 

Vajzës trime malësore dhe intelektuale 
 

Kështu e quajta unë Avokaten Ermira Zhuri. 

  

Të shkruash 

artikull për 

arritje ështe e 

lehtë por t„i 

përjetosh ato 
është emocion 

i dyfishtë. Sot 

po shkruaj për 

këtë vajzë 

nismëtare të 

gjuhës shqipe 

dhe shumë 

projekteve të 

rëndësishme 

që kanë të 

bëjnë me 
kombin tonë 

shqipëtar këtu 

në Trevizo të 

Italisë. 

 

 

Ermira Zhuri 

 

Ermira Zhuri është e lindur me 3 mars 1977 në vendin e 

Euruditeve dhe patriotëve shqipëtarë në Zadrimen e 

Fishtes dhe të Mjedës, në një zonë të njohur për 
intelektualizëm dhe patriotizëm që kanë lënë gjurmë të 

pashlyera në historinë tonë kombëtare. Shkollen fillore e 

mbaroi pjesërisht në Hajmel, Mjede dhe Shkodër. 

  

Pas trazirave të vitit 1990 familja e saj, si shumë familje 

shqipëtar mori rrugën e mërgimit dhe u vendos në Itali. 

Nga viti 1994 deri në vitin 1999 ka ndjekur shkollën e 

mesme, ku vitin e parë e ka mbaruar në Benevento dhe 

katër vite të tjera në Treviso. 

  

E pasionuar pas libravave dhe e frymëzuar nga eruditët 

shqipëtarë; Fishta, Mjeda, Luigj Gurakuqi, etj, vazhdon 
studimet në universitetin më të vjetër në Europë në 

fushën e drejtësisë. Pasi dallohet si studente me nota të 

larta Universiteti i Bolonjës i ndanë bursë si studente e 

dalluar. 

  

Me 15 mars 2005 diplomohet si jurist. Duke mos u 

ngopur me dije dhe e fasionuar në fushën e drejtësisë, 

vazhdon stdudimet posdiplomike dhe me 14 dhjetor 

2015 mbaronn masterin duke marrë titullin e avokates. 

 

Avokatja Zhuri nga viti 2005 deri në vitin 2008 ka bërë 

përvojë pune nëpër disa zyre të njohura në shtetin 

italian. 

Pasi merr përvojen e duhur në fushën e avokatisë në 

vitin 2008 hap zyrë vetë si avokate duke arritur shumë 
famë në Republikën e Venetos.Sot avokatja Zhuri ka të 

punesuar  2 avokatë italianë dhe 5 sekretare. 

  

E lindur dhe e frymëzuar nga një vend i patriotëve të 

mëdhenj dhe shkolluar nëpër universitetet e njohur 

europiane dhe botërore sigurishte që Ermira Zhuri nuk 

ka mundur të qëndroj indifirente ndaj çështjes 

kombëtare. 

  

Si intelektuale dhe patriote, avokatja Zhuri për një 

periudhë të gjatë ka qenë presidente e shoqatës 
kulturore“Iliria‟‟ në Treviso, kryetare e juristëve 

shqiptarë si dhe kryetare e rrjetit të bizneseve shqiptare 

në Itali. 

  

Aktivitetet e avokates Zhuri janë të mëdha në shumë 

fusha, të cilat kanë lënë gjurmë të mëdha që sot e jetë do 

jenë përmendore për shiptarët dhe  jo vetëm shqiptarët 

që jetojnë në Itali mburren me veprën e saj, por gjithë 

kombi shqiptar është krenar me vepren e avokates 

Zhuri, e cila gjeti edhe mbështetjen e fuqishme nga të 

gjitha institucionet qoftë në Shqipëri apo Kosovë, por 
edhe nga institucionet e shtetit italian. 

  

Të gjitha aktivitetet e avokatës Zhuri kanë kaluar kufinjt 

politikë të shqipetarëve sepse për të ka vetëm kufinj 

kulturorë. 

  

Me angazhimin e saj të paparë diku tjetër u bë e mundur 

të rihapet shkolla shqipe në Treviso muaj më parë, ku në 

këtë evenimet përveç fëmijeve dhe bashkadhetarëve 

tanë ishnin të pranishem edhe personalitete të 

rëndësishme nga Republika e Kosovës, ku i dhanë 

mbështetje të fuqishme avokates Zhuri për të motivuar 
bashkadhetaret tanë që fëmijet e tyre të ndjekin mësimin 

plotësues në gjuhën shqipe. 

  

Falë punës se p lodhshme të saj sot në Republiken e 

Venetos kemi shumë shoqata kulturoree shkolla që me 

aktivitetet e tyre ruajnë dhe kultivojnë vlerat tona të 

mirëfillta kombëtare. 

 

Treviso, Itali 15 nëntor 2017 
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Blic Info nga Austria 

 
 

16 nëntor 2017: Koncert i Inva Mules në Vjenë 

 

Koncerti “Vienna salutes to Tirana” u mbajt në kuadër të 
organizimeve kulturore për nder të bashkëpunimit të ri Austri-

Shqipëri 2018.Në këtë koncert u bënë bashkë shumë muzikantë 

dhe kërcimtarë shqiptarë dhe austriakë. Në program kishte vepra 

nga më të bukurat e muzikës botërore dhe asaj shqiptare. Në këtë 

koncert u paraqiten balerini Eno Peçi, i shoqëruar nga Volkhard 

Steude, Kuarteti i Filarmonisë Vjeneze dhe Maria Yakovleva, 

primabalerina e Operës Shtetërore të Vjenës.Artistë të tjerë që 

perfomuan me Inva Mulën në koncert ishin pianisti Genc Tukiçi, 

baritoni Gezim Myshketa, violinisti Olen Cezari dhe disa emra të 

tjerë të njohur të muzikës shqipe nëpër botë.  

 

 

 

 

 

 

 

21 nëntor 2017: Ekspozita fotografike “Moments” e fotografit shqiptaro-austriak Gjergj Mazi 

 

Ambasadori i Republikës së Kosovës në Austri Sami Ukelli, bëri 

hapjen e ekspozitës dhe shprehu kënaqësinë që një ekspozitë e 

nivelit të tillë shfaqet në ambientin e përfaqësisë diplomatike të 

Republikës së Kosovës. Në fjalën e tij, Ambasadori Ukelli, theksoi 
rëndësinë e organizimit të aktiviteteve të tilla kulturore, përmes së 

cilave më së miri shfaqet arti dhe kultura shqiptare. Ndërsa, Gjergj 

Mazi në fjalën e tij falënderoi për përkrahjen në realizimin e 

ekspozitës fotografike. Ai ndër të tjera shtoi se këtu ka bërë një 

përzgjedhje të disa fotografive nga 100 sosh që posedon.Kjo 

ekspozitë u shfaq në kuadër të eventit „Javët e kulturës shqiptare 

në Austri“, që u organizua nga Këshilli i Shoqatave Shqiptare në 

Austri, për rëndësinë e së cilës foli kryetari i tij, Ermal Vejsa. 

 

 

 

 

 

 

23 nëntor 2017:  DokuFest në Vjenë 

 

Në Vjenë u shfaqën filmat e metrazhit të shkurtër nga Festivali 

DokuFest. Kjo u bë në kuadër të Javëve të Kulturës Shqiptare në 

Austri, ndërsa filmat e përzgjedhur nga kuratori i festivalit Samir 

Karahoda ishin: 1.Stacioni – Leart Rama; The Remigrant – Astrit 

Alihajdaraj; Import – Ena Sendijarevic; Sans le Kosovo – Dea 

Gjinovci dhe Meeting – Durim Kryeziu,. Të gjithë këto filma janë 

shfaqur në versionin origjinal, të shoqëruara edhe me titra në gjuhën 
angleze.Pas shfaqjes së tyre, Samir Karahoda dhe regjisori Astrit 

Alihajdaraj realizuan një bashkëbisedim me publikun dhe në fund të 

gjithë të pranishmëve iu servua ushqim dhe pije tradicionale. 
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Vështrime
 

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

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

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

kulturore. 

 

 

 

 

 

Gjuha si mjet komunikimi dhe identiteti 
 

Teritori, gjaku, tradita, kultura, zakonet janë elemente që e identifikojnë një 

popull apo një komb! Megjithatë elementi themelor që e bën të veçantë një 

popull ështe gjuha e tij! Vetëm përmes gjuhës së folur dhe të shkruar ne 

arrijmë të shprehim ndjenja, të shkëmbejmë ide dhe përvoja, të tregojmë 

histori të vërteta dhe imagjinare, të përshkruajmë njerëz, kafshë, gjëra, 

situata dhe mjedise të ndryshme, të argumentojmë dhe të shpjegojmë çdo 
dukuri, etj.   

 

Pra, gjuha, është element që e bën një popull të jetë i respektuar në rrjedhën 

e civilizimit botëror nga popujt tjerë, mvarsisht sa ka lenë dhe sa le gjurmë 

në gjuhën e shkruar, letersi, historiografi, art e tj. Për të komunikuar sa më 

mire, ne duhet të zhvillojme: të folurit, të dëgjuarit, të shkruarit dhe të 

lexuarit. Meqense 26 shtatori është dita e gjuhëve evropiane, në kuadër të të 

cilit po mbahete dhe ky eveniment, me të drejtë shtrojmë pyetjen: Sa po 

ruhet, kultivohet, dhe avancohet gjuha shqipe në trojet shqiptare (Shqipëri, 

Kosovë, Maqedoni, etj) dhe veçanarisht, sa po arrihet qe ajo të ruhet dhe të 

kultivohet në mërgatë? Nëpjesën e parë të pyetjes është vështirë të japim 

përgjigje, po rnë bazë të asaj që shohim dhë dëgjojmë në media, gjuha 
shqipe ka probleme të mëdha edhe në qarqe me të larta intelektuale, ka një 

degradim edhe në institucione shtetrore, mjete të informimit, media dhe në 

shkolla. Këtë mendim e bazoj në atë çka shohim në disa media dhe tek 

rezultatet e PIZA-s ku mbi 70 % e nxënësve nuk e kuptojne atë qe e lexojnë! 

Kjo duhet t‟ju lihet ekspertëve për hulumtim. Do të përqëndrohemi në pjesën 

e dytë të pyetje: Sa po arrijmë ne në mërgatë ta ruajmë gjuhën shqipe? 

 

Një ndër problemet kryesore që i preokupon, ose duhet t‟I preokupoj 

bashkatdhetarët tanë ështe edhe ruajtja e identitetit kulturoror e kombëtar të 

fëmijëve të tyre, sidomos tek brezi i dyte dhe i tretë të cilët janë lindur dhe 

rritur këtu në Austri. Kur themi gjuha mendojmë jo vetem gjuhën  e mangët 
që flasim në familje, por gjuhën letrare të folur dhe të shkruar. Fëmijët që 

nga lindja fillojnë të mësojnë dhe flasin gjuhën e prindërve, por që nga 

mosha 6 vjeçare obligohen që të regjistrohen në shkollë për të mësuar 

shkronjat, të shkruarit, të lexuarit dhe gradualisht thellimin e njohurive në 

një process të vazhduar.Tanimë e dimë se në Austri organizohet edhe mësimi 

në gjuhën amtare nga organet kompetente të arsimit. Sa e shfrytzojnë 

shqiptaret këtë mundësi qe ua ofron shteti austriak për fëmijët e tyre? Pak, 

shumë, shumë pak! Nëse flasim me përqindje, diku 10%.  Nga 261 shkolla 

fillore sa jane ne Vjenë, mësimi mbulohet mbi 20-25 shkolla me tre mësues, 

rreth 350 nxënës. Në secilën nga këto 261 shkolla kemi 6-10 nxenes 

shqiptare, e kemi shkolla ku numri I tyre arrin edhe deri ne 40 nxënës ,por 

sigurisht që ka edhe aso që nuk kane fare. Nga kjo mund të konkludojmë se 
vetëm në Vjenë kemi diku 2000-2500 nxënës (supozim)!  Po aq ka edhe në 

ciklin e lartë në NMS, nga klasa e pestë deri në të nëntën. Per shkak te 

interesimit të vogël të prindërve, mësimi në ciklin e lartë nuk organizohet! 

 

Mosvijueshmëria në mësimin e gjuhës shqipe është thembër e Akili dhe 

kërkon një studim të thellë shumë dimensional nga ekspertë të fushave 

sociale dhe linguiste, sepse varfërinë gjuhësore e vërejmë jo vetëm te 

fëmijët, por edhe tek te rinjët dhe të 

rriturit! Në bisedat e shumta me 

prindër, sidomos në ato shkolla ku 

punojmë, arsyetimet e tyre janë nga 

më të ndryshmet, nga ato 

objektive: prindërit punojnë, 
nxënësi është larg nga shkolla dhe 

nuk mund te vij,deri te ato 

subjektive: s‟kane nevojë, se 

fëmija di të flas shqip,  nëse shkon 

në gjuhën shqipe i përzihen gjuhët, 

gjuha gjermane do i duhet, jo dhe 

gjuha shqipe, e shumë “arsye” të 

tjera, e deri te injorimi i plotë se 

“thmis tem sen s‟pi duhet shipja” 

duke shprehur një lloj nervozizmi 

dhe arrogance!!! (Disa nga 

“argumentet“ e prindërve:                                                                                                                        
- Në disa raste, kur prindi e 

plotëson formularin dhe e shkruan 

në gjuhën gjermane  „Nein“ , e 

huton jo vetem mësuesin shqiptar, 

por edhe atë austriak, sepse në 

formular nuk ka rubrikë që thotë 

„Po“ ose „Jo“.                                                                                                                                                  

- E marr në telefon dhe i tregoj për 

oferten e mësimit në gjuhen shqipe, 

prindi më thotë: „Jo mor s‟ka 

nevoje, se di shyp fmija jem,  se na 
vec shyp folim…“; „Po kam frikë 

se po i përzihen gjuha me 

gjermanishten…“- „Mirë koka 

boll, por ky dreqi jem është ngatrru 

me ni sport e nuk paska vakt 

masdite..! - ----- „Prit ta ves 

djalin“ (djali në klasën e dytë, 7 

vjecar), derisa unë dëgjoj nga ana 

tjeter e celularit.. „Magst du 

albanisch lernen, përgjigja e 

fëmijës„ nein, danke“! „ Pom‟vjen 

keq por nuk po do...“ me thotë 
pastaj prindi. Arsyetimet me të 

shpeshta jane se :nuk ka kush e 

sjell dhe e kthen nga shtëpia për në 

shkollë kur bëhet fjalë per nxënësit 

e ciklit të ultë, ndërsa për ata të 

ciklit lartë arsyetime të shpeshta 

mailto:osmani42@hotmail.com
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janë : nuk po dojnë se nuk po ju ban “Spas” (kënaqesi, argëtim). 

 

Mësimi plotësues në gjuhën amtare është dhënë si ofertë nga organet 

kompetente të arsimit, por JO oblikativ (të pëlqen shkon, s‟të pelqen nuk 

shkon)! E neve shqiptarëve si duket nuk po na pëlqen gjuha jonë,  gjuha e 

Naimit: Sa e mirë, sa e ëmbël…!!!)  

Ne mësuesit, në çdo takim me përfaqësues të Ministrive të arsimit të 
Kosoves dhe Shqipërisë, kemi kërkuar që mësimit plotësues në gjuhën 

shqipe, t‟I jepet hapsirë më e madhe në mjetet e informimit publik  sidomos 

në televizionet publike TVSH dhe RTK, por arsyetimi i tyre ësht, se nuk 

kanë mundësi të ndërhynë në politikat redaktuese të këtyre mediumeve (!) 

 

Në këto rrethana mund të themi se e tërë përgjegjësia i takon prindërve. 

Atavendosin, se a do të mësojfëmija i tijedhenëgjuhënshqipe apojo! 

 

Informacionpërtëregjistruarfemijënnë mësimin e gjuhësamtare   

(Muttersprachenunterricht) mundtëmerr seciliprindtedrejtoria eshkollesku 

meson nxënësinëgjuhëngjermane. Formulari eshte i hartuar në dygjuhë. 

Formularinmundtashkarkoj 

kushdoqëështë i interesuar, nga 

webfaqja e Ministrisese 

ArsimittëAustrisë ne këtë link: 

http://www.schulemehrsprachig.at/f

ileadmin/schule_mehrsprachig/reda

ktion/muttersprachlicher_unterricht
/Anmeldeformular-

ohne/albanisch_ohne.pdf 

 

Mos të harrojmë se gjuha është 

mjet komunikimi dhe identiteti. Sa 

me mirë që të flasim gjuhën shqipe 

aq me të lehta do t‟i kemi lidhjet 

me atdheun dhe nuk do të jemi 

inferior në raport me të tjerët! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.schulemehrsprachig.at/fileadmin/schule_mehrsprachig/redaktion/muttersprachlicher_unterricht/Anmeldeformular-ohne/albanisch_ohne.pdf
http://www.schulemehrsprachig.at/fileadmin/schule_mehrsprachig/redaktion/muttersprachlicher_unterricht/Anmeldeformular-ohne/albanisch_ohne.pdf
http://www.schulemehrsprachig.at/fileadmin/schule_mehrsprachig/redaktion/muttersprachlicher_unterricht/Anmeldeformular-ohne/albanisch_ohne.pdf
http://www.schulemehrsprachig.at/fileadmin/schule_mehrsprachig/redaktion/muttersprachlicher_unterricht/Anmeldeformular-ohne/albanisch_ohne.pdf
http://www.schulemehrsprachig.at/fileadmin/schule_mehrsprachig/redaktion/muttersprachlicher_unterricht/Anmeldeformular-ohne/albanisch_ohne.pdf
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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. 

 

 

 

 

 

Intelektualët dhe politika 
 

Shikuar historikisht, në përgjithësi dallohen dy rryma të 

kundërta dhe të fuqishme intelektuale në raport me 
politikën si atribut i pushtetit shtetëror. 

 

Rrymën e parë e përbëjnë intelektualët –ithtarë të 

filozofisë pozitiviste, respektivisht funksionale. Sipas 

tyre, e gjithë ajo që shmanget dhe që del jashtë regjimit 

politik është vetëm devijim, deformim dhe rast 

patologjik. Kjo rrymë intelektuale vazhdimisht është 

imponuar me një ofertë të hapur, që është e gatshme të 

veprojë në ruajtjen e regjimit politik dhe mbrojtjen e 

interesave të  veta nga sulmet revolucionare –ndërrimet. 

 
Një drejtim i tillë social ka qenë i përbashkët për të 

gjithë protagonistët e tij, që nga Konti, përmes të 

Dirkemit, deri te Veberi. 

 

I tërë kapitali intelektual ishte i pëqëndruar në 

hulumtimin e një ane të realitetit: rendit shoqëror,  

stabilizimit të strukturës politike ekzistuese – edhe pse 

ajo në raste të shpeshta ka qenë një sistem politiko – 

shoqëror jo human. Në të vërtetë, ky drejtim në thelb ka 

qenë një koncept statik për mbrojtjen e status quo-s, si 

dhe një ideologji koservatore mbi shoqërinë dhe 

politikën. 
 

Rryma e dytë intelektuale ka qenë bartëse e filozofisë 

dialektike-kritike, që do të thotë një vizion i ri mbi 

mundësitë e reja njerëzore dhe shoqërore, që e ka 

kapërcye strukturën ekzistuese politike dhe njëherit ka 

qenë armë ideore për ndërrimin e saj. Kjo rrymë ka qenë 

ana intelektuale e procesit të emancipimit historik të 

njëmëndësisë shoqërore. Këtë orientim e kanë 

përfaqësuar një plejadë e  autoritetëve të njohura 

intelektuale, sikurse janë: Llukaç, Korsh, Blloh, Sartr, 

From, Markuze, Mills, Golldman, Kosik, Goulldner, 
Horkhajmer, etj. 

 

Nga kjo rrjedh se të gjitha konfliktet e mëdha globale në 

fushën e shkencës, artit, moralit, fesë dhe politikës kanë 

qenë konflikte të intelektualëve me qëndrime dhe 

përcaktime të ndryshme dhe divergjente mbi drejtimet 

dhe orientimet socio-historike. Miti mbi intelektualët 

është prishur edhe me faktin që një numër i madh i 

personave të arsimuar shpesh herë është bërë pjesë e 

pandarë e regjimeve politike autokratike. Janë bërë 

pjesë të sistemeve politike të bazuara në dominim, 

tjetërsim dhe dehumanizim. 
 

Intelektualët e tillë në punën e vet janë të përulur dhe 

dhe të përvujtë, si dhe të nënshtruar qëndrave të forcave 

politike dhe interesit për profit. 

Po ashtu, fatkeqësisht, në histori ndodh që politikën 

shtetërore ta drejtojnë strukturat mediokër, të cilat 
shpesh i persekutojnë dhe i dënojnë krijuesit dhe 

intelektualët e denjë, si dhe personat me të cilët nuk u 

përputhen mendimet, duke i kompensuar kështu 

ndjenjat e veta të paaftësisë dhe të  sterilitetit. Arsimi i 

tyre është i përcjellur me një verbërim shpirtëror, 

josensibël për probleme jashtë rrethit të tyre të ngushtë 

të interesit. 

 

Njohuritë e tyre janë të njëanshme dhe të përcipta. Ata 

në praktikën politike drejtohen dhe udhëhiqen nga 

pozita e utilitarizmit, korrupsionit, kontrabandës, 
malverzimeve dhe krimeve të  ndryshme. 

 

Natyrisht se personat e tillë në mjedisin në të cilin 

jetojnë, përjetojnë qortime e përbuzje, mospërfillje dhe 

injorim. Në këtë mënyrë ata janë të zhvlerësuar në 

pikëpamje morale, politike,  intelektuale dhe njerëzore. 

Ndërkaq, duhet të themi se përkufizimi i vjetëruar që 

çdo person që e  ka kryer ndonjë fakultet apo shkollë të 

lartë e konsideron si intelektual dhe i cili mbështetet në 

kriteret formale burokratike, nuk është më i 

mjaftueshëm për t‟u kuptuar esenca e jetës intelektuale 

dhe roli i intelektualëve. 
 

Meqënëse me një klasifikim të tillë edhe oficeri policor 

paraqitet si intelektual vetëm për arësye se e ka studiuar 

akademinë policore, drejtësinë apo kriminalistikën, edhe 

pse horizonti i tij mendor nuk e tejkalon teknikën e 

thyerjes, shpartallimit dhe ndëprerjes së demostratave të 

punëtorëve, studentëve etj. Po ashtu intelektualë 

prezentohen edhe ata që e kanë kryer ndonjë fakultet në 

vende periferike ose gjysmë periferike me nota gjashta 

dhe  kanë studiua mesatarisht 7-10 vjetë, ose  diplomatë 

i kanë blerë dhe falsifikua. Natyrisht se në vendet e 
Europës Prendimore dhe në Amerikë, “studiuesit” e tillë 

nuk mund të inkuadrohen kurrkund, sepse nuk 

konsiderohen si intelektualë. Ndërsa tek ne, ka raste që 

ata të parët punësohen, mandje dhe fitojnë funksione me 

rëndësi në administatën   shtetërore. Dukuritë e tilla, 

mos të paraqitshin brengosje dhe fatkeqësi, do të ishin 

komike.   

 

Në anën tjetër kemi intelektualët humanistë dhe 

kreativë, të cilët sipas natyrës së vet dëshirojnë të jenë 

autonomë dhe jokonformistë. Ata synojnë të jenë 

mendimtarë të lirë, krijues të ideve, vlerave dhe 
marrëdhënieve të reja. Janë mendjethellë dhe qënie 

humaniste, sensibilë për problemet e njeriut, të popujëve 

dhe të pakicave kombëtare. Mirëpo, politika dhe raporti 

i saj ndaj humanizmit shumë herë janë koncepte 
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jokompatibile dhe në kundërthënie. Politika e tillë për 

krijuesin dhe intelektualin e denjë ka njfarë ngjyrosjeje 

socio-etike, për çka ata ngrihen kundër kësaj politikë, e 

cila nuk është në favor të së vërtetës, të progresit, si dhe 

të emancipimit njerëzor dhe kombëtar. 

 

Në botën në të cilën jetojmë, jemi dëshmitarë të 
lëvizjeve dhe ngjarjeve historike në të cilat logjika e 

forcës dhe logjika e të vërtetës janë në kundërshtim. Ne 

na duket se atë raport e ka shpjeguar bukur Gorki, kur 

ka thënë: “shteti e vret njeriun në mënyrë që në të 

ngjallet kafsha, e mbasi me forcën e asaj kafshe e forcon 

pushtetin e vet, lufton kundër mprehtësisë së arsyes, e 

cila gjithmonë është armik i dhunës”. Ato janë 

momentet më të errëta të historisë. Por, ajo pasqyron 

raportin midis politikës joliberale në njërën anë dhe 

qytetarëve e inteligjencës në anën tjetër. Po ashtu, kjo 

tregon arsyet kryesore pse intelektualët krijues e të 

denjë nuk janë të angazhuar në politikë. Sepse, ata 
dëshirojnë të ruajnë dhe të mbrojnë dinjitetin dhe 

integritetin e vet njerëzor dhe intelektual. 

 

Historia ka mjaftë shembuj të antiintelektualizmit si 

politikë iracionale e mohimit të veprimtarisë kritike të 

inteligjencës humaniste dhe krijuese. Por edhe kur 

krijuesit dhe intelektualët e denjë kanë qenë krejtësisht 

afër rrethit më të ngushtë politik, numri më i madh i 

medimtarëve nuk kanë arritur që plotësisht të depërtojnë 

në fshehtësitë politike. Teoria politike tregon se është e 

vështirë për të njohur tabiatin e politikës. Ajo u ka 
përgatitur befasi edhe intelektualëve më të njohur të 

mëndimit njerëzor e politik. Që ironia të jetë më e 

madhe edhe atëherë kur ata kanë qenë në miqësi dhe 

krah për krah me pushtetarët. Platoni dy herë përpak që 

nuk e ka paguar me kokë, për arësye se pushtetarëve të 

Sirakuzës, përndryshe miq të tij dhe me ftesën e tyre, u 

ka dhënë këshilla të “tepërta”. 

 

Kemi gjithashtu edhe një rast tjetër, vetëm se me një 

epilog  më të rëndë, që ndodhi dy mijë vjet më vonë me 

Tomas Morin, të cilin Henerik VIII, përndryshe 

admirues dhe mik i madh i tij, ia ka prerë dënimin që ka 
paraqitur një shembull më drastik të brutalitetit në 

mesjetë. Edhe në kohë më të reja kemi dukuri të 

ngjashme.  E tërë ajo dëshmon, se një raport i tillë i 

politikës ndaj mendimtarëve shpie deri në rezignacioni, 

i cili është i natyrës jo vetëm gnoseologjike, por edhe 

morale-politike. Nga ajo parashtrohen pyetje të shpeshta 

nga mendimtrët politikë: çfarë është rëndësia e kuptimit 

dhe e njohjes së politikës, në qoftë se ajo nuk mund të 

ketë ndikim në rrjedhat e zhvillimit dhe të artikulimit të 

politikës shtetërore. 

 

Përfundim 
Politika e kuadrove është shumë me rëndësi për 

zhvillimin material dhe shoqëror të çdo bashkësie 

politiko-shoqërore, në veçanti ajo është me rëndësi për 

sendërtimin e të drejtave dhe lirive të popujve pakicë, 

sikurse janë shqiptarët në Mal të Zi. 

 

Prandaj, për përfaqësues të shqiptarëve në organet e 

pushtetit shtetëror duhen të deligohen kuadro 

kompetentë. Në të kundërtën, intelektualët kuazipolitikë 

jo vetëm që janë të dëmshëm, por mund të jenë edhe 

tejet të rrezikshëm për (mos) artikulimin profesional dhe 
konsekuent të interesave jetike e fatale dhe për zgjidhjen 

e çështjes së shqiptarëve në mënyrë të drejtë, 

demokratike dhe afatgjatë, çka do të thotë të ardhmërisë 

sonë në hapësirën e Malit të Zi. 
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Pse nuk e ka fajin korrupsioni? 
 

Ky artikull niset i shfavorizuar sepse drejtohet kundër një dogme që iu induktohet shqiptarëve në mënyrë sistemike prej 

27 vitesh, se: “fajin e ka korrupsioni” 

 

Në shkrimet e mia i jam kundërvënë çdo dogme vendi 

apo importi duke preferuar analizën ndaj slloganeve. 

Karakteristikë e kësaj kaste nuk është fshehja e 

problemeve, por përmbysja e tyre, prandaj dhe beteja në 
radhë të parë është semantike, mbi kuptimin e vërtetë të 

fenomeneve. Kështu që dogmës së korrupsionit i duhet 

kundërvënë një karakteristikë e shteteve të botës së tretë 

si është ajo që në doktrinë njihet si “kapja e shtetit dhe 

ekonomisë”. Dy diagnoza të ndryshme që kërkojnë edhe 

dy receta të ndryshme. 

 

Pavarsisht refuzimit instiktiv të lexuesve, dua të kujtoj 

se idetë nuk maten me numra dhe kile kurse liria e 

vërtetë, ngrihet aty ku duhet të thuash edhe atë atë që të 

tjerët nuk duan ta dëgjojnë. Besoj se kjo nuk aplikohet 

vetëm në filozofi, por kudo sepse asnjëri nuk do 
dëshironte të shkonte tek një mjek, që të thotë se çfarë 

ke qejf të dëgjosh dhe jo diagnozën e patologjisë. Për të 

kënaqur egon njerëzit shkojnë tek fallxhoret. Nëse jeni 

duke vazhduar leximin e këtij artikulli mendoj se nuk 

bëni pjesë tek këta të fundit. 

 

Korrupsioni ka qenë një ndër flamujt e rremë të kastës 

së tranzicionit. Ai ka shërbyer si antitezë, si pjesa 

komplementare e tezës mbi integrimin e Shqipërisë. Dy 

entitete metafizike sepse nuk mund të kontrollohen, 

maten, gjetur përgjegjësit apo rezultatet. Metoda 
shkencore zëvendësohet me shprehjen kamomil “keni 

shënuar hapa pozitivë”. Nuk është as proçes, sepse fjala 

proçes në etimologjinë e saj latine do të thotë sekuencë 

të qartë aktesh e subjektesh të periodizuar në kohë. 

 

Të gozhduar pas dogmës së korrupsionit, turrmat vijnë 

përqark duke pedaluar një biçikletë pa zinxhir. Qindra 

miliona euro, mijëra konferenca, qindra OJF, deklarata 

ndërkombëtare dhe kombëtare për luftën ndaj 

korrupsionit. Por sa më shumë flitet e mallkohet, aq më 

shumë ai shtohet. Pas 27 vitesh “betejash” pa sukses, të 

lind dyshimi legjitim se ndoshta po luftojmë me 
mullinjtë e erës, se ndoshta po na fshehin armikun e 

vërtetë? 

 

Dyshimi metodik, është shtysa e zhvillimit të 

Perëndimit nisur prej Sokratit deri tek Kartezio dhe tek 

revolucionet moderne. Njerëzimi i fitoi sfidat duke u 

ndarë prej dogmave, duke mos u mjaftuar me njohurinë 

sensoriale por duke zhvilluar arsyen dhe analizën. Nga 

ana tjetër, thoshte Herakliti, të gjithë janë të pajisur me 

logosin edhe pse jo të gjithë arrijnë ta ndezin atë. 
Shumica e njerëzve dashurohen pas dogmave, sepse 

janë të thjeshta dhe shpjegojnë gjithçka pa u lodhur së 

menduari. Kjo tendencë përforcohet akoma më shumë 

kur një sistem i tërë e promovon, në dëm të së vërtetës 

dhe lirisë së popujve. 

 

Nëse pyet sot një qytetar shqiptar, në çdo cep të vendit, 

se përse nuk zhvillohet Shqipëria, ai të përgjigjet 

rrufeshëm se “fajin e ka korrupsioni”. Pas kësaj 

aksiome, rrjedhin natyrshëm të gjitha të tjerat: se fajin e 

ka vetë populli, se nuk bëhet Shqipëria me shqiptarë, se 

ne meritojmë qeverinë që kemi, se vetë i votojmë e 
kështu me radhë. 

 

Shpjegimi është i thjeshtë dhe qarkor. Ai të çliron nga 

makthi i së panjohurës dhe detyrimi për ndryshim. Nëse 

do vazhdoje bisedën dhe pyesje, se vërtet vetëm 

shqiptarët janë të korruptuar, se përse shqiptarët në 

Europë prosperojnë, se përse të huajt që vijnë në 

Shqipëri korruptohen ose përse vende të korruptuara si 

Turqia zhvillohen, rrezikon ta çosh bashkëbiseduesin në 

tilt. Ai mbetet pa dogmën e tij, ai nuk arrin të kuptojë 

më botën përqark tij sepse nuk disponon instumenta 
analitikë. Kështu u shokuan popujt pas rënies së dogmës 

obskurantiste fetare, se gjithë të mirat vinin nga Zoti e 

gjithë të këqijat dhe sëmundjet nga djalli. U desh mundi, 

djersa dhe shpesh herë edhe gjaku i mendimtarëve dhe 

shkencarëve për të shpjeguar të kundërtën. 

 

Korrupsioni është një istancë metafizike sepse ka 

shoqëruar shoqërinë në sfidat e saj për progres dhe 

zhvillim. Ai ka qenë kurdoherë dhe kudo pra dhe 

asgjëkundi, do thoshte Gorxha kur replikonte 

absolutizmin ekzistencial parmenidian. Duke qenë pjesë 

e natyrës humane ajo çfarë mund të bëhej, ishte ndërtimi 
i asaj arkitekture sociale dhe ekonomike që minimizonte 

veset dhe promovonte virtytet. Grekët shpikën etikën 

dhe romakët institutiones, pikërisht për të formuar një 

shoqëri të drejtë për të gjithë. 

 

http://www.levizjashqipon.org/
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Këtu ndahen vizionet. 

 

Ai liberal, që mendon se individi vetëbëhet dhe ai 

komunitarist që mbështet idenë se njeriu lind e 
zhvillohet vetëm në komunitet. Është cilësia e këtij 

komuniteti që farkëton një njeri të shëndetshëm e me 

virtyte apo një njeri të korruptuar e pre të veseve. Ky i 

fundit është dhe mendimi shkencor mbështetura nga 

sociologjia, psikologjia, antropologjia kulturore etj. 

 

Pas rënies së regjimit komunist, në vend që të kalonim 

në një shoqëri iluminste, kaluam nga dogma komuniste 

në dogmën neoliberiste. Këtu duhet kërkuar dhe origjina 

e së keqes. Struktura ekonomike neoliberiste duhet të 

përputhet me sovratrukturën kulturore që anatemon çdo 
formë komuniteti (familje, shkollë, shtet, atdhe etj) duke 

projektuar vetëm vizionin individualist. Në të mirë apo 

në të keqe, është vetë individi përgjegjës për gjithçka 

ndodh përqark. 

 

Nuk ka shoqëri por vetëm individë, do deklaronte 

Thatcher nën mësimet e teologut të saj, Hayekut. 

Njerëzit janë kafshë hobsiane dhe ata veç duhen drejtuar 

nga elitat. Kapitalizmi klasik u ngjiz  mbi një mëkat 

origjinal, sepe u ngrit mbi grykësinë e individit dhe 

përfitimin me çdo kusht. Është interesante se si në 

fillim, teologët e kapitalizmit në fillim me Rikardon apo 
Maltues, akuzonin të mjerët për padrejtësitë e sistemit. 

Në këtë drejtim, shkojnë dhe tezat e Spencer apo 

Darvinit, deri tek “fabula e bletëve” të Mandeville, që 

justifikonte korrupsionin si një e keqe e domosdoshme, 

sepse sistemi nuk funksionon me virtyre por me vese. U 

deshën dy luftra botërore, për të bindur qytetarët se 

kështu nuk ishte. Se një sistem nuk mund të ngrihet mbi 

padrejtësi, mbi themele vesesh, abuzime e privilegje. U 

desh largimi nga kapitalizmi klasik që solli si reagim 

fashizmin dhe komunizmin, për të instaluar një 

kapitalizëm keynesian human e social, ku kapitali nuk 
mund të dilte mbi punën dhe tregu mbi demokracinë. 

 

Fatkeqësisht nga ky kurs, që i solli Perëndimit 

mirëqënie, një shtet social, shtresën e mesme, sindikata 

e të drejta sociale, do të largohej në vitet “70, për të 

risjellë në pushtet kapitalizmin kanibalesk mesjetar e 

bashkë me të dogmat e vjetra kundër qytetarit e pro 

elitave. 

 

Nën këtë vizion, korrupsioni nuk shihet më si një 

dështim i arkitekturës institucionale qeveritare, por ves 

origjinal i individit i cili projektohet në çdo segment. 
Nëse ti indukton mbi një popull të tërë fajësimin për 

dështimet e sistemit, si efekt të menjëhershëm do kesh 

dizinteresimin dhe distancimin e tij prej pjesëmarrjes në 

vendimet e komunitetit. Ky është në fakt misioni i 

neoliberizmit: të largojë qytetarët nga pjesëmarrja dhe 

kontrolli i institucioneve politike-ekonomike sepse 

vendimmarrja e vërtetë duhet ti rezervohet “elitave” 

apolide e kozmopolite, pa fe e pa atdhe. Që ky sundim 

të bëhet i qetë dhe pa rezistencën e të sunduarëve, këta 

të fundit duhet të përpunohen për të kërkuar vetë, atë që 

elitat kishin paravendosur. 
 

Historia e tranzicionit (jo vetëm shqiptar) është pikërisht 

kalimi nga një elitë e nomeklaturës komuniste në një 

elitë neoliberiste, ku vendimet ishin dhe mbeten përsëri 

pronë e një pakice autoreferenciale. Si pasojë kemi 
pezullimin e demokracisë, si pushtet i popullit mbi fatet 

e vendit dhe kapjen e shtetit dhe ekonomisë nga pak 

duar. Nëse formatimi i shoqërisë nuk do bëhej nga 

poshtë (si kërkon demokracia) sigurisht ajo do 

vazhdohej të bëhej nga sipër, nga “demijurgët” e rinj me 

rrënjë të vjetra. Këta do sundonin në ortakëri me lobe 

ndërkombëtare me të cilët do ndanin pasuritë publike e 

lumenjtë financiarë, falë fabrikës së konsensusit masiv. 

 

Një mendje naive do të besojë që “modelet” mund ti 

krijojë gjithkush, si petullat me ujë. Fakti është që një 
sjellje bëhet model, vetëm nëse ajo futet dhe 

shpërndahet nga kanalet e komunikimit masiv. Nëse 

këto kanale janë në duart e kastës edhe modelet do ti 

shëmbëllejnë natyrës së kastës.  Kjo do të thotë që 

modelet (të shëndetshëm apo korruptivë) do krijoheshin 

me forcën e autoritetit si kishim eksperimentuar për 45 

vjet. Shqiptarët ishin dhe mbetën spektatorë të fateve që 

i vendoste dikush tjetër për ta. Edhe pse rituali i votës 

vijonte si në komunizëm, populli nuk arrinte të 

kontrollonte dot shtetin e tij, partitë, sindikatat, pasuritë 

publike, reformat ekonomike, territoriale, shoqatat etj. E 

gjithë jeta ekonomike, politike, akademike, mediatike e 
kulturore ishte dhe mbeti pronë e partisë, si i vetmi 

subjekt real në vend. Të gjitha vendimet merreshin nga 

një grusht njerëzish jo për interes publik por atë 

klientelar. Të ndodhur përballë dështimeve të 

pamohueshme, kasta ka nevojë eminente që t‟ia faturojë 

këto dështime vetë viktimave si një popull i korruptuar, 

injorant e dembel. 

 

Këtu teoria e korrupsionit kthehet në funksionale ndaj 

vazhdimit të status quos-s sepse korrupsioni është kudo 

dhe asgjëkundi, ai perceptohet si ves i shoqërisë dhe jo 
ADN e një pushteti autarkik që vetëgjenerohet mes 

barbarisë dhe babëzisë. Beteja sot është kryesisht 

semantike, pasi neoliberizmi nuk fsheh problemet por 

përmbys vizionin dhe kuptimin e fjalëve. Nëse situatës 

në Shqipëri do i vinim emrin e duhur, pra kapje shteti, 

kjo nuk do linte indiferent askënd sepse 99% e 

qytetarëve do ngrihej, 97% e biznesit do reagonte e 

bashkë me ta studentët, punëtorët apo intelektualët e 

pakooptuar. Zaptimi i vendit do mbaronte e qytetarët 

shqiptarë do kontrollin shtetin dhe pasuritë e tyre 

kombëtare. Kjo do të përbënte vërtet rrezik për vijimin e 

marrëveshjes mes kastës shqiptare dhe lobeve 
transnacionale.  Në vend të kësaj, kasta dhe qarku 

mediatik apo ojf e huaja dhe ambasadorët, trumbetojnë 

vetëm “korrupsionin” duke relativizuar çdo problem me 

një term amorf, e bashkë me të duke neutralizuar 

opinionin publik pas një dogme. Ashtu si shprehej, 

Alain Badiou, sistemi flet për korrupsionin duke 

segmentizuar problemet si lokale për të shpëtuar 

totalitetin e tij ngritur mbi themele autarkie e 

antidemokratike. 

 

Problemet e Shqipërisë vijnë nga kapja e shtetit dhe 
vënia e tij në funksion jo të mirëqënies së përgjithshme 
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por të privilegjeve të një oligarkie. Njësoj si në 

diktaturën enveriste, për të mbrojtur figurën e diktatorit, 

përdorej shprehja se “uji lart buron qelibar por 

turbullohet poshtë”. Në këtë mënyrë, krijohej iluzioni 
sikur sistemi ishte në rregull atje “lart”, kurse e keqja 

qëndronte  gjithmonë “poshtë”. Koha provoi të 

kundërtën. Që ai sistem ishte i kompromentuar në thelb 

dhe nuk mund të arrnohej por vetëm rrëzohej. Përdorimi 

i të njëjtës frymë me metoda të reja është dhe retorika 

mbi korrupsionin sot. Ai krijon iluzionin se faji është 

përsëri poshtë dhe përsëri masat i besojnë ashtu si kishin 

besuar për 45 vjet. Vetëm fshehja e problemit prej 

analizave shkencore, politike, ekonomike dhe 

trasformimi i tij drejt dogmave antropologjike, arrin të 

mbajnë nën narkozë popullin më të varfër të Europës. 
Trasferimi i përgjegjësisë nga një kastë që kontrollon 

gjithçka drejt qytetarëve që nuk kanë në dorë asgjë, 

është kryevepra e propagandës së tranzicionit. 

 

Kjo propagandë arriti të bindte popullin televiziv: 

Se është faji i vetë qytetarit, që për të shpëtuar një të 

afërm, i jep rryshfet mjekut. Propaganda fajëson 

qytetarin sikur ky të kishte një alternativë (ashtu si 

pushtetarët mjekohen jashtë vendit), sikur këtë model ta 

kishte shpikur ai dhe jo vetë sistemi i kalbur i mjekësisë, 

sikur njeriu ka qejf të paguajë diçka që mund ta marrë si 

një e drejtë si në vendet normale. Fakti është se modelet 
krijohen nga ai që ka pushtet dhe korrupsioni u ngrit në 

model nga mjeku tek shefi i repartit deri tek ministri dhe 

lobet sepse është nevojë strukturore e kësaj kaste 

parazitare. Sigurisht qytetari mund edhe të bëhet stoik 

mos të japë rryshfet por rrezikon të humbasë nënën apo 

fëmijën, mund edhe të denoncojë apo të rrahë mjekun. 

Eksperienca ka treguar se kjo e fundit ka qenë zgjidhja 

më frekuente edhe pse jo shumë e suksesshme. Nga ana 

tjetër në burg nuk përfundon kurrë një mjek por 

gjithmonë të varfërit e të pambrojturit. 

 
Duke kaluar tek drejtësia dhe parodia që po luhet me 

reformën në Drejtësi, krijohet përshtypja sikur faji të 

ishte përsëri i korrupsionit dhe jo një modeli barbar që 

vendosi kasta e tranzicionit. Kjo kastë nuk do kishte 

krijuar privilegjet nëse do zbatohej ligji ashtu si 

Kushtetuta kishte sanksionuar formalisht. Kaosi me 

pronën u dha mundësi njerëzve të kastës që të përfitonin 

mijëra hektarë, fabrika e pasuri të shqiptarëve në 

mënyrë të padrejtë. Të mjerëve iu kërkohet përsëri 

durim se këtë herë do vendoset drejtësia prej vërteti dhe 

hienat do bëhen vegjetariane. 

 
Të njëjtën gjë mund ta thonim për vendet e punës, 

tenderat, studimin etj. Këtu nuk bëhet fjalë thjesht për 

korrupsion sepse ai duhet të ishte sporadik dhe jo 

rregull. Këtu bëhet fjalë për kapje të shtetit sepse vendet 

e punës i jepen vetëm besnikëve të partisë. Vetëm në 

këtë mënyrë sistemi riciklohet me privilegje dhe 

skllevër militantë e injorantë. Sot do të ishte çudi sikur 

një tender të bëhej pa rryshfete për vajisjen e makinerisë 

së sistemit. Bizneset afër kastës prosperojnë kurse të 

ndershmit janë të detyruara të dështojnë nëse nuk 

“përshtaten”. E njëjta propagandë e fëlliqur bëhet duke 
anatemuar studentët për rrënimin e shkollës. Sikur të 

ishin studentët që emëruan docentët injorantë  e 

militantë, sikur të ishin ata dhe jo kasta që mbushi 

vendin me fabrika çertifikatash, sikur të ishin ata dhe jo 

kasta që dhjetfishoi tarifat e rrëzoi cilësinë, që fut 
forumet partiake brenda shkollës, ku privilegjohen 

injorantët dhe goditet meritokracia. 

 

Propaganda arrit të bindte popullin se faji qëndron 

përsëri poshtë, tek këta shqiptarë hajdutë e dembelë. 

Lufta duhej spostuar pra tek mikrokriminaliteti dhe jo 

bandat politiko-ekonomike-kriminale. Është kjo arsyeja 

se përse turrmat u ndërsyen kundër njëra tjetrës se kush 

paguante dritat e kush jo. Narkoza bënte të harronte që 

çuditërisht nuk goditeshin ata që kishin vjedhur 

hidrocentrale por vetëm të mjerët që vidhnin një llambë 
në errësirë, nuk goditeshin mediat, qendrat tregtare e 

bizneset e kastës që nuk kishin paguar kurrë dritat. 

Kasta shpiku komisarin digital për të denoncuar 

parkimet e paligjshme por që nuk mund të 

denoncoheshin ata që vodhën CEZ, konçesionet nëpër 

spitale, porte e aeroporte, banka e pasuri publike. Edhe 

kompromentimi i të vetmit institucion demokratik si 

është vota, i faturohet popullit sepse ai shet votën. Por 

kush e ble votën? Por mbi të gjitha çkuptim ka ajo ku 

listat dhe parlamenti mbushet me besnikë dhe eunukë të 

liderrrit? E Vërteta është se dhe vota është neutralizuar e 

ajo nuk shërben më as për te kontrolluar demokratikisht 
shtetin dhe as realizuar vullnetin dhe nevojat e popullit 

sovran. Ajo shërben vetëm për të legjitimuar sundimin e 

kësaj kaste barbare antikombëtare. 

 

Kulmin arriti deri aty sa kasta rekrutoi kompani të huaja 

për t‟iu konfirmuar shqiptarëve se “nuk bëhej Shqipëria 

me shqiptarë”. Kjo tezë fabrikuar në akademitë 

shoviniste serbe, iu propagandohet sot shqiptarëve me 

një efikasitet të parezistueshëm. Por realiteti i fakteve 

tregoi se etero-legjitimiteti i kastës nuk do e shpëtonte 

atë nga dështimet e paevitueshme. Ardhja e croën 
agents për doganat shqiptare, agjencisë angleze për 

arsimin shqiptar, studiove arkitekte të huaja për 

masakrën urbane, “ekspertë” diplomatikë e ekonomikë 

të huaj, diskredituan këtë tezë të fëlliqur antikombëtare. 

Sistemi është ngjizur mbi një ADN shkatërrimi e 

denigrimi për Shqipërinë dhe shqiptarët. Asnjë rekrut i 

brendshëm dhe i jashtëm që punon për llogari të kësaj 

kaste nuk do i shpëtojë shqiptarët. Popujt shpëtojnë vetë 

nëse marrin në kontroll shtetin, ekonominë dhe pasuritë 

e tyre kombëtare. 

 

Rivendosja e kontrollit demokratik mbi shtetin, 
institucionet, ekonominë e financën është sot beteja e 

vërtetë kundër neoliberizmit, globalizmit dhe rendit të ri 

botëror që po instalohet sot me konsensusin pasiv të 

popujve. Trumbetuar sistematikisht prej 27 vitesh nga 

qarku politik, mediatik nga çdo pseudo intelektual e 

artist se fajin e ka vetë populli, në fund dhe budallai 

beson se është vërtet budalla dhe fajtor. Të sëmurë me 

sindromën e vetëfajësimit, të gjithë mendojnë në kor se 

jemi specie inferiore dhe prandaj duhet të qeverisemi 

nga të huajt. 
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Ky autoracizëm nuk ushqehet vetëm nga kanalet e 

brendshme por dhe ato të huaja. 

 

Tashmë është instaluar një propagandë dhe brenda BE-
së për të eklispuar kritikën ndaj modelit të saj 

neoliberist e antidemokratik, një propagandë për të 

diferencuar popujt nordikë si punëtorë e të zgjuar dhe 

ata të jugut, si dembelë, si të korruptuar, me vese etj 

(grupi PIGS). Teknika e manipulimit të masave bën që 

individi ti japë shpjegim botës duke u nisur nga vizioni i 

tij në mikro, se çfarë i thonë shqisat përqark tij e jo si 

funksionon sistemi. Duhen njohuri dhe të dhëna 

ekonomike, financiare, statistikore për të kuptuar që 

produktiviteti i një ekonomie nuk varet nga zelli për 

punë, por nga struktura ekonomike, nga niveli i saj 
teknologjik, nga fluski financiar, nga institucionet në 

mbrojtje të interesit publik etj. Pasi disponon këtë të 

dhëna arrin të kuptosh psh që punëtorët e Europës 

jugore bëjnë më shumë orë pune, arrin të kuptosh që 

borxhi i dhënë me “bujari” nga bankat gjermane-

franceze shkonte për importet e mallrave të këtyre 

vendeve duke shkatërruar ekonominë e prodhimit të 

vendeve të prapambetura, arrin të kuptosh që pasuria e 

kombit u përqendrua në pak duar dhe depozituar përsëri 

në bankat e Europës veriore. Kurse popujt e jugut duhet 

të paguajnë interesat, duhet të rriten taksat, privatizohet 

pasuria publike dhe ulen rrogat. Vende të tilla shkojnë 
drejt kolonizimi ekonomik dhe për pasojë dhe humbjes 

së sovranitetit politik. Ky nuk është komplot, por 

realizim i një ideje ekonomike-politike njohur si 

neoliberizëm ku tregu dhe kapitali global zëvendëson 

shtetet dhe aksionin publik. Gjithçka që është publike 

duhet të privatizohet duke kushtëzuar me lek çdo 

shërbim që deri dje ishte i aksesueshëm për publikun. 

Shqipëria nuk është e izoluar por pjesë e këtij projekti 

antidemokratik që përqendron pushtetin politik-

ekomomik e mediatik në pak duar. Vijimi i këtij projekti 
mundësohet falë makinës së propagandës dhe blerjes së 

intelektualëve që preferojnë ti shërbejnë sistemit duke 

mbjellë vrer kundër popullit si i korruptuar, dembel, 

injorant, pabuks e kokëpalarë. 

Dalim nga ky kurth pskologjik, që na mban të burgosur 

në atdheun tonë. Shqiptarët nuk janë as inferiorë dhe as 

superiorë ndaj “rracave” të tjera. Jemi si çdo popull 

tjetër me të mirat e këqijat tona, që arrijmë të punojmë, 

studjojmë e prosperojmë atje ku sistemi është i lirë dhe 

promovon ndershmërinë dhe gjenialitetin. 

 
Por si këta popuj, edhe ne duhet të bëjmë betejat tona 

për marrë në kontroll shtetin dhe ekonominë tonë prej 

duarve të një kaste barbare e antikombëtare. Çrrënjosja 

e një sistemi ngritur mbi partitë drejt një shoqërie 

ngritur mbi demokracinë pjesëmarrëse që mundëson 

vendimin dhe kontributin e çdo shqiptari për atdheun 

dhe shtetin e vet – është beteja e vërtetë. Vetëm një shtet 

i tillë i tokëzuar me qytetarët do arrijë të mbrojë 

interesat e qytetarëve, vetëm kështu do realizojmë dhe 

ato politika ekonomike që na kthejnë nga një koloni 

importi në një ekonomi prodhimi e punësimi, vetëm 

kështu do nuk do lejojmë më as oligarki politike e as 
monopole ekonomike, as parti dhe as lobe e 

masoneri.Vetëm kur të luftojmë betejat e duhura, do 

arrijmë të krijojmë një Shqipëri Normale, që nuk duhet 

më ta braktisim por ta jetojmë e shijojmë ashtu si kemi 

bërë ndër shekuj në këto troje autoktone. 
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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‟‟.  

 

 

 

Pozita e krijuesit shqiptar në diasporë 

 

Krijuesit bëjnë pjesë në grupin më deficitar por dhe më elitar dhe avangard të komunitetit shqiptar në diasporë. Profili 
i tyre është specifik ndaj kërkon një çasje tjetër shoqërore dhe institucionale në krahasim me pjesën tjetër të 

komunitetit.   

 

Përgjatë migrimit masiv të shqiptarëve drejt perëndimit, 

sidomos në fillim të viteve të 90-ta të shekullit të kaluar, 

kryesisht në shtetet gjermanofolëse të Evropës u 

vendosën edhe një pjesë e intelektualëve, të cilët në 

vendet e tyre të origjinës ishin marrë me veprimtari 

krijuese dhe tashmë kishin bërë një emër. Disa prej tyre 

kishin botuar libra, të tjerët ishin bërë të njohur në 

fushën e muzikës, aktrimit, arteve pamore e të 

ngjajshme. Por, në një ambient të ri dhe të huaj, në të 
cilin pothuajse gjithçka duhej të fillonte nga e para, arti 

detyrimisht do të duhej të priste ditë më të mira.  

 

Në këtë rast do të fokusohemi tek roli dhe rëndësia e 

Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë në 

Austri „„Aleksandër Moisiu‟‟ në mbatjen gjallë të 

shpirtit artdashës jashtë mëmëdheut.  

 

Prapavija 

Me themelimin e Lidhjes së Shkrimtareve dhe Krijuesve 

Shqiptarë në Austri „„Aleksandër Moisiu‟‟ në vitin 2011 
krijuesit shqiptarë në Austri arritën të kenë një adresë të 

tyre, një emër, një shenjë dalluese, një „„kulm mbi 

kokë‟‟, qoftë ai dhe virtual. Lidhja u vu në jetë nga 

entuziazmi i themeluesve të saj dhe për një periudhë të 

shkurtër kohore arriti që të identifikojë dhe anëtarësoj 

mbi 30 krijues/e nga të gjitha rajonet e Austrisë. Në dy 

vitet e para të veprimtarisë së saj u organizuan më se 20 

orë letrare në gjuhën shqipe, dhe ate jo vetëm në Vjenë, 

por dhe në Linz, Graz, Salzburg, Wiener Neustadt, 

Baden, Kapfenberg, Knittelfeld, etj. Nga viti 2013 orët 

letrare mbahen në të dy gjuhë, atë shqipe dhe gjermane. 

Që nga ajo kohë anëtarët e Lidhjes botuan mbi 40 libra 
individualë, ndërsa u publikuan edhe dy antologji të 

përbashkëta, po ashtu në të dy gjuhët „„Illyrcum 1‟‟ dhe 

„„Illyricum 2‟‟. Në anën tjetër u vendosën dhe thelluan 

kontaktet dhe bashkëpunimi me Shoqatën e 

Shkrimtarëve të Austrisë, PEN klubin austriak, 

Shoqërinë Austriake për Letërsi, shtëpi botuese, 

institucione shtetërore, organizata qeveritare e 

joqveritare, autore dhe autorë austriakë dhe të huaj, etj. 

Disa nga anëtarët e Lidhjes tashmë janë pranuar si 

anëtarë të rregullt në këto subjekte me renome 

kombëtare e ndërkombëtare.  
 

 

 

(Mos)mbështetja  

Anëtarët e Lidhjes „„Aleksandër Moisiu‟‟ ofrojnë punë 

vullnetare, pa asnjë kompenzim financiar. Falë 

dashamirësisë së disa sponzorëve Lidhja ja ka dalur që 

të mbijetojë financiarisht. Por, në raport me numrin e 

madh të biznesve shqiptare, sidomos në qytetin e Vjenës 

(mbi 150), numri i atyre që shprehin dëshirën dhe 

vullnetin për të ndihmuar këtë subjekt është tepër i ulët. 

Një pjesë e këtyre biznismenëve të vetquajtur i 
nënçmojnë, përbuzin e dekujajojnë krijuesit duke mos 

fshehur dëshirën që ata para tyre të shëndrrohen në 

lypës që shtrijnë dorën. Ashtu siç dhe zakonisht ndodhë 

në jetë: Ata që kanë më shumë japin më pak. Shpesh 

dhe aspak.  

 

Megjithatë, edhe pse në shikim të parë mund të duket se 

krijuesit tanë në Austri gëzojnë një respekt të posaçëm 

në komunitet, kjo për fat të keq nuk reflektohet edhe tek 

pjesëmarrja në aktivitetet  e organizuara, blerja e 

librave, revistave, pikturave, skulpturave, etj. Ky 
respekt ka më shumë karakter deklarativ se sa praktik.  

 

Fitohet përshtypja ata që e duan kulturën, sidomos 

letërsinë, nuk po ja dalin që ta dëshmojnë këtë, ndërsa 

ata që nuk e duan nuk po arrijnë që ta fshehin këtë fakt.  

 

Nonsenset mërgimtare 

Në një situatë normale do të pritej që elitat (artistët, 

mjekët, inxhinierët, arkitektët, politologët, juristët, 

ekonomistët, etj) të jenë në ballë të proceseve, ndër të 

tjera edhe të atyre për mbatjen gjallë të gjuhës shqipe në 

diasporë. Për fatin e hidhur, kjo pjesë e komunitetit tonë 
në mërgim është, me pak përjashtime, pjesa më pasive, 

më e fjetur, më e painteresuar dhe më e paangazhuar në 

këtë proces. Janë mu këta që më së paku marrin pjesë në 

orët letrare, promovimet e librave, ekspozitave, 

shfaqjeve teatrale apo koncerteve të muzikës klasike. 

Këtyre nuk u mbeten shumë prapa për nga 

mosaktivizimi as studentët shqiptarë në Austri. 

 

Letërsia në mërgatë 

Sa dhe si shkruhet gjuha shqipe në diasporë? 

Me shumë pak përjashtime ajo shkruhet pak, dobët dhe 
keq, pa përdorim të standardeve elementare, me gabime 

të shumta ortografike, drejtshkrimore dhe logjike. Pa 

pikë, presje, apostrof apo thonjëza. Të njëjtën gjë e 
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bëjnë, dhe atë me shumicë, edhe disa gazetarë të 

vetshpallur nëmërgatë, të cilët botojnë artikuj në gazeta 

të ndryshme pa përfilluar pothuajse asnjë rregull 

gjuhësor.  
 

Sa i përket letërsisë që krijohet në diasporë ajo është 

kryesisht patriotike, nacionaliste, populliste, politike e 

me tone melankolike, e cila shumë rrallë ja ka dalë të 

lirohet nga historia, temat e luftës dhe nostalgja për 

„„kohërat e vjetra‟‟. Ajo po ka vështirësi që të 

transformohet, reformohet dhe adaptohet me trendet që 

sot po ndodhin në letërsinë bashkëkohore, e cila sot 

shkruhet shkurt, qartë, është më dinamike, më reale, 

prezize, shumëdimensionale, më e hapur dhe më 

progresiste. 
 

Ka dallim, madje të madh, mes autorëve të librave dhe 

shkrimtarëve. Jo gjithçka që shkruhet meriton dhe të 

botohet. Numri i veprave të publikuara nuk e bën 

autorin automatikisht shkrimtar. Atë e bëjnë vetëm 

vlerat e veprës, për cilësinë e të cilëve fjalën e fundit e 

ka kritika dhe lexuesit. E kundërta e kësaj janë poetët e 

facebook-ut që komentojnë çdo ditë njëri-tjetrin. Aty 

postohen edhe poezi të pa artikuluara artistikisht, 

pothuajse monotone. Të rralla janë ato të stilit modern, 

me rrjedhë dhe harmoni mes mendimeve, fjalëve, 

rreshtave e vargjeve. Do të ishte një kombimim i 
përkryer nëse ata do të posedonin dhe talentin po aq sa e 

kanë vullnetin.  

 

Në lidhje me këtë mund të konstatohet se kualiteti i 

letërsisë që „„prodhohet‟‟ në diasporë nuk është ai që do 

të duhej të ishte. Me përjashtime të rralla, temat nuk 

përpunohen aq sa duhet, figurat letrare si metaforat dhe 

simbolet përdoren vend e pa vend, veprat nuk shquhen 

për ndonjë thellësi mendimi, narracion, meditim 

refleksiv apo mesazhe të qëlluara, unike dhe origjinale. 

Në këtë lloj letërsie dominon poezia, pastaj proza e 
shkurtër. Esej, drama apo romane botohen në numër të 

papërfillshëm. Në përgjithësi mungojnë edhe konkurset 

letrare, të cilët autorëve do t‟u mundësonin që të 

sprovoheshin në konkurencë me njëri-tjetrin. Po ashtu 

ka pak apo aspak botime gazetash e revistash periodike 

e as kurse shkrimi. Për kritikë të mirëfilltë letrare as që 

mund të bëhet fjalë. Edhe vështrimet/rezencionet që 

shkruhen janë kryesisht me elemente pozitive, madje 

dhe superlative, edhe atëherë kur vepra nuk i plotëson 
kushtet minimale të botimit. Ka pak sjellje të reja apo 

emra të rinj. Sidoqoftë, disa autorë shqiptarë po ja dalin 

që edhe të përkthehen në gjuhën gjermane apo dhe në 

gjuhë të tjera. 

 

Racionaliteti kulturor në këtë rast do të mund të vinte në 

pah faktin se krijuesit nuk duhet doemos të ju shërbejnë 

shteteve apo kombeve. Ata duhet të jenë të lirë që të 

vënë në pikëpyetje dhe t‟i vështrojnë me sy kritik këto 

konstrukte shoqërore por edhe lirinë, drejtësinë, 

idelogjitë, religjionet dhe fenomenet tjera si këto.  
 

Ata nuk duhet të jetojnë nga shkrimet e tyre, por të 

jetojnë për të shkruar. 

 

Sa po lexohet? 

Duke ditur se po jetojmë në epokën në të cilën 

individualizmi dhe egoja personale janë duke u etabluar 

si alternativë ndaj socializimit dhe solidaritetit 

ndërnjerëzor, mund te thuhet lirisht se sot po lexohet 

pak, shumë pak, edhe pse librat, për fat të mirë, nuk 

mungojnë e as çmimet e tyre nuk janë të 

papërballueshme për xhepin e mërgimtarëve.  
 

Përfundim 

Pozita e krijuesit shqiptar në diasporë në përgjithësi e në 

Austri në veçanti nuk është e lehtë. Edhe pse një pjesë e 

vogël e tyre i‟a ka dalur që me sukses të gjej vendin që 

meritojnë në skenën kulturore të shteteve ku veprojnë, 

pjesa më a madhe e tyre është lënë në mëshirën e 

vetvetes, në udhëkryq krijues dhe në kërkim të 

identitetit artistik. Megjithatë, një numër i tyre po i‟a del 

që të ballafaqohet me sfidat që u dalin përpara në rrugën 

e përfaqësimit sa më dinjëtoz të gjuhës, kulturës dhe 
artit shqiptar në botë.  

 

Ajo dhe është jeta e tyre. Tjetër nuk kanë. As që 

kërkojnë.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                 nr. 31: Vjenë, dhjetor 2017 

 

22 

 

Histori 

 

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 tretë) 

 
 

Dom Nikollë Kaçorri 
 

Vlerësime për imzot Nikollë Kaçorrin 
“Shkëndijen e parë që ndezi në zemrat e malsorëve 
trima të Kurbinit për nji kryengritje të përgjithshme 

kundër turkut ishte dom Nikollë Kaçorri. I lindun në 

vend burrash, i mpreht për nga mendja, orator për nga 

goja dhe vullkan për nga zemra, për dashuni ndaj 

Atdheut. Të gjitha këto e bajn Kaçorrin nji personalitet 

të dalluem në Shqipninë e skllavërueme, por jo të 

mposhtun, nji shërbtor të denj t‟Atdheut.” - Dom Mark 

Dushi, famillitar i Tiranës  

 

“Që sot imzot Nikollë Kaçorri pushon në paqe në Atdhe. 

Eshtrat e këtij ati kombëtar e gur themeli të shtetit 

shqiptar, protagonist i shpalljes së Pavarësisë më 1912 
në Vlorë, zëvendës kryeministër i parë i Shqipërisë, 

zhvarrosur më 1 shkurt 2011 në Vjenë, përcjellë me një 

meshë solemne për shtegtimin e ri në atdhe, të 

pazakontë, u pritën e u rivarrosën me 13 shkurt 2011 

me një meshë tjetër solemne, kremtuar në Katedralen e 

Shën Luçisë në Durrës në atë vend ku dom Nikollë 

Kaçorri pati nisur rrugën meshtarake. Ai qëndron në 

themelet e shtetit shqiptar, ai është njëri ndër gurët e 

mëdhenj themeltar, të atyre themeleve që për natyrën e 

tyre, janë të padukshme, por të domosdoshme pse mbi to 

qëndron e mbështetet e tërë godina (Shteti) e ndërtuar 

mbi të, prandaj pa këto themele, nuk mund të ekzistojë. 

Prandaj duhet të rishikohet me vërtetësi, korrektësi e 

ndershmëri historia e hershme dhe e tashme e popullit 
dhe vendit tonë shqiptar, që të mos lihen në harresë 

figurat madhore e vendimtare siç ndodhi me imzot 

Nikollë Kaçorrin. Ai qëndron në themele të Shtetit 

Shqiptar, është një shembull e thesar nga i cili duhet e 

mund të mësojmë si t‟i shërbejmë popullit, vendit e 

Zotit, duke dhuruar gjithçka.” - Shkëqësia e Tij Imzot 

Rrok Mirdita Arqipeshkëv Metropolitan Tiranë-Durrës  

 

”Referencat dhe një paradije për vendin ku gjëndej 

varri, por ishte viti i parë i imi në këtë Mision në Vjenë 

dhe ardhja e tij, mund të them se ishte nxitje dhe pastaj 

unë e mora punën, kuptohet me veprimtarët e Misionit 
dhe ndër ta duhet patjetër të kujtoj dhe të falënderfoj z. 

Pjetër Logorecin dhe Kastriot Dedën. Ky i pari  dha një 

ndihmë të veçantë, sidomos me gjetjen e të hollave 

(parave) për bartjën e eshtrave, të cilën e bëri 

Institucioni i Kulturës dhe Shkencës pranë Ministrisë 

Austriake.” - Don Pren Kola, meshtar i Bashkësisë 

Katolike Shqiptare në Austri 

 

”Në Vlorë, kur janë mbledhë patriotët e mëdhaj, Dom 

Nikollë Kacorri ndër ta ka kenë ma kryesori, se shumë 

delegatë kanë thanë: ”… Po këtu âsht ushtrija turke, 
âsht xhandermëria turke, e na po e ngrehim këtu 

Flamurin e Pavarësisë, po kjo ushtri e kjo xhandarmëri 

shka bôn këtu me né?Atëherë Imzot Kaçorri i ka thânë 

Fjalët e Famshme: ”Me vdekë se me vdekë, ma mire po 

vdesim sot me nder‟, se me vdekë nesër pa nder‟! Âsht 

shumë me randësi, që 100 vjet nuk e kemi dijtë ku e ka 

vorrin Nikollë Kaçorri. E kemi dijtë se patrioti ka vdekë 

i ri – 55 vjeç, që e kanë vorrosë po, po vendin jo! E këtu 

ka lujt n‟i rol shumë pozitiv Dom Pren Kola. Ky 

meshtar, me lidhjet e veta, me bashkësinë shqiptare të 

Vjenës, me pyetjet që ua ka bâ atyne, kam mujt me gjet 
skicat e vitit 1917.  Dom Pren Kola e gjeti vorrin e tij 

mailto:tmrijaj@yahoo.com


Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                 nr. 31: Vjenë, dhjetor 2017 

 

23 

 

dhe na mundsoj që, me patriotët e tjerë që jetojnë në 

Vjenë, ti marrin eshtnat e tij e i prun këtu. Ai tash 

pushon në Kishën e vet, ku ka punue 30 vjet, aty i pret 

t‟ngjallnit e të vdekunve. Né jemi krenarë që Nikollë 

Kaçorri, popullit të vet ia drejtoi rrugën, rrugën e 

Pavarësisë, edhe me të vërtetë, pasi e tregoj këtë rrugë 

edhe né do të ndjekim, sepse ai ishte njeri i madh, e 
meriton këtë nderim.” - Dom Damjan Kurti, famullitar i 

Kishën Shën Lucia në Durrës 

 

“Ishte realizuar ëndërra e dom Nikollë Kaçorrit, e 

klerikut katolik patriot, që kishte punuar dhe sakrifikuar 

nga jeta e tij aq shumë për Shqipërinë dhe kishte bërë 

ç‟ishte e mundur për Atdheun, që e kishte në zemrën e 

tij, më afër se Kisha, prelat i së cilës ishte. Ishte hera e 

parë, pas Kuvendit të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, që 

patriotët më në zë të krahinave të Shqipërisë, të ishin aq 

pranë njeri-tjetrit dhe të gjithë së bashku, ata ishin 

grumbulluar në Vlorë, jo për t‟i treguar njeri-tjetrit 
kush kishte luftuar e vuajtur më shumë, por vetëm e 

vetëm të përjetonin çastet e lumtura, që sakrificat që 

kishin bërë shqiptarët dhe ëndërra e madhe për të cilin 

kishin luftuar, po realizohej.” – Hajredin Isufi, historian 

 

 “Në 50 vjetët e diktaturës komuniste, mësuam që 

klerikët e cilësdo bestytni, qofshin ato ktolikë, ortodoks 

apo dhe muslimanë, u panë apo u etiketuan si ”njerëz 

që nuk e kishin dashur atdhéun – kombin. Por në vitin 

1967 qe goditja e egër. Kanë arritur të shpëtohen me 

nxitim disa nga dokumentet.Në  Aktin e Shpalljes së 
Pavarësisë se vendit, mundoheshin aq shumë të 

fshihëshin emra të atyre që ishin firmëtarë (nënshkrues) 

të kësaj copëze letre si p.sh. emri i imzot Nikollë 

Kaçorri nuk përmendej, ashtu edhe emri i Vehbi Agollit, 

edhe ky klerik musliman aq i nderuem, të dy vijshin nga 

Dibra.” - Prof. Nevila Nika, ish Drejtore e Arkivit 

Qëndror të Shtetit – Tiranë 

 

”Imzot Nikollë Kaçorri u përket atyre burrave të cilët 

dhanë për këtë Komb dhe për këtë vend më shumë se 

kushdo tjetër, për lirinë, mëvetësinë, dinjitetin e tyre. 
Imzot Kaçorri e shndërroi dioçezën e tij, jo vetëm në një 

Kështjellë të besimit të Krishtit e të Zotit, por në një 

Kështjellë të besimit të pathyeshëm tek Flamuri dhe 

Shqipëria. Por, porosia e Krishtit tek Nikollë Kaçorri 

ishte: ”JEPI SHQIPËRISË ATË QË I TAKON!” Dhe, 

ky Burrë i Madh i dha Shqipërisë, i dha Flamurin, atë 

që i takon, ja se pse: Në Mbledhjen e Parë të themelimit 

të Pavarësisë, etërit e saj, me unanimitet të plotë, do 

t‟përcaktonin, do të zgjidhnin Nikollë Kaçorrin si 

Zëvendëskryeministrin e Parë të Qeverisë së Parë të 

Shtetit të Parë Shqiptar. Ky ka qenë arqitekti i kësaj 

Pavarësie!” - Dr. Sali Berisha, ish President dhe ish 
Kryeminstër i Shqipërisë 

 

”Roli i imzot Nikollë Kaçorrit është shumë i madh dhe si 

Nënkryetar i Qeverisë së Parë të Vlorës. Ai i ka dhënë 

autoritet edhe Bashkimit Ndërkonfesional, ”se para 

Evropës kemi dalë, jo si mbeturina të një populli aziatik, 

siç pikërisht kanë thanë ata të tjerët, por si popull, i cili 

ka një dashamirësi vëllazënore dhe se Qeveria e Vlorës 

ka qenë e përbërë prej njerëzve të Krahinave dhe 

Konfesioneve të ndryshme”- ka qenë një shëmbull ”sui 

generis”- i papërsëritshem në historinë e diplomacive 

dhe të Evropës Juglindore!” - Prof. Dr. Muhamet 

Shatri, studiues – Prishtinë 

 

“Prelati i lartë imzot Nikollë Kaçorri, një ndër 

baballarët e kombit. Ai ishte një burrë i madh, një 
shqiptar i madh, që vuri themelet e shtetit shqiptar. 

Është një ndër baballarët e kombit. Imzot Kaçorri, ka 

qenë një ndër aktivistët më të mëdhenj të çështjes 

kombëtare përpara dhe pas shpalljes së Pavarësisë. 

Firma e tij qëndron përkrah asaj të Ismail Qemalit në 

Deklaratën e Pavarësisë dhe ishte zv/Kryeministri i 

parë i shtetit të pavarur shqiptar. Çështja kombëtare 

qëndron në themel të aktivitetit të imzot Nikollë 

Kaçorrit, ashtu si veprimtaria e tij qëndron në themel të 

shtetit shqiptar. Ai ka dhënë një kontribut të madh edhe 

në mbrojtjen e përhapjen e gjuhës shqipe.” - Jozefina 

Topalli, ish Kryetare e Parlamentit të Shqipërisë 
 

“Dom Nikollë Kaçorri ishte një vijues i traditës së 

herëshme të klerikëve shqiptarë, të cilët e nisën rrugën e 

veprimit të tyre për hir të dashurisë për ketë vend, për 

këte botë për Arbërinë dhe dheun e tij, për shqipen dhe 

hijëshinë e saj, për viset shqiptarë, që i krahasojnë me 

vendet e lashta biblike, për lirinë e bashkëatdhetarëve. 

Në gjuhën e tyre “të vertët” qenë dhe mbetën gjithnjë 

vëllezërit e një gjaku, të një gjuhe dhe besimi kurrë s‟u 

bë shkas për t‟i kuptuar ndryshe. Ky është një tipar 

themelor në historinë e Kishës Shqiptare dhe të 
klerikëve të saj, të cilët iluminizmi dhe idetë 

përparimtare përgjithësisht i udhëheqën në veprim laik 

dhe doktrina kurrë nuk i pengoi të ngriheshin në 

lartësinë që i kërkonte historia.” - Prof. Dr. Shaban 

Sinani 

(fund) 

 
Burimet: 
Mustafa Kruja: “Shqiptari i 1912-s e shqiptarizma në qarkun 
e Durrsit”, Mustafa Kruja; Marrë nga “Shêjzat”, 1973 
Amali Fon Godin: “Aus dem neumen Albanian” 
Dr. Dom Nikë Ukgjini: “Nënkryetar i Qeverisë së Vlorës, 
Kaçorri, rivarroset në Kishën e Shën Luçisë në Durrës, 

“Kumbona e së Diellës”, Shkodër, Nr.1/2, Janar-Shkurt 2011, 
f.25-27 
Robert Elsie.The Tribes of Albania;History, Society and 
Culture, 2015, p. 299. 
Prof. dr. Hajredin Isufi: “Feja dhe Flamuri” (Monografi) 
Lec Shllaku, Revista “Koha e Jone”, Nr. 10-11-12, Vjeti 
XXVIII, Paris, Tetor-Nentor-Dhetor, 1979, f.4 
Lec Shllaku, Revista “Koha e Jone”, Nr. 10-11, Vjeti XXVIII, 

Paris, Tetor-Nentor, 1989, f.4 
Daniel Gazulli: “Imzot Nikollë Kaçorri, nënkryetari i harruem 
i Qeverisë së Vlonës 1912” (Publicistikë) 
Paul Tedeschini: “Imzot Nikollë Kaçorri - figurë e ndritur e 
Kombit Shqiptar” 
Posta e Shqipniës 19/03/1917 
Pjetër Logoreci “Ylli i lirisë imzot Nikollë Kaçorri.” 
Dr. Kastriot Marku: “Imzot Nikollë Kaçorri, ndër 

themelvënësit e shtetit shqiptar” 
Gjin Kaçorri: “Dom Nikollë Kaçorri, prifti katolik që festonte 
Pashkë e Bajram” (Kumtesë) 
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Shkruan: Prof. Dr. Lush Culaj-Instituti Albanologjik në Prishtinë/Kosovë 
(lushculaj66@hotmail.com) 
Prof. Dr. Lush Culaj ka lindur më 25 maj 1966 në Klinë. Është Këshilltar Shkencor/Profesor në Institutin Albanologjik të 

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

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

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

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

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

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

bibliografike, trajtesa, vështrime e punime shkencore. 
 

 

Diplomacia e Mithat Frashërit nëçerekun e parë të shek. XX 
(pjesa e parë) 

 

Midhat Frashëri lindi më 25 mars 1879 në Janinë, ndërsa vdiq më 3 tetor 1949 

në New York, SHBA. Ishte i biri i Abdyl Frashërit dhe nipi i Sami e Naim Fra-

shërit. Ai e njohu shumë pak babanë e tij dhe u rrit nën kujdesin e Samiut e të 

Naimit. Edukimin akademik e mbaroi në Stamboll. Pas mbarimit të shkollës, 

deri në vitin 1905, punoi në administratën turke dhe më pas kaloi në Selanik, në 

administratën shtetërore. Më 4 prill 1929 Mithat Frashëri në testamentin e tij i lë 

shtetit shqiptar pasurinë e tij, të tundshme dhe të patundshme, me qëllim krijimin 

e një Instituti Albanologjik në Tiranë, i cili do të merrej me studime në fushën e 
historisë së Shqipërisë. 

 

Mithat Frashëri 

 

Filloi të aktivizohet në politikën shqiptare që në fund të shekullit XIX. Ishte një 

nga figurat më të spikatura në politikën shqiptare në gjysmën e parë të shekullit 

XX. Në vitin 1908, ai fillon botimin e gazetës "Liria" në Selanik. Gjatë kësaj 

periudhe bashkëpunon ngushtë me Kristo Luarasin, i cili drejtonte shtëpinë 

botuese "Mbrothësia". Ai mori pjesë në Kongresin e Manastirit, i njohur ndryshe 

edhe me emrin Kongresi i alfabetit nga 14 nëntor - 22 nëntor 1908. Mithat  

Frashëri u zgjodh kryetar i Kongresit dhe nënkryetar i Komisionit të hartimit të 

alfabetit (kryetar i Komisionit ishte At Gjergj Fishta). Në vitin 1912, në qeverinë 

e shpalljes të pavarësisë, të kryesuar nga Ismail Qemali, zgjidhet ministër i  
botores. Më 30 mars 1913 jep dorëheqjen nga detyra. Mirëpriti ardhjen e Princ 

Vidit në Shqipëri dhe ndihmoi në 

Ministrinë e Punëve të Jashtme. Pas 

largimit të Princ Vidit, Mithat 

Frashëri largohet nga Shqipëria dhe 

deri në vitin 1918 jeton në disa 

shtete të Ballkanit. Në vitin 1918, 

me mbarimin e Luftës së Parë 

Botërore, vendoset në Lozanë, 
Zvicër. Aty ai i drejtohet me një 

promemorie konferencës në të cilën 

po përgatitej krijimi i Mbretërisë 

Serbo-Kroate-Sllovene. Në 

promemorie ai deklaron: "Pa 

zgjidhjen e problemit shqiptar nuk 

do të ketë as Jugosllavi të re dhe as 

një zgjidhje përfundimtare të 

kufinjve në Ballkan". Në vitin 1920 

ai vendoset në SHBA. Kthehet në 

Shqipëri në vitin 1922. Në janar 

1923 fillon detyrën e Ministrit 
Fuqiplotë të Republikës së 

Shqipërisë në Athinë. Këtë detyrë e 

kreu deri në dhjetor 1925. I 

zhgënjyer nga zhvillimet politike 

në Shqipëri ai jep dorëheqjen dhe 

deklaron largimin e tij nga aktiviteti 

politik. Midhati u rrit dhe duke e 

vazhduar rrugën e të atit dhe 

xhaxhallarëve Frashëri. Hyri në 

portat e Shqipërisë në prag të 

shekullit të 20-ë, si rilindës, si 
misionar dhe si shkencëtar: edhe 

për një gjysmë shekulli, ky 

shërbëtor i atdheut shfaqet  si 

veprimtar i Pavarësisë, burrë shteti, 

diplomat, politikan, ekonomist, 

analist, lëvrues e studiues i gjuhës 

shqipe, autor tekstesh shkollore, 

shkrimtar, edukator, biograf, 

bibliograf, publicist, folklorist, 

librarist, kronikan, antikuar, luftëtar 

antifashisht dhe antikomunist, 

nacionalist demokrat, themelues e 
lider i Ballit Kombëtar dhe 

udhëheqës i emigracionit politik. Ai 

është një nga figurat kryesore më 

aktive të kulturës dhe të politikës 
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shqiptare të gjysmës së parë të shekullit XX.1. 
 

Sado që Qeveria e Vlorës ishte thellësisht e interesuar që marshimi i forcave 

greke drejt veriut të pengohej me të gjitha mjetet dhe që qëndresa e Janinës, ku 

një pjesë të garnizonit e përbënin ushtarët shqiptarë të vazhdonte sa më gjatë2. – 

rezistenca në ato kushte ishte shumë e vështirë. Qeveria e Përkohshme e Vlorës, 

duke parë se Qeveria greke vazhdonte të ngulmonte gjithnjë e më shumë për ta 

shtënë në dorë Janinën, dërgoi atje një përfaqësi të veten, të kryesuar nga Mithat 

Frashëri. Përfaqësia arriti në Janinë më 13 janar 1913 dhe ndërmori të gjitha 

masat e mundshme për ta ngritur fuqinë mbrojtëse rreth saj. Ndër masat, më e 

rëndësishmja ishte dërgimi, përkrah mbrojtësve të deriatëhershëm të Janinës, 

edhe i dy taborëve të Gjirokastrës dhe Tepelenës.3. Në gjysmën e dhjetëditëshit të 

tretë të janarit të vitit 1913 Ushtria greke iu afrua brezit mbrojtës të Janinës. Për-
pjekjet e Mithat Frashërit për të argumentuar me fakte dhe mbrojtur çështjen 

shqiptare në Konferencën e Ambasadorëve në Londër ishin të mëdha. Vendimet 

skandaloze të kësaj konference për ta përgjysmuar kombin shqiptar shkaktuan 

indinjatë të thellë tek Mithati. Në ato rrethana tejet të rënda për fatet e Shqipërisë 

dhe shqiptarëve ai do të shprehej: 

“A mund të merret me mend që Shqipëria e përcaktuar nga Konferenca e 

Ambasadorëve në Londër më 1913 të jetë një Shqipëri e shëndoshë dhe solide? 

Asaj i janë marrë tokat më të mira që i kishte, fushat më të bukura, qendrat më të 

rëndësishme dhe i janë shkëputur 2/3 e popullsisë. Tokat pjellore të Janinës dhe 

të Prevezës, kullotat e famshme të Çamërisë iu dhanë Greqisë, ndërsa rrafshi i 

bukur i Kosovës ishte ndarë ndërmjet serbëve dhe malazezve për t‟ia lënë 
Shqipërisë një zonë malore, pothuajse të shkretë, të privuar nga mjetet e 

komunikacionit dhe të bllokuar nga bora 6 muaj në vit. Nga ana tjetër, është 

treguar kujdes që të lihen jashtë kufijve shqiptarë qytetet, qendrat e ndryshme të 

furnizimit të këtyre maleve”.4. 

 

Siç shihet edhe nga thënia e mësipërme e Mithat Frashërit, qarqet patriotike 

shqiptare nuk u pajtuan dhe nuk mund të pajtoheshin me atë politikë shtetërore 

që u përcaktua nga gjashtë Fuqitë e Mëdha në Londër më 1913, në prag të 

fillimit të Luftës së Parë Botërore. Mbarimi i kësaj lufte e gjeti lëvizjen 

kombëtare shqiptare me një program më të qartë, i cili kishte dy premisa 

kryesore: rikonfirmimin e pavarësisë së vendit dhe rishikimin e kufijve 

shtetërorë, me qëllim të përfshirjes brenda tyre të trojeve shqiptare të lëna jashtë 
padrejtësisht. I përpunuar gjatë Luftës së Parë Botërore, ky program, në mënyrë 

më të plotë dhe deklarative, gjeti vend në vendimet e Kongresit të Durrësit të 

dhjetorit 1918, nga doli Qeveria shqiptare dhe delegacioni që shkoi në 

Konferencën e Paqes.5. 

 

Gjendja në Shqipëri dhe rreth saj në përfundimin e Luftës të Parë Botërore ishte 

tejet e tendosur. Në Paris duhej të fillonte Konferenca e Paqes. Të gjithë këta 

faktorë ndikuan që të lindte ideja për formimin e një qeverie të re, e cila do t‟i 

përfaqësonte interesat e shqiptarëve pranë Fuqive të Mëdha. 

 

Më 1918  Mithati emërohet ministër pa portofol në Qeverinë e Turhan Pashë 
Mehmetit nga Asambleja Kombëtare e Durrësit dhe anëtar i delegacionit 

shqiptar në Konferencën e Paqes në Paris. Në vitin 1919 është delegat i shoqërisë 

panshqiptare-Vatra të SHBA-së në  Konferencën e Paqes në Paris dhe në 

Lidhjen e Kombeve.6. 

 

Shqiptarët në Versajë u përfaqësuan nga disa delegacione, por kryesori ishte ai i 

Qeverisë së Durrësit në përbërje: Turhan Pashë Mehmeti (kryetar), imzot Luigj 

                                                
1.
 Butka Uran, Kthimi i Mithat Frashërit, Pjesë të zgjedhura nga vepra PHOENIX, 1997 f. 6. 

2.
 Abas Ermenji, Vendi që zë Skënderbeu në historinë e Shqipërisë, 1996 f. 319. 

3.
Ibrahim  D. Hoxha, Çamëria dhe Janina 1912-1922, Tiranë, 1996. 

4.
 Mithat Frashëri, Shqiptarë dhe sllavë, Tiranë 1998. 

5.
 Prof. dr. Muin Çami, Shqiptarët për problemin e Kosovës në mbarim të Luftës të Parë 

Botërore, në librin “Çështja e Kosovës një problem historik aktual”, Instituti i Historisë – 
Prishtinë - Instituti i Historisë Tiranë, Tiranë, 1996, f. 137. 

6.
 Uran Butka, Kthimi i Mithat Frashërit, vep. cit . f. 8-9. 

Bumçi, Mehmet Konica, Luigj 
Gurakuqi, Mihajl Tortulli dhe 

Mustafa Kruja.7. Në këtë 

delegacion patër Gjergj Fishta 

merrte pjesë si ekspert.8. Shqipëria 

në Konferencën e Paqes në Paris 

merrte pjesë në kategorinë e katërt 

dhe vetëm me letërkëmbim, ose në 

rast se e ftonte njëra nga pesë fuqitë 

dhe kishte të drejtë ta dërgonte 

vetëm një delegat.9. 

 

Konferenca e Parisit 1919-1920 e 
ndryshoi hartën politike të Evropës, 

Azisë e Afrikës10.. Populli shqiptar 

dhe përfaqësuesit e tij ishin aktivë 

dhe në rrethanat e kohës arritën atë 

që mund ta arrinin. Rezultatet e 

këtyre arritjeve nuk janë për t'u 

nënvlerësuar. Madje, po ta kemi 

parasysh raportin e pabarabartë të 

forcave dhe rrethanat e tjera u arrit 

aq sa nuk shpresohej. Shqipëria 

mbeti si shtet i ndarë pa pjesët më 
vitale, sepse u morën për bazë 

argumentet politike, por të paktën u 

arrit që të rifitohej pavarësia e 

vendit dhe sidomos të 

mënjanoheshin padrejtësi të reja 

territoriale, që do të ishin tragjedi e 

dyfishtë për të ardhmen e kombit11. 

Në rrethanat e krijuara atdhetarët 

shqiptarë duhej bërë përpjekje për 

konsolidimin e shtetit të ri dhe të 

brishtë shqiptar të njohur 

ndërkombëtarisht nga kjo 
konferencë. 

 

Puna kryesore e delegacionit 

shqiptar në Gjenevë ishte paraqitja 

e dokumenteve të kërkuara në 

Sekretariatin e Lidhjes, nëpërmjet 

                                             
7.
 Peter Bartl, Shqipëria nga mesjeta deri 

sot, “Drita”, Prizren, 1999, f. 177-178.; 
Antonello Biagini, Storia dell Albania- 
dalle origini ai giorni nostri, Milano 
1999, f. 107; Mithat Frashëri , 
Shqiptarë dhe sllavë, Tiranë 1998, f. 6; 
Hakif Bajrami, Lidhja kosovare për të 
vërtetën e Kosovës, fejton ”Bujku”, 
Prishtinë 24. 07. 1995. 

8.
 Sejfi Vllamasi, Ballafaqime politike në 

Shqipëri 1897-1942 (Kujtime dhe 
vlerësime historike), Marin Barleti, 
Tiranë, 1995 f. 109. 

9.
Istorija diplomatije III 1919-1939 V. P. 

Potemkin Beograd 1951,  

f. 34. 
10.

Prof. dr. Zoran Dordevic, Pitanje 
jugosllovensko-albanske granice na 
konferenciji mira u Parizu 1919-1920 
godine, Zbornik radova Filozofskog 
fakulteta 26-27- 1996-1997, Pristina, 
1997, f. 142. 

11.
Muin Çami, Shqiptarët për problemin e 
Kosovës, pun. cit f. 144. 
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të cilave dëshmohej se Qeveria shqiptare i plotësonte të gjitha parakushtet për t‟u 
konsideruar qeveri e ligjshme e shtetit shqiptar. 

Qeveria shqiptare, përmes notave dhe protestave të ndryshme, përpiqej në çdo 

formë ta informonte opinionin ndërkombëtar mbi gjendjen e mjerueshme të 

shqiptarëve të Çamërisë e të Kosovës në tokat e veta dhe angazhohej mak-

simalisht për pengimin e krimeve dhe shpërnguljeve të shqiptarëve nga këto 

treva. 

 

Vitet 1920-1921 përbëjnë kulmin e veprimtarisë diplomatike të Mithat Frashërit 

në Konferencën e Paqes në Paris, në Lidhjen e Kombeve në Gjenevë dhe në 

Konferencën e Ambasadorëve. Ai vazhdoi punën e delegacionit shqiptar në 

Konferencën e Paqes të kryesuar nga Turhan Pasha e të vijuar me devotshmëri 

nga Monsinjor Luigj Bumçi, At Gjergj Fishta, Fan S. Noli, Dr. Turtulli etj.12. 
 

Më 8 korrik 1921 Mithat Frashëri bëri një mbrojtje të admirueshme të çështjes 

shqiptare, duke kërkuar nga Komisioni i ekspertëve që statusi i vitit 1913 dhe 

integriteti i Shqipërisë së pavarur të jenë çështje të padiskutueshme. Frashëri 

hodhi poshtë pretendimet territoriale greke dhe jugosllave, duke kërkuar 

revidimet shqiptare dhe eliminimin e padrejtësive të nënshkruara në Protokollin 

e Firences më 1913.13. 

 

Vendimi i 9 nëntorit 1921 i Konferencës së Ambasadorëve e përcaktoi 

përfundimisht ekzistencën e Shqipërisë si shtet autonom dhe sovran.14. Në këtë 

mënyrë, viti 1921 ishte vit i një rëndësie të veçantë për popullin shqiptar. U arrit 
që të paktën të ruhej pavarësia e Shqipërisë dhe tërësia territoriale e vitit 1913. 

Këto arritje në një farë dore ishin bazë për konsolidimin e mëtejmë të shtetit 

shqiptar. 

 

Mithat Frashëri, në një letër dërguar një miku, më 1 dhjetor 1921, nga Parisi 

theksonte: “Shteti shqiptar ka vuajtur në vitet 1912-1914 nga intrigat e huaja, që 

ju i merrni me mend. Që prej vitit 1918 shqiptarët kanë mundur t‟u rezistojnë në 

një mënyrë të kënaqshme intrigave dhe vështirësive shumë të mëdha që u janë 

krijuar nga të huajt”.15. 

 

Në fillim të vitit 1923, me vendim të Këshillit të Ministrave ishte dërguar në 

Greqi, me një mision special, ministri i Shqipërisë në Washington, Mithat 
Frashëri, që t‟i hapte relacionet diplomatike ndërmjet dy vendeve. “Preferoj të 

shkoj në Greqi, - i thotë Mithat Frashëri ministrit të Jashtëm shqiptar, - meqenëse 

ka më shumë punë se sa të vete në Washington” dhe i kërkon një flamur shqiptar 

për ambasadën. Mithati përpiqej që edhe me simbolet e saj, veçanërisht me 

flamurin kombëtar, ta përfaqësonte sa më denjësisht Shqipërinë. 

 

Ndërkaq, kryetari i sesionit të pakicave në Konferencën e Lozanës i drejtohej 

Mehdi Frashërit, i deleguar i Shqipërisë pranë kësaj konference, më 20 janar 

1923, duke e njoftuar se si përfaqësuesit turq ashtu edhe përfaqësuesit grekë 

kishin deklaruar qartë se pakicat shqiptare të Turqisë ose të Greqisë janë 

ligjërisht dhe faktikisht të përjashtuara nga këmbimi i popullsive. Ai shprehte 
mendimin se, meqenëse këto deklarata ishin shënuar në procesverbale, nuk e 

gjykonte të nevojshme që të shpreheshin me një dispozitë të posaçme në 

marrëveshjen lidhur me këmbimin e popullsive.16.  Gjithashtu, përfaqësuesi i 

Legatës shqiptare në Athinë, Mithat Frashëri, i drejtohej ministrit shqiptar të 

Punëve të Jashtme, më 23 qershor 1923, duke e njoftuar për  materialet e një 

                                                
12.

 Uran Butka, Kthimi i Mithat Frashërit, vep. cit f. 9-10. 
13.

 Po aty f. 13. 
14.

 Luigi Salvatorelli, Un cinquante nio di rivolgimenti mondiali 1914-1971, Firenze, 1972, f. 
478; Ministere des Affaires Etrangerer- Arch diploma. Europe 1918-1929, fondi Albanie vol. 
25. f. 123. 

15.
 Kthimi i Mithat Frasherit, vep. cit. f. 293 - letër e dërguar më 1 dhjetor 1921 profesorit 
Meillet, autorit të veprës “Gjuhët në Evropën e re”, letër e përkthyer nga frëngjishtja. 

16.
 AQSH, fondi 251, viti 1923, dosja 203, f. 14; Dokumente për Çamërinë vep. cit. f. 89. 

gazete të Janinës dhe premtimet e 
prefektit të Janinës, sipas të cilave 

edhe shqiptarët do të këmbeheshin 

si turqit me grekët e Azisë.17. 

 

Qeveritë shqiptare në Tiranë dhe 

përfaqësuesi diplomatik në Athinë 

Mithat Frashëri përpiqeshin me çdo 

kusht që të jenë në nivel të detyrës 

dhe të shërbimit të shqiptarëve të 

ngelur në Greqi, megjithëse në rre-

thanat e krijuara nuk varej 

shumëçka nga ata. 
Qeveria e Fan Nolit si masë që 

mund t‟i frenonte sadopak këto 

veprime arbitrare kërkoi që së paku 

në çdo operacion hetimi, që do të 

ndërmerrej në ato vise, kriter të jetë 

gjuha e folur dhe detyrimisht të 

ishte i përfshirë edhe një delegat 

shqiptar.18. Në përgjigjen kësaj 

kërkese të Qeverisë shqiptare, 

sekretari i Lidhjes së Kombeve 

Drummond, më 26.7.1924 kishte 
njoftuar Qeverinë shqiptare se 

çështja i kishte kaluar Këshillit të 

Lidhjes, i cili kishte kushtëzuar ko-

misionin dhe nënkomisionin e 

shkëmbimit që të merrnin parasysh 

“kriterin e gjuhës”, por edhe atë të 

ndërgjegjes kombëtare.19. 

 

Megjithatë, përpjekjet e Qeverisë së 

Nolit për ta mbrojtur popullsinë 

çame nga rreziku që i kanosej bënë 

një efekt të caktuar. Vetë shtruarja 
e këtij problemi ngadalësonte 

realizimin e planeve shoviniste 

greke, por efekt më të madh bënte 

fakti se shteti shqiptar i kishte 

paralajmëruar të njëjtat masa edhe 

ndaj pakicës greke në Shqipëri. 

 

(vijon) 

                                             
17.

 AQSH, fondi 251, viti 1923, dosja 203, 
f. 51. 

18.
 AQSH, fondi 251, viti 1924, dosja 83, 
telegrame të Ministrit të Jashtëm 
Sylejman Delvina, konsullatës 
shqiptare në Gjenevë të datës 31. 07. 
1924 dhe 8.08. 1924. 

19.
 AQSH, fondi 251, viti 1924, dosja 83; 
nga përgjigjja e sekretarit të Lidhjes së 
Kombeve Drummondit, më 26. 07. 
1924; Arben Puto Demokracia e 
rrethuar, vep. cit. f. 151. 
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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 dytë) 

 

Programi i Lëvizjes Revolucionare për Bashkimin e 

Shqiptarëve është një dokument tepër i rëndësishëm në 

të cilin bëhen analiza detale, veç e veç, për rrethanat në 

tokat e okupuara shqiptare nën administrimin jugosllav, 

për Shqipërinë dhe për vet Jugosllavinë. Kështu, në 

kapitullin e Programit të LRBSH-së “Analiza konkrete e 

situatës konkrete brenda nesh”, fokusohet në: 
 a) Vështrimin e gjendjes politike; 

 b) Vështrimin e gjendjes ekonomike; 

 c) Vështrimin e gjendjes kulturore-arsimore dhe 

 d) Vështrimin e gjendjes sociale-shëndetësore1.  

 

Por në programin e LRBSH-së rëndësi e veçantë i 

kushtohet strategjisë së popullit shqiptar, në të cilën 

prezantohen tri pikëpamje për të arritur deri te bashkimi 

kombëtar:  

a) Pikëpamja e parë ose pikëpamja arsimore, paraqitet 

dhe shihet si zgjidhje arsimimi i popullatës shqiptare 

dhe komentohet në këtë mënyrë: Neve mundet me na 
shpëtua vetëm arsimi; kur të nxjerrim mjaft njerëz të 

arsimuar na do të mundemi me zanë edhe vendet kyçe si 

në udhëheqjet politike, ekonomike etj, e prej këndej 

kemi me e pas fare  të lehtë me e zgjidhë edhe çështjen 

e bashkimit tonë”. Për të vazhdua se “Na nuk duhet të 

bëjmë asgjë kundër armikut, sepse ky mund të 

hidhërohet e të marri masa kundër nesh, të burgosi 

persona të ndryshëm, të përjashtojë arsimtarë nga detyra 

e kjo shkon në damë tonin, sepse na mbesin shkollat pa 

arsimtarë, entet e sipërmarrjet pa drejtues shqiptarë2 

etj...etj.” 
b) Pikëpamja e dytë është e kundërta e kësaj të parës, 

ose pikëpamja revolucionare- aventuriste, e cila ka për 

bazë luftën e përgjithshme popullore ku thuhej se “Na 

duhet të ngrihemi të gjithë, t‟i dalim armikut ballë 

përballë dhe të luftojmë me ta për jetë ose vdekje. Lufta 

jonë duhet të jetë e vrullshme, e ashpër dhe e shkurtë- sa 

zgjatë një pranverë e një verë- na ose do të fitojmë 

shpejt ose nëqoftëse lufta do të zgjas shumë na nuk 

mund të mundemi me fitua, do të të humbim”  

 

Në programin politik paraqitet edhe pikëpamja e tretë e 

që është edhe pikëpamja programore e lëvizjes me të 
cilën nuk pajtohen as me të parën e as me të dytën 

plotësisht “por prej të dy pikëpamjeve mund të marrim 

                                                
1
Selatin Novosella, Demaçi, Lëvizja për Bashkim, 1. Shoqata e të 

Burgosurve Politik të Kosovës, Prishtinë 2012, 273 
2
Po aty. 

dhe ato çka janë të vlefshme e pozitive për të formua 

strategjinë tonë. Arsimimi dhe shkollimi i popullit asht 

një ndihmë kolosale, një forcë dhe përkrahje e 

paçmueshme, por  na do të kënaqemi vetëm tue arsimua 

dhe shkollua popullin tanë pa i dhanë kësaj force një 

drejtim të caktuam, pa e përdorë për arritjen e një 

qëllimi të caktuam, kjo forcë do të mbetet qorre. Ndërsa 
tek pikëpamja e dytë mendojmë se asht me vend 

mendimi se lufta jonë ka me  qenë me të vërtet e 

vrullshme dhe e ashpër është konkludim me vend. 

 

Dhe nëqoftëse dikush prej nesh, ose edhe të gjithë na, 

mendojmë se lufta jonë ka me qenë e gjatë, na duhet të 

përgatitemi për luftë të gjatë 

1. Lufta jonë ka me qenë e gjatë edhe për arsye se për 

fitoren e saj të sigurt dhe të plotë duhen plotësua edhe 

shumë kushte të brendshme dhe të jashtme. 

2. Lufta jonë duhet të përfshijë në gjirin e vet të gjitha 

shtresat dhe mbar popullin tanë. 
3. Lufta jonë duhet të zhvillohet në pajtim me kushtet e 

rrethanat të cilat mbretërojnë brenda popullit tanë, në 

pajtim me kushtet e rrethanat të cilat mbretërojnë në 

Shqipëri, në pajtim me kushtet e rrethanat që 

mbretërojnë brenda aksionistëve tanë si dhe në pajtim 

me kushtet e rrethanat të cilat mbretërojnë në tanë botën 

e sotshme. 

4. Lufta jonë duhet- kryesisht- të mbështetet në forcat 

tona të brendshme , kurse ndihmat që mund t‟na ofrohen 

nga jashtë mund të jenë vetëm si faktorë plotësues dhe 

ndihmës3. 
 

Nëqoftëse na Lëvizjen tanë do të mundemi me e 

orientua, me e zhvillua dhe drejtua në pajtim me katër 

pikat rreshtuese ma naltë- në fund të fundit- populli ynë, 

me siguri, do të dali fitimtar. 

 

Në pjesën e programit “Taktika jonë” në 6 pika, thuhej 

se, LRBSH-ja ishte e konsistuar në këto pozicione, të 

cilat pasqyrohen në Programin e Lëvizjes Revolucionare 

për Bashkimin e Shqiptarëve: mos të flihet asnjë çast; të 

punohet që sot e jo nesër; Lëvizja të drejtohet nga masat 

që e pranojnë; Lëvizja mos të ketë karakter kadrovik; 
mos me u marrë me premtime, gradime, mashtrime, 

kërcënime dhe me pasoja. Duhet ta bindim vetveten se 

                                                
3
Dokumente të rendësishme nga Dosja Demaçi, Gjykata e Qarkut 

Aktgjykimi, K.nr.271/64. 
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armiku jonë ka me humbë luftën. Tek e fundit, çështja 
shqiptare nuk pritet të zgjidhet as nga pozicioni i 

demokracisë perëndimore, as nga pozicioni i 

demokracisë socialiste, por çështja shqiptare do të 

zgjidhet në pajtim të plotë me zhvillimin historik, sepse 

shqiptarët janë duke notuar ujit te poshtë, kurse 

robëruesit e shqiptarëve janë duke notuar jo drejt, 

turpshëm, prandaj, le të zgjasë lufta jonë sa të dojë, le të 

jetë ajo e vështirë dhe e përgjakshme sa të dojë, në fund 

të fundit-ne do të dalim ngadhënjimtarë, faqebardhë 

dhe, në fund të fundit, populli shqiptar do të bashkohet 

në flatrat e shqiponjës dy krenare legjendare.4 

 
Në vazhdim, në program kërkesat kryesore te LRBSH-

së ishin të ngjashme me programet e organizatave të 

mëhershme atdhetare : çlirimin nga pushtuesit sllav, 

pavarësia kombëtare dhe bashkimi i të gjitha trevave 

shqiptare.  Se populli Shqiptar nuk po kërkon asgjë ma 

shumë se atë që gëzojnë gjithë kombet e Evropës- me 

qenë i bashkuar. Sepse, e tërë kjo buronte nga e drejta 

legjitime dhe e natyrshme për të qenë të bashkuar dhe të 

barabartë me popujt tjerë. Se nuk gjendet në Evropën e 

sotme ndonjë komb tjetër, i cili të jetë cunguar aq rëndë, 

dhe që t‟i jetë bërë një padrejtësi aq e madhe sa ajo që 
pësuan shqiptarët në përfundim të Luftës së Dytë 

Botërore. 

 

Populli Shqiptar është i vetmi popull në Evropë i cili për 

asnjë faj të vetin qëndron i ndarë në dy pjesë, përveç 

atyre bashkëkombësve tanë që janë shpërnda në të katër 

anët e botës. Por le të mos shkojmë ma larg prej 

praktikës jugosllave. Popujt sllavë përmbajnë 

Jugosllavinë edhe pse janë formua gjatë historisë si 

kombe në vete, vetëm pse kanë një origjinë të 

përbashkët dhe e shohin të arsyeshme me qenë të 

bashkuar kurse neve Shqiptarëve- një komb, një gjak, 
një asht, një mish, një shpirt- na e mohojnë të drejtën 

tonë të patjetërsueshme për bashkim.  

 

Gjithashtu rëndësi të veçante në program i japin edhe 

zhvillimeve patriotike tek shqiptaret, por vazhdimisht 

duke i dhënë edhe sqarimet se si pushtetarët mundohen 

të kamuflojnë realitetin në Kosovë. Megjithatë, formimi 

dhe zbulimi i organizatave ilegale atdhetare kanë porosi 

të qarta për pushtetin jugosllavë se populli shqiptar me 

aneksimin e Kosovës Serbisë është i pakënaqur. Në 

program thuhej edhe kjo se “Populli Shqiptar, i paepur 
si gjithmonë, nuk pushoi për asnjë çast luftën për çlirim 

e bashkimin e vet. Një statistikë edhe jo fort e përpiktë 

tregon se që prej 1945-tës e deri më 1960 kanë dalë para 

gjyqeve famëkëqij jugosllavë mase pesëqind organizata, 

grupe të mëdha e të vogla ose individë, të cilët janë 

akuzua për “orvatje me e shkëput Kosovën-Metohin 

prej Jugosllavisë dhe me ia bashkua Shqipërisë”5. 

 

Edhe pse në Kushtetutën e Jugosllavisë lidhur me 

vetëvendosjen e popujve shkruhej se “Popujt e 

Jugosllavisë, tue u nisë nga e drejta e çdo populli për 

                                                
4
 Programi i Lëvizjes Revolucionare për Bashkimin e Shqiptarëve, Dosja 

Demaçi, Arkivi i Kosovës, K. Nr. 271/64 
5
Programi I LRBSH-s- 1963 

vetëvendosje, tue përfshi edhe të drejtën për shkëputje, 
në bazë të luftës së përbashkët dhe të shprehjes së lirë të 

vullnetit në luftën nacionalçlirimtare dhe në 

revolucionin socialist dhe në pajtim me aspiratat e tyre 

historike, të ndërgjegjshëm se forcimi i mëtejshëm i 

vëllazërimit dhe bashkimit nën një republikë federative 

kombesh dhe popujsh të lirë dhe të barabartë e krijuan 

bashkësinë socialiste  federative të punonjësve6. Kjo e 

dhënë mjafton që të supozohej se për shqiptaret 

premtimet e fjalët nga pushtetarët, fundja të futura edhe 

në Kushtetutë, që të gjitha ishin boshe. Këto fjalë të 

shkruara dëshmojnë se “populli ynë nuk ka kërkua e as 

nuk po kërkon asgjë ma shumë përveç të drejtës së vet 
për vetëvendosje, tue përfshi edhe të drejtën për 

shkëputje? Por nuk duhet me harrua se kjo  asht 

Kushtetuta Jugosllave, dhe pikërisht pse asht Jugosllave 

duhet me e ditë se ajo qëndron vetëm në letër, kurse 

zbatimi i saj gjendet nëntëqind pash nën dhe. Na u 

nisëm prej Kushtetutës- si dokument themelor dhe 

burimor- si shembull ma i spikatur për të pa se sa larg 

qëndrojnë njëra prej tjetrës- teoria dhe praktika 

Jugosllave dhe pikërisht- ky mospajtim rrasor në mes të 

asaj se çka shkruajnë e të asaj se çka flasin e çka 

veprojnë aneksionistët jugosllavë- asht përveç tjerash- 
faktori kryesor , që shtynë popullin tanë të vazhdojë 

luftën deri në fund për çlirimin e vet nga zgjedha 

jugosllave”. 

 

Vëmendje e posaçme iu kushtonte edhe situatës politike 

e ekonomike, zhvillimit arsimor e shëndetësisë në 

Kosovë. Padrejtësitë e shumta që cekën në këtë program 

politik janë të shumta dhe të gjitha këto ilustrohen me 

fakte e shifra. Derisa në njërën anë makina 

propagandistike jugosllave trumbeton me të madhe 

Kartën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, në 

anën tjetër, çdokush prej nesh, që ka guxim me kërkua 
zbatimin e thelbit të saj- të drejtën për vetëvendosje dhe 

shkëputje- në qoftëse shpëton pa hëngër plumbin në 

ballë me siguri ka me u plakë nëpër burgjet e kazamatet 

jugosllave. Nëqoftëse dikush prej nesh do të kërkojë 

zbatimin e Deklaratës për të drejtat e njeriut, aprovuar 

më 10 dhjetor 1950, po në OKB, e të cilën e 

trumbetojnë edhe pushtuesit jugosllavë, ai do t‟i gjejë 

këto të drejta në selitë e errëta e të ftohta të burgjeve 

Jugosllave. 

 

Programi politik i LRBSH-së, në mënyrën më të 
argumentuar na prezanton të dhënat statistikore të marra 

nga shënimet zyrtare Jugosllave nxjerrë prej broshurës 

“Kosovo i Metohija”-pregled drushtveno- ekonomskog 

razvitka (vështrim i zhvillimit shoqëror- ekonomik) 

botua në Beograd, më 1963, nga “Sedma sila”. 

 

Ja si duket në praktik vëllazërimi e bashkimi dhe 

barazia aq shumë e proklamuar dhe e trumbetuar në mes 

të Shqiptarëve dhe në një anë  e Serbëve e Malazezëve 

në anën tjetër. 

 

                                                
6
 Pjesa hymse. Parimet themelore- f. 7 të Kushtetutës RSFJ, 

t‟aprovueme më 7 prill 1963. 
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Më 1963 numri i përgjithshëm i këshilltarëve në 
Krahinë ishte 2090. Prej këtyre Shqiptarë ishin 1.265, 

kurse proporcionalisht me numrin e Shqiptarëve në 

Krahinë (Shqiptarët së bashku me ata që i paraqesin si 

“Turq” përbëjnë 70% të popullsisë), do të duhej të ishin 

1.463, ndërsa serbë e malazezë do të duhej të ishin 

vetëm 664 e jo 754-sa janë. 

 

Lidhja komuniste më 1963 ka pas gjithsej 40.127 anëtar, 

prej të cilëve vetëm 19.370 shqiptar, ndërsa 

proporcionalisht me përbërjen e popullsisë në Krahinë 

do të duhej të ishin jo më pak se 28.889, kurse serb e 

malazezë janë 19.676, kurse do të duhej të ishin jo ma 
shumë se 10.834. 

 

Këshilltar të Këshillit Popullor Krahinor, po n‟at vjet 

ishin gjithsej 165, prej të cilëve shqiptarë ishin vetëm 89 

e do të duhej të ishin 115 kurse serbë e malazezë ishin 

68 e do të duhej të ishin vetëm 50. 

 

Anëtarë të Këshillave punëtore nëpër ndërmarrje kanë 

qenë gjithsej 3.869, prej të cilëve shqiptarë ishin vetëm 

1.872 e do të duhej të ishin 2.708, ndërsa serbë e 

malazezë kanë qenë 1.798 e do të duhej të ishin në bazë 
të barabarësisë dhe bashkim-vëllazërimit të vërtet jo ma 

shumë se 1.045. 

 

Anëtarë të këshillave drejtuese nëpër sipërmarrje kanë 

qenë  gjithsej 1.349, prej të cilëve të kombësisë 

shqiptare, vetëm 641 e do të duhej të ishin 944, kurse 

serbë e malazezë do të duhej të ishin vetëm 364 e në të 

vërtet kanë qenë rrumbullak 663. 

 

Prej 28 komunave, sa ka gjithsej krahina, në 25 prej tyre 

shumica dërmuese e popullsisë asht shqiptare, por prej 

28 sish- vetëm 17 prej tyre i kanë kryetaret prej 
kombësisë shqiptare7. 

 

Këto janë fakte  të cilat flasin vetë dhe nuk ka nevojë 

me bë kurrfarë shpjegimi në lidhje me to. Ndoshta do të 

duhej me përmend vetëm edhe faktin (kësaj gjëje i ka bë 

bisht gazetari- shërbëtor i aneksionistëve), se të gjitha 

pozitat kyçe si në Parti ( sekretar i LK të Serbisë për 

Kosovë e Metohi, asht malazezi- Dushan Mugosha), si 

në pushtet (Kryetar i Kuvendit Popullor Krahinor . asht 

Stanoje Aksiqi), dhe si në organet e Sigurimit të 

brendshëm ( në këto organe shqiptarët as nuk mund të 
afrohen), i kanë në duart e veta vetëm serbët e 

malazezët8. 

 

Në fund kishim me thanë se mbasi lufta jonë asht e 

drejtë, madhështore dhe e lavdishme, mbasi lufta jonë 

asht në pajtim me ligjet e zhvillimit të shoqërisë 

njerëzore, mbasi lufta jonë asht në pajtim të plotë me 

zhvillimin historik,...le të zgjas lufta jonë sa të dojë, le 

të jetë ajo e pabarabartë sa të dojë, le të jetë ajo e 

vështirë dhe e përgjakshme sa të dojë- në fund të fundit- 

na do të dalim ngadhënjimtar, faqebardhë- në fund të 

                                                
7
Po aty. 

8
“Kosovo i Metohija”-pregled drushtveno- ekonomskog razvitka 

(vështrim i zhvillimit shoqëror- ekonomik) botue në Beograd, më 

1963, nga “Sedma sila”. 

fundit- populli Shqiptarë do të bashkohet nën flatrat e 
shkabës dy krefshe legjendare. 

 

Le ta ngrehim ballin lartë me besim të patundur në 

zemër se mbas dimrit- sado i gjatë dhe i ashpër qoftë- 

do të vijë pranvera me behar e lule plotë, përfundon 

programi politik i LRBSH-së.  

 

Kryetari i LRBSH me shok kishte hartua edhe një 

dokument mjaftë të rëndësishëm për organizatën- Statuti 

i organizatës “Lëvizja Revolucionare për Bashkim të 

Shqiptarëve” në të cilën në pjesën e I, të saj thuhej se 

“Qëllimi i parë dhe i fundit i Lëvizjes sonë asht sigurimi 
i të drejtave për vetëvendosje deri në shkëputje për viset 

e banuara me shumicë prej shqiptarësh, që gjinden ende 

nën administrimin e Jugosllavisë, d.m.th. qëllimi i parë 

dhe i fundit i Lëvizjes sonë asht- çlirimi i krahinave 

shqiptare, t‟aneksueme prej Jugosllavisë dhe bashkimi i 

këtyre krahinave me nënën e vet- Shqipërinë.  

 

Në pjesën e II, vazhdohet se ”Lëvizja jonë, për me 

mbërrit qëllimin e naltë përmendur, ka me përdor të 

gjitha  mënyrat dhe mjetet që i vijnë për dore- prej atyre 

politiko-propagandistike- mjete paqësore- e deri te lufta 
e armatosur dhe kryengritja e përgjithshme popullore- 

mjete jo paqësore. 

 

Pjesa e III, është e lidhur ngushtë me dy pikat e para dhe 

thuhej se “Në realizimin e të drejtës së patjetërsueshme 

të popullit shqiptarë, për çlirim dhe bashkim, Lëvizja 

jonë ka me pranua , me miradije të madhe, çdo ndihmë 

e përkrahje të sinqert, materiale e morale- prej këdo dhe 

kudo që t‟i vije e t‟i afrohet. 

 

Në pjesën e IV të statutit, anëtarët e saj thonë se 

“Lëvizja jonë nuk drejton aktivitetin dhe luftën e vet 
kundër Jugosllavisë dhe sistemit të saj shoqëror-

ekonomik- si tërësi- por aktiviteti dhe lufta e saj do të 

vazhdojë, do të shkojë deri në atë shkallë, sa t‟i çlirojë 

dhe t‟i bashkojë me Shqipërinë krahinat shqiptare- 

t‟aneksueme prej Jugosllavisë. Dhe në pjesën e Pestë të 

pjesës së përgjithshme, njofton se “Lëvizja jonë ka 

“Programin” dhe “Statutin” e vet9. 

 

Ndërsa në Pjesa organizative bëhet fjalë për organizimin 

e brendshëm të lëvizjes.  

Anëtarë i Lëvizjes Revolucionare të Bashkimit të 
Shqipëtarëve  mund të jetë çdo kush që – tue vu 

interesin e përgjithshëm përpara interesit personal- 

përpiqet e lufton me mish e shpirt, që përkrah, pa 

rezervë- në çdo kohë e kudo që të gjindet- si 

personalisht- tue flijue jetën e vet- si materialisht, si 

moralisht- çështjen e çlirimit dhe të bashkimit të 

shqiptarëve10. 

Organi kryesor i Lëvizjes është Komiteti Revolucionar i 

Bashkimit të Shqiptarëve, Zgjerimi i tij bahet me 

kooptim- me pëlqim të njëzëshëm të anëtarëve tjerë. 

                                                
9
Statuti i organizatës “Lëvizja Revolucionare për Bashkimin e 

Shqiptarëve”, Kutia-Dosja Demaçi, Arkivi I Kosovës, 1964 
10

Po aty. 
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Detyrat e Komitetit Revolucionar të Lëvizjes janë: 
Koordinimi dhe drejtimi i  mbarë Lëvizjes. Emëron dhe 

shkarkon të gjitha organet dhe të gjithë përgjegjësin e 

Lëvizjes. Vendimet e tij merren me shumicë votash dhe 

janë të detyrueshme për të gjithë anëtarët e Lëvizjes- 

kudo që të gjinden. 

Vetëm Komiteti Revolucionar i Lëvizjes së Bashkimit 

të Shqiptarëve ka të drejtë me plotësua ose me ndryshua 

“Programin” ose “Statutin” e Lëvizjes. 

Ndërsa pika e X e statutit është edhe një lloj betimi që e 

hasim tek organizatat e mëhershme, siç ishte ONDSH, 

Besa Kombëtare, Organizata nr. 2. Etj, që thoshin se 

“Ai që tradhton- në një mënyrë ose në një tjetër- ai 
vetveten e dënon me vdekje. Komiteti Revolucionar i 

Lëvizjes, konstaton dhe vërteton tradhtinë e bame, 

njëherë merr masa edhe për zbatimin e vendimit të 

pafalshëm11. 

 

Epoka e LRBSH-së është njëra nder periudhat me te 

lavdishme e me te ndritura te historisë se lëvizjes ilegale 

në Kosovë pas LDB. Ajo do te mbetet në kujtesën e 

shqiptarëve si simboli i Adem Demaçit dhe bashkimit 

kombëtar. Të mësojmë dhe te frymëzohemi nga përvoja 

historike dhe platforma kombëtare e tij. Të nxjerrim 
mësime të rëndësishme nga përpjekjet shekullore te 

popullit tone, te marrim shembull nga bacë Adem 

Demaçi dhe të ngremë lart vlerat tona kombëtare e 

njerëzore, kodin tone te larte etik e moral. Dhe krejt në 

fund të mësohemi se Atdheu te jete partia e shqiptarit, 

shqiptarizmi te jete ideologjia e tij. Se kështu na mësoi 

Adem Demaçi dhe epoka e tij e lavdishme. 

(fund) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11

Po aty. 
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Shkruan:Prof. Dr. Daut Beslimi  
Prof. Dr. Daut Bislimi u lind më 10 tetor 1945 në Vërban të Vitisë. Mësimet e para i mori në Vërban, ndërsa ato të mesme 

i kreu në Gjilan dhe në Beograd. Studimet e larta në Fakultetin Filozofik – Dega e Historisë i mbaroi në Universitetin e 

Prishtinës (1978), ku u magjistrua (1982) dhe u doktorua (1996) në shkencat historike. Prej vitit 1971 e deri me sot punoi 

në Institutin Albanologjik. Deri në vitin 1988 ishte biliotekar i Institutit, ndërsa më pastaj Hulumtues i pavarur, prej vitit 

1996 Bashkëpunëtor shkencor, prej vitit 2001 Bashkëpunëtor i lartë shkencor, kurse prej vitit 2003 Këshilltar shkencor në 

Institutin Albanologjik të Prishtinës – Dega e Historisë. Në vitin 1999 është zgjedhur anëtar i Redaksisë “Gjurmime 

albanologjike” – Seria e shkencave historike. 

 

 

 

 

Tomë Pjetër Culaj atdhetar i çështjes kombëtare 

 
Me rastin e 33 vjetorit të vdekjes 

 

Tomë  Culaj ishte djali i madh i 

Pjetër Culajt. Lindi më 26 shkurt 

të vitit 1902 në fshatin  Pataqan të 

Klinës, në kushtet e rënda të 

sundimit të Perandorisë Osmane. 

I ati Pjetri, ishte një atdhetar i 

devotshëm. 

 

Në vitin 1897, Atë Shtjefën 
Gjeçovi e hapi shkollën e parë 

shqipe në Zllakuqan, ku janë të 

përfshirë nxënës shqiptarë të dy 

besimeve fetare. I ati i tij, Pjetër 

Culaj, kishte numrin rendor një të 

regjistrit të nxënësve të kësaj 

shkolle. 

 

Pas largimit të Gjeçovit dhe 

mbylljes së shkollës në Zllakuqan 

nga ana e regjimit okupues, 

nxënësit e tij nuk u ndalën. Nga 
dëshira për dije dhe mësim shqip 

organizojnë mësimin ilegal nëpër 

shtëpi private në disa fshatra. 

Mësues dhe organizator të këti 

mësimi ishin: Pjetër Culaj nga 

fshati Leskoc dhe dhe Tunë 

Gjergji nga fshati Krushevë e 

Vogël.  

 

Sipas të dhënave nga Tomë Kola 

dhe Mark Dedë Caka, nga fshati 
Budisalc, deklarojnë se: Familjet 

të cilat e kanë organizuar 

mësimin kanë qenë: 1. Familja e 

Mark Gojanit – Radulloc, 2. 

Ndrecë Kolës – Budisalc, 3. 

Bashor Gegës – Gjurakovc, 4. 

Pjetër Culës – Leskoc dhe 5. 

Tunë Gjergjit – Krushevë e 

Vogël. Kjo renditje e organizimit 

të mësimit është bërë për t`i ikur 

identifikimit nga ana e pushtetit te 

atëhershëm që luftonte me të 
gjitha format këtë organizim. Kjo 

formë e mbajtjës se mësimit ka 

zgjatur 2-3 vite dhe pastaj është 

mbyllur për shkak të kushteve dhe rrethanave që pamundësonin vazhdimin e 

mësimit. Veprimtaria e tij atdhetare në dobi të shkollës dhe shkrimit shqip 

është pasqyruar edhe në disa monografi si dhe shkrime gazetareske. 

 

Vazhdues i veprimtarisë të babait 

Tomë Culaj, qysh në moshë të re ishte i frymëzuar me idetë patriotike dhe 

atdhetare nga i ati. Në vend të mësuesit në shkollë shkrim-leximin shqip e 

mësoi nga i ati. Më vonë gjatë shërbimit ushtarak në Mbretërinë Serbo-

Kroato-Sllovene mësoi shkrim-lexim në gjuhën serbe në alfabetin cirilik.  

Tomë Pjetër Culaj 

 

Për shkak të vëprimtarisë atdhetare njëra ndër familjet e shumta në Lugun e 

Drinit që kanë përjetuar dhunën, persekutimin dhe burgosjet nga regjimi serb, 

është edhe familja e Tomë Pjetër Culajt. Kjo familje ka pësuar nga regjimi i 

atëhershëm  forma të ndryshme të presionit, deri në dëbimin nga fshati 

Leskoc. Me ketë rast prona e familjes Culaj u konfiskua nga pushteti iu dha 
familjës të Veliçko Llazareviqit.  
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Vuajtjet dhe plaçkitjet e familjës 
me emër dhe mbiemër të 

plaçkitësve më së miri i 

përshkruan në ditarin e tij Pjetër 

Culaj, ditar të cilën edhe sot 

familja e ruan si kujtimin dhe 

vlerën më të çmuar të kohës. 

 

Sipas kujtimeve personale të 

Tomë Culajt, në kryengritjen e 

vitit 1919 të organizuar në 

Kosovë, që në popull njihet 

ndryshe edhe si „„djegja e Lugut 
të Drinit‟‟,  ai ishte pjesëmarrës 

së bashku me të atin Pjetrin.  

 

Kryengritja ishte organizuar me 

një program të përgaditur nga 

„„Komiteti i Kosovës‟‟ me seli në 

Shkodër. Udhëheqës i kësaj 

kryengritje ishte Sadik Ramë 

Gjurgjeviku kurse zëvëndës Zef 

Gjidoda. Pas shuarjes së 

kryengritjës nga presioni i 
pushtetit serb, të rikthyer me 

përfundimin e luftës së Parë 

Botërore, familja Culaj u detyrua 

për të lëshuar fshatin Leskoc për 

të lëvizur në disa fshatra të 

Gjakovës. Pasi edhe në rrethin e 

Gjakovës nuk mundën të 

sistemohen u vendosën një vit në 

Shqipëri në kullën e Ndue 

Perdedë Gojanit në fshatin Gojan. 

 

Më të rikthyer në Gjakovë 
pushteti atëhershëm serb në vitin 

1920 e burgosi axhën e Tomës, 

Nikollë Culajn dhe e dënoi me 12 

vite burg për arsye se ishte pjesë e 

çetave çlirimtare të Kosovës. 

Nikolla u lirua nga burgu në vitin 

1932, por regjimi nuk kishte 

pastruar punë ende më të. Këtë e 

dëshmon edhe vrasja e tij nga ana 

e paramilitarëve serb, në vitin 

1941 në fshatin Ramoc të 
Gjakovës. 

 

Dy vite më herët gjegjësisht në 

vitin 1939 kishte vdekur edhe 

Pjetër Culaj. Tashmë barra e 

familjës kaloi kryesisht tek Toma.  

 

Për ta mbajtur amanetin e babës 

në vitin 1941 me krijimin e 

rethanave të reja historike që në 

popull njihet si „„Koha e 

Shqipnisë‟‟, familja Culaj u 
rikthye në tokën e vet që iu pat 

konfiskuar në fshatin Leskoc. Me punën vetmohuese arrinjnë të ndërtojnë 
shtëpi dhe ta organizojnë jetën dhe ekonominë familjare relativisht mirë. 

 

Në vazhdën e veprimtarisë atdhetare Tomë Culaj nga viti 1941-1945 ka qenë 

pjesëmarrës dhe një prej organizatorëve për mbrojtje të kufirit në Kolashin 

rreth lumit Ibër. Për shkak të dëshmive të dhëna dhe besimit në të Tomë Culaj 

shpesh herë ishte edhe udhëheqës i grupeve të caktuara në Kolashin, sidomos 

vullnetarëve nga Zllakuqani me rrethinë. 

 

I burgosur për çështjën kombëtare 
Më ripushtimin e Kosovës në vitet 1944-1945 Si “shpërblim” nga pushteti për 

ketë veprimtari atdhetare, Tomë Culajt, pushteti jugosllav ia prishën shtëpitë 

dhe po nga i njëjti matrial i ndërtuan dy shtëpi malazeze  në fshatin Drenovçiç 
të Klinës. Gjithashtu familjës ju rimor toka prapë nga familja e Llazareviqit 

duke mbetur në mes të rrugëve.  

 

Të gjitha këto nuk e thyen Tomë Culajn. Ai e kundërshtoj rivendosjën e këtij 

pushteti. Ishte përkrahës dhe bashkëpunëtor i Lëvizjës Nacional-Demokratike 

në Kosovë. Pikën lidhëse e kishte me heroin e Lugut të Drinit Ndue Përlleshin, 

të cilin e kishte kushëri të largët. I njihte për së afërmi edhe Shaban Demën, 

Ndrecë Nikollën, Feriz Bojën por respekt të veçantë kishte për  trurin e kësaj 

lëvizje profesor Ymer Berishën. Këta çlirimtarë disa herë frekuentuan shtepinë 

e Tomë Culës.  

 
Pushteti u mundua disa herë ta thej përmës joshjës Tomë Culajn. Ai u muar në 

pyetje nga organët e shërbimit sekret jugosllav duke i premtuar rikthimin e 

pronave tokësore në këmbim të bashkëpunimit dhe dorëzimit të Ndue 

Përlleshit. Kur u bindën që ishte i pathyeshëm vendosën ta burgosin në vitin 

1947. Gjykata e Pejës e dënoi me gjashtë vite burg, nga të cilat katër i ka 

mbajtur në burgjet e  Nishit, Beogradit, Pozharevcit dhe Sremska Mitrovicës 

nga vitet 1947-1951. Djalin e vogël Nikollën e la të posalindur dhe të sëmurë 

dhe e pau vetëm si katër vjeçar. Në arkivin e Kosovës gjendën të dhëna me 

interes për ketë veprimtari, kurse një punë të madhe në trajtimin e kësaj 

periudhe e ka berë studiusja  prof. dr.Sabile Keçmezi- Basha. 

 

Përkundër vështirësive familja arriti të mbijetonte falë përkushtimit të 
vëllëzërve të tij Ndrecës dhe Zefit dhe djalit Palit, që kishte moshën 20 

vjeçare. 

 

Pas lirimit nga burgu, Toma, ju përkushtua prapë kauzës së tij, çështjes 

kombëtare. Ishte dashamirës i madh i arsimit shqip duke shpresuar se vetëm 

dritë e diturisë do ta shpie përpara popullin shqiptar. Këtë e dëshmoi me 

shembullin vetanak. Edhe pse në kushte të rënda materiale e dërgoi djalin e 

dytë Prenin për ta vazhduar shkollën. Preni ishte i shkolluari i parë i fshatit dhe 

veteran i arsimit.  

 

Toma, ka qenë njeri bujar, mikpritës, familjar i mirë, njeri i fjalës dhe i besës, 
ka qenë shumë i drejtë në rregullimin e ngatërresave të ndryshme, por kur e ka 

kërkuar nevoja ka qenë edhe njeri i pushkës. Asnjeherë nuk e ka ndalur 

bashkëpunimin dhe komunikimin më bashkëveprimtarët kombëtar e sidomos 

me Feriz Bojën. Vdiq në Klinë më 5 dhjetor 1984. 

 

Për këto virtyte Tomë Culaj ka gëzuar autoritet të veçantë në popull dhe në 

rrethinën ku jetonte. Pa mëdyshje mund të konstatohet në ketë vlerësim të 

shkurtër se atdhetari Tomë Pjetër Culaj vazhdoi besnikërisht rrugën e 

paraardhësve. Zgjodhi rrugën më të vështirë por që i bëri nder atij dhe 

pasardhësve të tij. Rrugën qëi i dha lavdinë dhe respektin që të mbetet emër i 

paharruar në kujtesën e rrethit në të cilin jetoi dhe veproi. 
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Kulturë: këndi për libër, prozë dhe poezi 

 

 

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?‟‟. 

 

 

 

Çështje terminologjike të përkthimit në fushën e filozofisë lindore 
(pjesa e parë) 

 

Hyrje 

Filozofia lindore ndahet në përgjithësi në dy degë 

kryesore: ajo e traditës budiste-hinduiste dhe ajo e 

traditës kineze-japoneze-koreane. Ne do të 

përqendrohemi në traditën budiste-hinduiste duke 
trajtuar problemet terminologjike në përkthimin e 

teksteve të kësaj tradite duke marrë si shembull veprën 

e joginit dhe filozofit të njohur indian Shri Aurobindo 

(Sri Aurobindo12), që ka shkruar dhe botuar në anglisht. 

Sistemi filozofik i Jogës Integrale, të cilën ai e ka 

zhvilluar në bazë të eksperiencave të tija spirituale, 

përfaqëson një terminologji të gjithanshme, që mbulon 

termat më të rëndësishëm të traditës budiste-hinduiste. 

Në vitin 2005 është botuar për herë të parë me tirazh 

shumë të ulët përkthimi nga origjinali anglisht në 

gjuhën shqipe i një përzgjedhjeje tekstesh kryesore të 

veprës së Shri Aurobindos me një hyrje të hollësishme 
të përkthyesit në problemet përkthimore dhe 

terminologjike si dhe në biografinë dhe veprën e 

autorit.13 

 

Këtu bëhet fjalë për një vepër në fushën e letërsisë 

filozofiko-spirituale, e cila ka bazën në filozofinë 

spirituale të traditës indiane, ku përdoret një 

terminologji e veçantë me terma kryesisht nga 

sanskritishtja. Për përkthimin e saktë të këtij libri duhej 

krijuar një terminologji e re në gjuhën shqipe, dhe gjatë 

kësaj përpjekjeje përkthyesi has në shumë probleme 
terminologjike dhe vështirësi përkthimore. Këtu do të 

përmenden vetëm disa nga problemet themelore duke 

hyrë edhe në hollësi për të treguar shumanshmërinë e 

çështjes. Por përpara duhet të ndalojmë pak tek 

marrëdhëniet e përgjithshme midis tekstit dhe 

përkthimit. 

 

                                                
12

 Shih veprat kryesore në: Sri Aurobindo Birth Centenary Library 

edition 1972. 
13

Shri Aurobindo: Evolucioni i ardhshëm i njeriut. Jeta hyjnore në Tokë. 

E botuar dhe e përkthyer nga Kurt Gostentschnigg. Vetëbotim 2005. 

(Origjinali në anglisht: Sri Aurobindo: The Future Evolution of Man. The 

Divine Life upon Earth. Compiled with a Summary and Notes by P.B. 

Saint-Hilaire. Twin Lakes: Lotus Press 2003. 148 pages.). 

Ka shumë teori të ndryshme mbi përkthimin.14 Këtu i 

referohemi tipologjisë së tekstit, e cila orientohet nga 

përkthimi, e zhvilluar nga translatologia Katarina Rais 

(Katharina Reiß).15 Sipas modelit Organon të gjuhës 

nga Karl Byleri (Karl Bühler) shenjat kanë tri funksione 
komunikative: paraqitje, lidhur me objektin ose 

përmbajtjen; shprehje, lidhur me dhënësin ose autorin; 

dhe apel, lidhur me marrësin ose lexuesin. Katarina 

Rais e shtjellon më tej teorinë e Bylerit duke përcaktuar 

respektivisht tre tipa tekstesh: së pari tipin informativ, i 

cili thekson informacionin, përmbajtjen e tekstit; së dyti 

tipin ekspresiv, i cili thekson formën, shprehjen e 

autorit; dhe së treti tipin operativ, i cili thekson apelin 

ndaj lexuesit. Në një tekst kemi zakonisht të gjitha 

funksionet komunikative, por gjithmonë njëra dominon 

mbi të tjerat. Raisi është i mendimit, se tipi mbizotërues 

në një tekst vendos për metodën e përkthimit, e cila 
duhet zgjedhur. 

 

Me tekste të tipit informativ duhen kuptuar ato tekste që 

kanë për qëllim kryesor dhënien e përmbajtjes, dmth. të 

informacionit. Pra bëhet fjalë në radhë të parë për 

dhënie informacioni mbi çështje fiktive ose reale. 

Shembuj të tipit informativ të tekstit janë: njoftimet e 

ndryshme, punimet shkencore, dokumentat, 

instruksionet për përdorim, përshkrimet, përmbledhjet 

etj.. Metoda adekuate e përkthimit të këtyre teksteve të 

tipit informativ është ajo e përkthimit prozaik, i cili 
orientohet nga objekti duke ruajtur të gjitha 

informacionet e tekstit burimor në tekstin përfundimtar. 

                                                
14

Shih Erich Prunč: Einführung in die Translationswissenschaft. Bd. 

1. Orientierungsrahmen. 4. Aufl.. Graz:  Selbstverlag Institut für 

Theoretische und Angewandte Translationswissenschaft 2003; 

Radegundis Stolze: Übersetzungstheorien. Eine Einführung. 

Tübingen: Narr 1994. 
15

KRadegundis Stolze: Übersetzungstheorien. Eine Einführung. 

Tübingen: Narr 1994. 

atharina Reiß: Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik. 

Kategorien und Kriterien für eine sachgerechte Beurteilung von 

Übersetzungen. München: Hueber  1971. (Hueber Hochschulreihe. 

Sprachen der Welt ; 12); 

E njëjta: Texttyp und Übersetzungsmethode. Der operative Text. 

Kronberg/Ts.. 3. Aufl.. Heidelberg: 1993. 
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Edhe tekstet e tipit ekspresiv japin informacione, por 

mënyra e përdorimit të gjuhës është tipar dominues në 

to. Dhënësi, dmth. autori dëshiron të thotë diçka mbi 

veten nëpërmjet strukturës së tekstit. Nga këndvështrimi 

i marrësit, dmth. i lexuesit teksti tregon pra diçka nga 

autori. Shembuj të tipit ekspresiv të tekstit janë: në 

përgjithësi të gjitha tekstet letrare si romani, novela, 
poezia, pjesët teatrore si komedia dhe tragjedia, 

biografia etj.. Metoda e përshtatshme e përkthimit të 

këtyre teksteve të tipit ekspresiv është ajo e përkthimit 

identifikues, i cili orientohet nga autori duke ruajtur 

formimin artistiko-estetik të tekstit burimor në tekstin 

përfundimtar. 

 

Tekstet e tipit operativ japin informacionin në një formë 

të caktuar, sepse para së gjithash kanë si qëllim efekte 

jashtëgjuhësore, pra apelimin ndaj dëgjuesit apo 

lexuesit të tekstit. Kështu në qendër të vëmendjes është 

marrësi. Shembuj të tipit operativ të tekstit janë: 
propagandat, reklamat, pamfletet, satirat, predikimet 

etj.. Metoda më e përshtatshme e përkthimit të këtyre 

teksteve të tipit operativ është ajo e përkthimit adaptues, 

i cili orientohet nga sjellja e lexuesit ose dëgjuesit duke 

ruajtur identitetin e apelit të tekstit burimor në tekstin 

përfundimtar. 

Për tipologjinë e tekstit të librit të Shri Aurobindos 

mund të themi se bëhet fjalë për një tekst filozofiko-

spiritual, i cili thekson në radhë të parë përmbajtjen, 

dmth. informacionin, dhe si i tillë ai është kryesisht një 

tekst i tipit informativ. 
 

Probleme terminologjike 
Parimi im lidhur me përdorimin e fjalëve të huaja e të 

huazuara si terma specifikë në një fushë të caktuar është 

që marrja e tyre justifikohet, në qoftë se 

së pari, ekuivalentet përkatëse mungojnë në gjuhën e 

vet; 

së dyti, formimi i fjalës është i pamundur me anë të 

mjeteve gjuhësore të gjuhës së vet; 

së treti, ato mund t‟u përshtaten rregullave gramatikore 

të gjuhës së vet. 
 

Përkthimi i termave angl. “spirit” (gjerm. “Geist”) 

dhe angl. “soul” (gjerm. “Seele”) 

Në shqip fjala “shpirt” mund të nënkuptojë në anglisht 

edhe “spirit” (gjerm. “Geist”) edhe “soul” (gjerm. 

“Seele”). Gjithsej kam gjetur pesëmbëdhjetë zgjidhje të 

mundshme, prej të cilave dua t‟i përmend vetëm më të 

rëndësishmet.16 

                                                
16

Varianti nr. 1: Fjala “Shpirt” përdoret edhe për fjalën “spirit” 

(gjerm. “Geist”, italisht “spirito”, latinisht “spiritus”, greqisht 

“pneuma”) edhe për fjalën “soul” (gjerm. “Seele”, ital. “anima”, lat. 

“anima” ose “animus”, greq. “psyche”). 

Varianti nr. 2: “Shpirt” për “spirit” dhe “Frymë” për “soul”. 

Varianti nr. 3: “Frymë” për “spirit” dhe “Shpirt” për “soul”. 

Varianti nr. 4: “Shpirt” për “spirit” dhe “Psike” për “soul”. 

Varianti nr. 5: “Shpirt” për “spirit” dhe “Psikikë” për “soul”. 

Varianti nr. 6: Kuptimi në anglisht dhe gjermanisht në kllapa pranë 

fjalës “Shpirt” brenda tekstit të përkthyer, d.m.th. “Shpirt” (angl. 

“spirit”, gjerm. “Geist”) si dhe “Shpirt” (angl. “soul”, gjerm. “Seele”). 

Varianti nr. 7-8: Perifrazime “Shpirt I Madh” ose “Shpirt I 

Përgjithshëm” për “spirit” dhe “Shpirt” për “soul”. 

Varianti nr. 9: Një krijim fjale, d.m.th. një fjalë e re e krijuar, si p.sh. 

“Spirit-i” për “spirit” dhe “Shpirt” për “soul”. 

Këtu problemi qëndron në atë, se si mund të përkthehet 

në gjuhën shqipe fjala angl. “spirit” në kuptimin e 

transhendentes, absolutes, hyjnores përtej kohës dhe 

hapësirës dhe në kuptimin e hyjnores si origjinë e kohës 

dhe hapësirës si dhe fjala angl. “soul” në kuptimin e 

shpirtit individual spiritual të pavdekshëm të njeriut. 

 
Perifrazimet (variantet nr. 7-8) nuk janë zgjidhje të 

vërteta të problemeve terminologjike, por vetëm shtyrja 

e tyre. 

 

Fjalëkrijimet (var. nr. 9-15) e reja kanë një shans të 

mirë për t‟u pranuar vetëm në se nuk ekziston ende një 

variant tjetër që i plotëson nevojat e shprehjes. 

 

Varianti (nr. 1), i cili përdor të njëjtën fjalë “Shpirt” si 

për njërin term ashtu edhe për termin tjetër, është i 

pazbatueshëm në një tekst të tillë, ku nuk duhet të 

ngatërrohen “spirit” dhe “soul” në asnjë mënyrë për hir 
të kuptimit të drejtë të filozofisë spirituale në fjalë. 

 

Varianti (nr. 3) “Frymë” për “spirit” dhe “Shpirt” për 

“soul” përfaqëson tendencën aktuale mbizoteruese në 

hapësirën shqipfolëse duke u mbështetur në 

terminologjinë krishtere, ku varianti “Fryma e Shenjtë” 

po fillon të zërë vend gjithnjë e më shumë para variantit 

“Shpirti i Shenjtë”. Mëgjithatë fjala e fundit në këtë 

lidhje nuk është thënë ende. Por një fakt i 

pamohueshëm është që fjala “Shpirt” mbulon, pa pasur 

ndonjë konkurrencë serioze, kuptimin e “shpirtit 
individual të njeriut”. 

 

Variantet (nr. 4-5), që mbështesin përdorimin e fjalës 

“Shpirt” për “spirit”, d.m.th. për “shpirtin e vetëm të 

përgjithshëm”, dhe e fjalëve “Psike” dhe “Psikikë” për 

“soul”, d.m.th. për “shpirtin individual të njeriut”, janë 

ndoshta konkurrentët më të fortë. Shri Aurobindo vetë 

përdor në anglisht fjalët “psyche” dhe “psychic” si 

sinonime për “soul”. Ky fakt e justifikon përkthimin 

analog të fjalës angleze “soul” me fjalën e huazuar nga 

greqishtja “Psik|e, -ja”, e cila rrjedh nga greqishtja 
“psyche” në kuptimin e shpirtit individual të njeriut. 

Vendimi për këtë variant (nr. 4) mund të bazohet 

gjithashtu në faktin, se fjala shqipe “Shpirt” në 

kuptimin e fjalës angleze “spirit” është huazuar 

fillimisht nga latinishtja duke u mbështetur në fjalën 

“spiritus” (ital. “spirito”) në kuptimin e shpirtit të vetëm 

të përgjithshëm, siç e kemi përmendur edhe më sipër. 

Kështu i kemi shqipëruar të dy termat kyç të filozofisë 

spirituale dhe të Jogës Integrale të Shri Aurobindos 

nëpërmjet huazimeve nga dy gjuhët antike të Evropës, 

nga greqishtja dhe latinishtja. Ky variant e zgjidh 

përfundimisht problemin e ngatërrimit të mundshëm 
midis domethënieve “shpirt i vetëm i përgjithshëm” dhe 

                                                                          
Varianti nr. 10: Krijimi i fjalës “Madhshpirt” për “spirit” dhe “Shpirt” 

për “soul”. 

Varianti nr. 11-13: “Shpirt” për “spirit” dhe një krijim fjale për “soul” 

duke u mbështetur në lat. “anima” (fem.) ose lat. “animus” (mashk.), 

si p.sh. “Anim|ë-a, -a-t“, „Am|ë-a, -a-t“, “Nim|ë-a, -a-t”. 

Varianti nr. 14-15: “Shpirt” për “spirit” dhe një krijim fjale për “soul” 

duke u mbështetur në angl. “soul”, si p.sh. “Sol-i, -ë-t“, „Sul-i, -ë-t”. 
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“shpirt individual i njeriut” si dhe midis termave 

“Shpirt” dhe “Frymë”, të cilët në varësi të kontekstit 

mund të shprehin edhe “spirit” edhe “soul”. Gjatë 

zhvillimit historik të gjuhës shqipe fjala “Shpirt” ka 

filluar të mbulojë – krahas kuptimit të shpirtit të vetëm 

të përgjithshëm – edhe kuptimin e shpirtit individual të 

njeriut. Dhe sot kjo fjalë përdoret më shumë në këtë 
kuptim të ngushtë. Por kjo dykuptimësi e fjalës “Shpirt” 

e vështirëson tej mase përkthimin e teksteve të tilla, të 

cilat bazohen në eksperienca mistiko-spirituale, ku 

fjalët “soul” dhe “spirit” qëndrojnë shpesh pranë njëra-

tjetrës në të njëjtën fjali dhe nuk duhen ngatërruar në 

asnjë mënyrë, për të mos shtrembëruar kuptimin e 

fjalisë deri në keqkuptime fatale. 

 

Argumenti më i fortë kundërshtues ndaj përdorimit të 

fjalës “Psike” për “soul” në kuptimin e “shpirt 

individual i njeriut”, është përdorimi i zakonshëm i 

fjalës “Shpirt” në këtë kuptim dhe përdorimi në rritje i 
fjalës “Frymë” për “spirit” në kuptimin e “shpirt i 

vetëm i përgjithshëm” (var. nr. 3). Dhe në fakt fjala 

“Shpirt” për pjesën e pavdekshme hyjnore brenda 

qenies njerëzore është e ngulitur fort në përdorimin 

kolektiv të gjuhës shqipe. Një argument tjetër 

kundërshtues do të ishte fakti, se sot termat “psikikë” 

dhe “psike” nuk qëndrojnë vetëm për pjesën e mirëfilltë 

të pavdekshme të qenies sonë, por edhe për “ndjenjë” 

dhe “mendje”. Prandaj rezistenca kundër këtij varianti 

(nr. 4) mund të ishte tepër e madhe dhe shqipfolësit në 

gjithë botën do të vazhdonin të preferonin “Frymë” për 
“spirit” në kuptimin e “shpirt i vetëm i përgjithshëm” 

dhe “Shpirt” për “soul” në kuptimin e “shpirt 

individual i njeriut” (varianti i zakonshëm nr. 3), i cili 

për shkak të këtyre argumenteve të sipërpërmendura 

duhet të përdoret më në fund në përkthimin e veprës së 

Shri Aurobindos.17 

 

Kështu që ne kemi për emrin „spirit“ (gjerm. „Geist, 

Spirit“) në kuptimin e “shpirt i vetëm i përgjithshëm” 

dhe për mbiemrin përkatës „spiritual“ (gjerm. „geistig, 

spirituell“) në ship emrin „Frymë“ dhe mbiemrat 
„frymor, spiritual“. Për emrat „soul, psyche“ (gjerm. 

„Seele, Psyche“) në kuptimin e “shpirt individual i 

njeriut” dhe për mbiemrin përkatës „psychic“ (gjerm. 

„seelisch, psychisch“) ne kemi në shqip emrat „Shpirt, 

Psike, Psikikë“ dhe mbiemrat „shpirtëror, psikik“. 

 

(vijon) 

 

 

 

 

 

 

                                                
17

Në tirazhin e parë prej 40 copash të përkthimit tim të librit “Sri 

Aurobindo: The Future Evolution of Man. The Divine Life upon 

Earth” (shqip “Shri Aurobindo: Evolucioni i ardhshëm i njeriut. Jeta 

hyjnore në Tokë”), i vetëbotuar në vitin 2005, unë kam përdorur ende 

variantin nr. 4, të cilin e kam mbrojtur gjithashtu në shkrimin tim: 

Kurt Gostentschnigg: Probleme përkthimore dhe terminologjike në 

përkthimin e teksteve të filozofisë lindore. Në: Hylli i Dritës 26 

(2006), nr. 2 (249), f. 140-158. 
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Shkruan: Prof.dr.sc. Akil Mark Koci, Prishtinë/Londër(akil.koci@gmail.com) 
Prof. dr. sc. Akil Mark Koci u lind me 1 shtator 1936 në Prizren. Kreu akademinë e muzikës dhe magjistraturën në 

Sarajevë, ndërsa doktoroi në Qendrën Ndëruniversitare të Studimeve Albanologjike në Tiranë. Ka qenë kryeredaktor i 

programeve muzikore në Radio Televizionin e Kosovës dhe profesor dhe Prodekan në Fakultetin e Arteve në 

Prishtinë. Ështe autor i 17 librave, 250 kompozimeve muzikore dhe autor i baletit të parë në Kosovë„„Sokoli e 

Mirusha‟‟ qëështë 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 tretë) 

 

 

Nga këndvështrimet e sotme, duke analizuar zhvillimin 

e muzikës së kultivuar në Kosovë shohim se 

kompozitorët e parë të shkolluar kanë pasur material të 

bollshëm, të cilin e kanë shfrytëzuar për veprat e tyre të 

reja. Është me rëndësi esenciale fakti se kompozitorët 

kanë pasur, por kanë edhe sot e kësaj dite, si 

pikëmbështetje, burimin e pashterur të melosit popullor, 

për të krijuar kështu vepra me vulë origjinale, por që në 
thelbin e vet përmbajnë diçka nga folklori ynë muzikor, 

duke pasur këtu parasysh jo vetëm temat e ndryshme 

popullore, por dhe mjetet shprehëse artistike të 

larmishme dhe të lloj-llojshme. Veprat e krijuara mbi 

bazën e përvojës folklorike, në rastet kur janë thurur me 

një nivel artistik, e ngrejnë vlerën emocionale të secilit 

dëgjues, sado pak që të jetë i ndjeshëm, pasi gjen diçka 

nga shpirti dhe fryma e vet, me të cilat është edukuar që 

në lindje. Kurse te vetë kompozitori, që krijon mbi këtë 

pikënisje, ndihet edhe më thellë subtiliteti i veprës 

muzikore dhe ndikimi më i madh i gërshetimit ritmik. 

Është me rëndësi të theksohet se studimet e 
deritanishme kanë treguar se ky folklor qëndron në baza 

shumë të forta, të gjalla, të pasura të traditës së 

shëndoshë muzikore.Nga kjo rezulton se një numër 

kompozitorësh të brezit të parë, por dhe më të vonë, e 

drejtuan vemendjen nga materiali i pasur folklorik. 

Mund të themi se deri më tani kemi shumë këngë 

popullore, të cilat janë përpunuar si për kor, ashtu dhe 

për muzikë vokalo-instrumentale, duke përbërë fillesat e 

punës krijuese të kompozitorëve më të hershëm në 

Kosovë. 

 
Nuk kanë mbetur pa u përfshirë në akte krijuese, bazuar 

në folklorin shqiptar, edhe mjaft kompozitorë të huaj. 

Duke shfletuar partiturat muzikore dhe duke pasur para 

vetes një varg të tërë materialesh të tjera, shihet qartë se 

interesimi ka qenë mjaft i madh edhe nga kompozitorët 

jo shqiptarë. Kështu, mjeshtri i madh i muzikës kroate, 

Josip Shtolcer Sllavenski, ka kompozuar sipas motiveve 

shqiptare të ashtuqujturat “Këngë popullore shqiptare”, 

që janë botuar në Paris me 1926, si dhe vallen shqiptare 

në veprën e tij grandioze “Ballkanofonia”, në të cilën 

paraqet me sukses e mjeshtëri të rrallë thesarin e 

melodisë e ritmit, duke kontrastuar dy tema të mëdha në 
një valle. Vlen të përmendet se në këtë vepër çdo popull 

i Ballkanit sheh vetveten, domethënë se në të shprehen 

elementet ritmike e melodike të popujve të ndryshëm të 

Ballkanit. 

 

Kosta Manojlloviq është kompozitori i dytë serb, i cili 

dha kontributin e vet për krijimin e muzikës me tema 

popullore shqipe. Vlen të përmenden këngët popullore 

të përpunuara për kor, si: “Hajde duel çupa”, “Fryen 

veriu”, “Asaman o syri i zi”, “Kënga e dhandërisë”, 

“Zotërinj e zonja”, që janë botuar në Beograd në vitin 

1933. Ky kompozitor në krijimet e veta ka vënë në pah 
sidomos shumëllojshmërinë e ritmit të këngëve 

shqiptare, duke cituar në mënyrë konseguente meloditë 

e tyre. Kemiedhe shumë të tjerë të cilët do t‟i hasni në 

librin e dorëzuar. 

 

Dhe si përfundim: 

Realizimi i një pune të tillë, nëpërmjet së cilës u morën 

përsipër kushtimisht trajtesat rreth vlerave të 

krijimtarisë folklorike shqiptare në Kosovë, 

marrëdhënieve të krijuesve ta artit muzikor në Kosovë 

me krijimtarinë folklorike, si dhe ndikimet që kanë 

pasur kompozitorët e parë, realisht, nga më 
përfaqësuesit në Kosovë (të cilët u bënë dhe objekti 

konkret shqyrtimeve tona), nga thesaret e krijimtarisë 

popullore në Kosovë, nuk ka qenë e lehtë dhe paraqiste 

disa probleme dhe vështirësi. 

 

Së pari, do të përmendnim faktin se për çështje të tilla 

ende në Kosovë nuk është realizuar ndonjë vepër, në të 

cilën të hidheshin themelet për trajtesa të tjera. 

 

Së dyti, edhe trajtesat për folklorin muzikor në Kosovë 

nuk janë të plota e gjithëpërfshirëse, lidhur kjo dhe me 
faktin se numri i kufizuar i etnomuzikologëve dhe 

muzikologëve që kanë punuar dhe punojnë në Kosovë 

nuk ka lejuar dhe ende nuk lejon shtrirjen e 

problematikave të rrokura prej tyre. 

 

Së treti, mungojnë transkriptimet muzikore për lloje të 

ndryshme folklorike, po ashtu dhe incizime veprash të 

caktuara, të cilat do të mundësonin analiza dhe 

vështrime në plan krahasues midis llojeve të ndryshme 

të krijimtarisë folklorike dhe krijimtarisë së 

kompozitorëve në Kosovë. 

 
Së katërti, duhet thënë se ende mungojnë shqyrtime dhe 

trajtesa gjithëpërfshirëse, për ta parë krijimtarinë 

folklorike si një art të mirëfilltë të natyrës sinkretike. 

Ndaj, edhe kur është folur për mbështetjen e një 

mailto:akil.koci@gmail.com
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kompozitori të caktuar në krijimtarinë folklorike, 

analiza ka qenë e njëanshme dhe e mbështetur thjesht në 

elemente muzikore. 

Për të gjitha sa thamë, por dhe për faktin se për herë të 

parë duhej sjellë një ndihmesë, sado modeste, në 

ndriçimin sa më të plotë të raporteve kompozitorë në 

Kosovë – folklor kosovar, krijuam një sistem pune, i cili 
na u duk më i përshtatshmi. Për të qenë sa më konkretë 

në vëzhgimet, analizat, shqyrtimet dhe përgjithësimet 

tona, morëm përsipër që problematika të përcillej dhe të 

dilte sa më e qartë përmes trajtesash rreth 

personaliteteve krijuese të artit muzikor në Kosovë, 

duke sjellë përvojën krijuese të secilit prej tyre, në 

shfrytëzim të folklorit. 

 

Krahas, ndërmorëm dhe shqyrtime të përgjithshme, 

lidhur me disa nga karakteristikat dhe tiparet e folklorit 

shqiptar në Kosovë, si dhe disa përgjithësime të punës 

krijuese të kompozitorëve në Kosovë, që i morëm në 
shqyrtim, për të sjellë disa analiza rreth mënyrave dhe 

formave të shfrytëzimit të krijimtarisë folklorike. 

Krahas, kjo rrugë na mundësoi që të theksonim edhe 

ndonjë mangësi të vërejtur në vepra të ndryshme të 

kompozitorëve të caktuar. 

 

Shqyrtimet e deritanishme na mundësojnë që të arrijmë 

në disa përfundime. Dhe kjo, falë një pune të 

kujdesshme, pas një përvoje krijuese shumëvjeçare, si 

dhe trajtesave të ndryshme, të realizuara herë pas herë, 

edhe rreth këtyre problematikave, ndër vite. Jo vetëm 
duke ndjekur nga afër për shumë e shumë vite jetën 

muzikore në Kosovë, por duke qenë edhe vetë 

personalisht një nga krijuesit e artit muzikor të brezit të 

parë në Kosovë, e kemi ndjerë gjithnjë, së brendshmi, 

nevojën e mbështetjes në krijimtarinë e pasur të folklorit 

në Kosovë. Ai ishte si një ushqim shpirtëror, që rridhte 

drejt e në përjetimet emocionale, pavarësisht se sa 

shprehëse të drejtpërdrejta apo të tërthorta kanë qenë në 

krijimatrinë personale. Por e vlerësonim gjithnjë më së 

shumti çdo vepër muzikore që tingëllonte me frymë, 

aromë, përmbajtje shqiptare. Dhe erdhi dita që pikërisht 
atë burim frymëzimi, mbështetjeje, ngacmimesh 

krijuese ta bëjmë me kënaqësi objekt trajtimesh të 

natyrës shkencore. 

 

Nuk ka qenë e lehtë të trajtohet një temë e tillë, pasi 

përgjithësisht mungojnë shkrimet kritike, jo vetëm në 

një plan të gjerë, por edhe lidhur me krijimtarinë e një 

kompozitori. Në të vërtetë, një pasqyrim apo trajtesë në 

nivel shkencor, lidhur me raportet e krijimtarisë së 

kultivuar me krijimtarinë folklorike, është e 

domosdoshme dhe e mirëpritur, ngaqë ajo jo vetëm 

shpreh arritjet konkrete, por, njëkohësisht, shërben dhe 
si model apo si pikë referimi edhe për krijues të tjerë, të 

cilët dëshirojnë të ndjekin këtë rrugë. 

 

Do të theksonim se ky punim monografik pasqyron 

përgjithësisht rrugët e ndjekura nga kompozitorët 

shqiptarë në Kosovë gjatë procesit të tyre krijues, duke 

u mbështetur në krijimtarinë folklorike që ka gjalluar 

ndër shqiptarët e Kosovës. Në kushtet kur krijimtaria 

folklorike ka qenë e gjithëpushtetshme në Kosovë, edhe 

ata pak krijues të talentuar, por pa formimin e duhur 

shkollor profesional, kishin lidhje shumë të ngushta me 

këtë lloj arti. Ndaj mund të themi se fillimisht 

krijimtaria folklorike ofronte mundësitë për orientime 

në aspekte krijuese muzikore individuale. 

Për më tepër, nga trajtesat që realizuam për 

kompozitorët e marrë në shqyrtim, vumë re se 
përgjithësisht ata kanë qenë shumë të lidhur me 

krijimtarinë folklorike, si për nga traditat familjare, 

ashtu dhe nga pasionet e tyre personale për të 

interpretuar dhe ekzekutuar krijime të ndryshme 

folklorike. Jo vetëm kaq. Një numër prej tyre janë marrë 

drejtpërsëdrejti dhe me regjistrime të ndryshme të 

krijimeve folklorike, jo vetëm në hapësirën e Kosovës. 

E nuk kishte njohje më të mira për folklorin shqiptar të 

Kosovës, se sa këto që theksuam, përmes praktikimit të 

krijimeve folklorike dhe regjistrimit të tyre. 

 

Por jemi të mendimit se ka dhe një aspekt tjetër ndikues 
në këtë lidhje të kompozitorëve të parë në Kosovë me 

lëndën folklorike. Duhet thënë se fillimisht, pas Luftës 

së Dytë Botërore, kanë qenë një numër, sado i kufizuar, 

krijuesish të shkolluar për fusha të muzikës në Akademi 

apo në shkolla të larta jashtë vendit. Natyrisht, ata janë 

formuar edhe në vartësi të koncepteve të profesorëve të 

tyre. Me sa duket, për fat të mirë për ne, ka qenë një 

praktikë e rëndësishme edhe në vende të tjera, 

mbështetja dhe shfrytëzimi i vlerave të folklorit për 

kompozime të ndryshme. Kjo bëri të mundur që në 

ndërgjegjeën e krijuesve tanë muzikorë, në fillimet e 
lëvrimit në këtë lloj arti, të kishte një vend të 

rëndësishëm komponentja folklorike. 

 

Nisur pikërisht nga këta dy faktorë, besojmë se u 

zhvillua përgjithësisht në fillimet e veta krijimtaria 

muzikore e kultivuar në Kosovë, duke qenë në lidhje të 

vazhdueshme me krijimtarinë folklorike. Natyrisht, 

shkalla dhe niveli i përthithjes apo i mënyrës së 

mbështetjes nga kompozitorët në krijimtarinë folklorike, 

kanë qenë individuale. Por duhet pranuar se të gjithë, në 

një mënyrë apo në një tjetër, folklorin e kanë pasur pikë 
referimi, jo thjesht si një stoli zbukuruese, por në 

mënyrë funksionale. 

 

Mbështetja dhe shfrytëzimi i krijimtarisë folklorike nuk 

është thjesht një dëshirë konservatorizmi, për të qenë sa 

më afër popullit tënd. Natyrisht, për të theksuar 

karakterin kombëtar në një krijimtari të caktuar, mund 

të mbështetesh edhe në krijimtarinë folklorike, si një 

nga përbërësit më autentikë të frymës dhe karakterit 

nacional. Por muzika përgjithësisht është jashtë 

kontureve të tilla nacionaliste, ajo është shprehëse dhe 

vlerë e njerëzimit, me një gjuhë krejt të veçantë dhe 
universale. Atëherë, përse ngulmohet për një mbështetje 

në melosin popullor? Do të donim të përgjigjeshim 

shkurt, lidhur me këtë pyetje. Muzika vërtet është e tillë 

që mund të kuptohet dhe të pëlqehet nga kushdo, edhe 

pa pasur një frymë kombëtare, por në fund të fundit, cili 

do të ishte ai krijues që do të krijonte vepra të 

mirëpritura, nëse nuk do të ushqehej nga gurra e 

pashtershme e popullit, nga gjiri i të cilit ka dalë?. 
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Nga ana tjetër, asnjë krijues nuk do të ishte i 

suksesshëm, nëse nuk do të sillte një origjinalitet, një 

freski në krijimet e veta, diçka të papërsëritshme. Dhe 

cili do të ishte burimi ushqyes, për të realizuar pikërisht 

këto kërkesa? Ndër të tjera, kur theksojmë aftësitë 

profesionale të kompozitorit, apo të krijuesit në 

përgjithësi, është pikërisht gurra e pashtershme 
popullore, ajo që e spikat, e individualizon, e sjell 

veprën me përmasa të lakmueshme, për nga fryma, 

ngjyrimet, origjinaliteti, freskia… 

 

Historia e zhvillimit të arteve në përgjithësi, ka 

dëshmuar se shfrytëzimet e traditave popullore janë një 

nga rrugët e suksesit të atyre krijuesve që mbështeten në 

të. Por faktikisht, jo çdo lloj mbështetjeje automatikisht 

të bën të arrish suksese. Përvoja më e mirë, edhe e 

krijuesve që morëm në shqyrtim gjatë këtij punimi 

monografik, dëshmon se duhen mbajtur parasysh disa 

parakushte, që të mundet të arrish ato që dëshiron, 
lidhur gjithnjë me mbështetjen në folklor. 

Do të theksonim nevojën e njohjes paraprake të lëndës 

folklorike nga krijuesi. Pas kësaj, mund të realizohet 

përzgjedhja, klasifikimi dhe perceptimi i lëndës 

konkrete folklorike, në gjini e në lloje të ndryshme, në 

bazë të asaj atmosfere, fryme, që dëshiron të përcjellësh. 

Jemi të mendimit, se vetëm mbi këtë bazë mund të 

ndërtohen pastaj, strukturat e reja, mbi ato modele që 

janë përzgjedhur paraprakisht. 

 

Në shumicën e rasteve që shqyrtuam, vumë re se 
përgjithësisht krijuesit e muzikës së kultivuar në 

Kosovë, nga fillimet e veprimtarisë së tyre, e kanë pasur 

folklorin një pikë të rëndësishme referimi dhe zhvillimi 

të niveleve të tyre të arrira krijuese. Duke e pasur më së 

shumti të vetmen bazë mbështetëse, për shkak edhe të 

kushteve specifike në të cilat jetonin, u është dashur që 

të sjellin përmes veprave të tyre frymën kombëtare, 

tingëllimin shqiptar. Kjo për tri arsye kryesore: 

 

Së pari, mendojmë se pushtimet nga shtete të huaja, 

“detyronin” ndërgjegjen krijuese të ishte e 
përgjegjëshme për të shpërfaqur vetëqënien shqiptare. 

Vetë tiparet dhe karakteristikat e folklorit dëshmojnë se 

ky ka qenë dhe një nga mjetet efikase që ka shërbyer së 

shumti për edukimin e ndjenjës së lidhjes me tokën e të 

parëve, të patriotizmit, atdhedashurisë, lirisë dhe 

pavarësisë. Ndaj, kjo përvojë që sillte krijimtaria 

folklorike, shërbente, në një farë mënyre, edhe në 

kushtet e vazhdimësisë së pushtimit të Kosovës, për 

krijuesit e artit muzikor të kultivuar në Kosovë, për të 

orientuar rrugët që duheshin ndjekur, me qëllim që arti i 

ri të vazhdonte të edukonte, sic ndikonte edhe më parë 

folklori. 
 

Së dyti, mendojmë se përgjithësisht niveli i shoqërisë 

kosovare në vitet e para të zhvillimit të krijimtarisë 

muzikore të kultivuar, për shkaqe dhe rrethana shumë të 

njohura, ishte i tillë që njihte vetëm krijimtarinë 

folklorike. Shoqëria kosovare e kohës e kishte për 

zemër, e kishte ushqimin e vet shpirtëror vetëm 

folklorin, ndaj nuk mund të pëlqente atë krijimtari të re, 

që mund të ishte e larguar nga modelet, me të cilat ajo 

ishte e përgatitur për të mirë pranuar. Të largoheshe prej 

kësaj krijimtarie, të mos kishe përafrime me të, do të 

thoshte, ndër të tjera, që të mos kishe mirëpritjen e 

spektatorit apo të dëgjuesit. 

 

Së treti, vetë mungesa e individëve të kualifikuar dhe të 

shkolluar profesionalisht, bënte që më së shumti, në 
fillesat e hartimit të veprave me autor, të kishte hapësira 

më të shumta dhe të drejtpërdrejta për citime të folklorit. 

Me krijimin e brezave të shkolluar, edhe në Kosovë u 

arrit që, gradualisht, dhe mbi bazën e aftësive 

individuale të krijuesve, të kalohet nga citimet e 

drejtpërdrejta të krijimtarisë folklorike, në një paraqitje 

më diskrete të këtyre, duke shfrytëzuar me mjeshtëri ato 

përparësi që sjell arti folklorik. 

 

Nga trajtesa e realizuar, nga shqyrtimet konkrete të 

krijimtarisë së kompozitorëve kosovarë, të marrë në 

shqyrtim, rezulton se arritjet e muzikës së kultivuar në 
Kosovë janë të dukshme, profesionale, në lloje e zhanre 

të ndryshme të kësaj krijimtarie. Mund të themi me 

bindje, se nuk ka asnjë lloj të krijimtarisë muzikore që 

të mos jetë lëvruar nga kompozitorët kosovarë. Një gjë e 

tillë, krahas të tjerash, dëshmon pjekurinë e tyre, 

formimin profesional, njohjen dhe përfshirjen në 

rrjedhat bashkëkohore. 

 

Për të arritur në këto nivele, kompozitorëve tanë, në 

kohë të ndryshme, u është dashur që të formohen me 

kulturën e nevojshme muzikore. Për këtë kanë luajtur 
një rol shumë të rëndësishëm shkollat e niveleve të 

ndryshme muzikore në Kosovë, pedagogët që përcollën 

ndër vite përvojat e tyre krijuese. Dhe duhet thënë se një 

pjesë e kompozitorëve të marrë në shqyrtim në këtë 

punim monografik kanë qenë, njëkohësisht, edhe 

formuesit e brezave të rinj të kompozitorëve në Kosovë. 

Por, për asnjë moment, nuk mund të harrojmë dhe 

ndihmesën që kanë dhënë me përvojën e tyre dhe 

shkollat e ndryshme muzikore jashtë Kosovës. Do të 

theksonim, veçanërisht, specializimet në vende shumë të 

përparuara, përsa i përket artit muzikor, të mjaft 
krijuesve kosovarë. 

 

Por, pavarësisht rolit dhe ndikimit të këtyre faktorëve që 

përmendëm më lart, duhet pranuar se, ndikimi i 

krijimtarisë folklorike te kompozitorët kosovarë ka qenë 

shumë i dukshëm, i prekshëm, i dallueshëm, 

individualizues. Shprehemi në këtë mënyrë, pasi 

përgjithësisht krijimtaria e një kompozitori kosovar 

dallohet menjëherë për një veçori apo specifikë, të cilën 

nuk mundesh që ta përftosh në krijime të kompozitorëve 

të huaj. E ky individualizim, ta quanim shqiptar, ka të 

bëjë drejtpërsëdrejti me mbështetjen apo me 
shfrytëzimin, në mënyra të ndryshme, nga krijuesit 

kosovarë, të krijimtarisë folklorike shqiptare. Jo më kot, 

specialistsë të huaj, që kanë përcjellë vepra të hartuara 

nga kompozitorët tanë, e kanë theksuar këtë lidhje apo 

mbështetje në burimin folklorik, që i bën veprat e tyre 

me një theks të dallueshëm, origjinale, të mirëpritura 

dhe të vlerësueshme. Mëkimi me krijimtarinë e artit të 

bukur dhe specifik folklorik, me sa duket, sjell risi në 

krijimtarinë e kompozitorëve shqiptarë, gjë që nuk e 
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dimë sa dhe si ndodh edhe me kompozitorë të huaj që 

dinë të mbështeten në melosin e tyre, por këtu do të 

sillnim në dije përsëri origjinalitetin krijues gjë që mund 

të jetë sa veçues aq dhe për-bashkues në raste të 

ndryshme. 

 

Pasi shqyrtuam krijimtarinë e një numri jo të pakët 
kompozitorësh kosovarë, për më tepër, disa prej më të 

hershmeve, që vunë bazat e zhvillimit të artit muzikor të 

kultivuar në Kosovë, ose që e kanë ngritur këtë art në 

nivele vërtet të lakmueshme, me të drejtë mund të 

shtrohet kjo pyetje: Cila është mbështetja konkrete në 

krijimtarinë folklorike? 

 

Natyrisht, që t‟i japësh përgjigje të prerë kësaj pyetjeje, 

nuk është kaq e lehtë, pasi secili kompozitor ka lidhje të 

veçanta me krijimtarinë folklorike. Ta kërkosh kështu, 

në mënyrë të përgjithshme, besojmë se do të ishte një 

absurd, pasi lidhjet me krijimtarinë folklorike nga secili 
kompozitor janë të natyrave specifike. Këto mund të 

jenë, në ndonjë rast, krejtësisht të dukshme, në 

sipërfaqe, aq sa çdokush e kupton menjëherë që kemi të 

bëjmë, jo thjesht me ngjyra apo me ngjyrime, por me 

një brumë të ardhur, me burim të mirëfilltë folklorik. Në 

ndonjë rast tjetër, mund të kemi ngjyresat, koloritin 

nacional të muzikës së realizuar, me një sintezë të 

harmonishme të melodikës burimore popullore, me 

logjikën e ndërtimit të formës muzikore. Por mund të 

ketë edhe thjesht aromë fluide, e cila vjen së brendshmi, 

nga i gjithë ai akumulim që është kryer në vazhdimësi, 
gjë që e bën shprehëse dhe individualizuese. Të tilla 

ndjesi nuk mund të kufizohen, në raste të tjera, vetëm 

thjesht me këtë. Frymëmarrjen nga folklori ndonjë 

kompozitor tjetër mundet që e realizon në mënyrë 

moderne, të ndryshuar urbane. 

 

Mund të sillnim këtu edhe rrugë apo forma të tjera të 

lidhjes së kompozitorëve shqiptarë të Kosovës me 

folklorin e popullit të vet, por jemi të mendimit se ajo që 

ka më shumë rëndësi, ka të bëjë thjesht me pohimin e 

një kërkese, domosdoshmërie: Çdo lloj lidhjeje, mënyre 
ndikimi, përzgjedhjeje, realizimi është e drejtë dhe e 

mjaftueshme, në vartësi të secilit krijues, nëse shpreh 

shpirtin e atij populli, në mesin e të cilit rritesh, 

edukohesh, frymëzohesh, merr spunto për të krijuar 

veprën tënde. Se sa mund të arrihet pastaj të përmbushet 

kërkesa për një art të zhvilluar, kjo nuk ka të bëjë me 

dobësi të krijimtarisë folklorike, por me aftësitë krijuese 

të kujtdo që merr përsipër të kompozojë. Në realizimet 

krijuese të gjithësecilit që mbështetet në gurrën 

folklorike, në mënyra të ndryshme, një gjë është e 

sigurt: nga kjo mundet që të ketë vetëm “përfitime”, 
besojmë se, në asnjë rrethanë, nuk mund të bëhet fjalë 

për humbje. 

 

Do të donim të theksonim se puna e realizuar prej nesh 

që, në një farë mënyre, është si një përgjithësim i 

përvojave krijuese të kompozitorëve kosovarë, për t‟u 

mbështetur në vlerat, mjetet, teknikat, jo thjesht 

artistike, të krijimtarisë folklorike shqiptare, pasi të 

përzgjedhurit janë nga më përfaqësuesit dhe të 

formateve të ndryshme, përsa i përket formimit, kohës 

së prodhimtarisë së tyre krijuese, shkollave që ata 

ndoqën dhe u formuan. Por edhe për nga shfrytëzimi i 
përvojave estetike të krijimtarisë folklorike, ata 

paraqesin mënyra të ndryshme, pavarësisht, se në njërën 

apo në tjetërn formë, të gjithë ata e kanë parë folklorin 

si një burim, si lëndë të parë, por jo si qëllim në vetvete, 

prej nga do të sillnin krijimet e tyre të reja, me zhvillime 

të natyrave të ndryshme, ardhur natyrshëm, me 

lirshmëri, ndjenjë e botës të brendshme shpirtërore, 

formuar nga realitetet folklorike kosovare. Përmes 

analizave konkrete për secilin kompozitor të shqyrtuar, 

u munduam të sillnim jo vetëm individualitetin krijues 

të tyre, por dhe të faktonim konkretisht se sa dhe se si 
ata e kanë përfshirë apo e kanë ndjerë krijimtarinë 

folklorike në veprat e tyre. 

 

Së fundi, do të thoshim se fillimi i një pune ka vlerat e 

veta të padiskutueshme. Por ta çosh më përpara e ta 

thellosh atë, është një kërkesë në vazhdimësi. Besojmë 

se mbetet detyrë e rëndësishme për forcat e reja 

studiuese në Kosovë, që të ndërmarrin studime të 

thelluara, jo vetëm për kompozitorë të caktuar, por dhe 

për studime të natyrës përgjithësuese, të cilat do të 

shërbenin më së miri për nxitjen dhe thellimin e 
krijuesve, jo vetëm kosovarë, në trashëgiminë 

folklorike, për të ditur se si mund të gjenden rrugë të 

tjera përftuese. 

(fund) 
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Shkruan: Mr. Ndue Ukaj, Prishtinë/Kosovë (ndue.ukaj@gmail.com) 
Ndue Ukaj, shkrimtar, kritik i letërsisë dhe publicist, u lindi në vitin 1977 në Stubëll të Epërme të Vitisë.. Ka kryer 

studimet për letërsi dhe gjuhë shqipe në fakultetin e filologjisë në Universitetin e Prishtinës, ku ka ndjekur edhe studimet e 

magjistraturës. Një kohë, ka jetuar në Suedi, ku ka ndjekur kurse të gjuhës dhe kulturës suedeze. Ka qenë anëtar i disa 

redaksive letrare dhe gjithashtu anëtar i disa manifestimeve kulturore. Po ashtu ka qenë editor i revistës për art, kulturë e 

shoqëri “Identiteti” që është botuar në Prishtinë.  Është i përfshirë në disa antologji të poezisë shqipe, brenda dhe jashtë 

vendit. Poezitë dhe tekstet e tij janë përkthyer në anglisht, rumanisht, spanjisht, italisht dhe suedisht dhe është prezantuar 

nëpër shumë revista ndërkombëtare. Është autor librash me poezi dhe studime letrare. Ndërsa libri “Godo nuk vjen‟‟, u 

laureua me çmimin kombëtar “Azem Shkreli” për librin më te mirë të botuar me poezi në vitin 2010 në Kosovë. Ndërkaq 

në Festivalin Ndërkombëtar të Poezisë, “Ditët e Naimit”, u laureua me çmimin për poezinë më të mirë. 

 

 

Martin Camaj për poezinë fishtjane 
 

Vepra letrare e Fishtës është objekt i studimeve, 

monografive dhe teksteve me premisa letrare dhe jo 

letrare. Përgjatë shekullit të kaluar, Fishta mori 

vlerësimet më të larta, siç ishte epiteti i Homerit 
shqiptar, nga MaximilianLambertzi, por edhe ato më 

përbuzëse, kur aidhe vepra e tij u tentua të zhdukeshin, 

duke uqitë në harresë. Si rrjedhojë e dhunimit kulturor 

që ideologjia komuniste i bëri kulturës shqiptare, vepra 

e tij u gjykua gabimisht-u ndalua- ndërsa autori, nuk u 

la të prehej i qetë as në varr. Jetën dhe veprën e tij e 

goditën një rrebeshstuhish, furtunash e trazimesh nga 

më të dhimbshmet:ajo qe e mbushur me lëvdata dhe 

përbuzje, u gjykua dhe u paragjykua, u lexua tinëz, dhe 

u luftua nga idiotësia komunistenë mënyrën më të 

pështirë të mundshme. Por, me rënien e ideologjisë 
staliniste-ideologji kjo që egjymtoidhe e deformoi 

kulturën shqiptare dhe shijen për artin- vepra e Fishtës u 

aktualizua dhe u bë pjesë e jetës aktive letrare në botën 

shqiptare.  

 

Pikërisht në vitet e para të lirisë kulturore e politike, 

nevojën e aktualizimit të veprës së Fishtës dhe trajtimit 

të saj si vepër artistike, e shtroiMartinCamaj, në tekstin 

“Aktualizim i poezisë fishtjanë.” (Ky tekst qe i 

përgatitur për t‟u lexuar para Shoqatës “Át Gjergj 

Fishta”, më 23 tetor 1991 në Shkodër, por nuk u 

realizua për shkak të gjendjes së rënduar të autorit dhe 
mbeti në dorëshkrim, për t‟u botuar në numrin parë të 

revistës“Hylli i Dritës” të vitit 2017.) 

 

Aktualizimi për të cilin shkruanCamaj, lidhet me 

procesin e këputunqë përjetoi vepra e tij; proces ky që 

ruajti një fill të vazhdueshëm në traditën letrare jashtë 

hapësirave shqiptare, në të cilën realisht janë shkruar 

vepra shumë të rëndësishme të letërsisë dhe kulturës 

shqiptare. 

 

Vepra fishtjane bëri një jetë të çuditshme: ndonëse e 
ndaluar, ajo u lexua me admirimnë diasporën shqiptare. 

Dhe pas rënies së murtajës komuniste, vepra e tij u 

kthye në tryezën letrare të shqiptarëve, si vepër e madhe 

letrare- si vepër që “shënon një kthesë pa të cilën nuk do 

të kishte pasë zhvillim të matejshëm poezia jonë.” (M. 

Camaj) 

 

MartinCamaj, poeti më i fisëm i shekullit të kaluar, në 

tekstin “Aktualizimi i poezisë fishtjane” analizon 

raportet e veprës fishtjane me mendimin letrar e kulturor 

shqiptar dhe të huaj. Autori i këtij teksti,që në titull e 

sfidon lexuesin dhe mendimin letrar me nevojën që 

vepra e fishtjane të aktualizohet, në kushte e rrethana të 

reja, dhe të kundrohet si art.   

 
Camajdel kundër mendimit të afirmuar shqiptar që 

vlerat e veprës së Fishtës i ndërlidh kryesisht me epikën 

e tij, dhe kërkon që leximi dhe vlerësimi i veprës së tij 

duhet të shtrihet edhe në lirikë dhe në ironinë e satirës, 

dhe po ashtu kërkon që vepra e tij të lexohet dhe të 

vlerësohet në kontekst të një letërsi të shkruar në 

periudhën dramatike të formimit të shtetit shqiptar. 

 

Camaj, si shkrimtardhe studiues me shije të kultivuar 

letrare, flet për dobitë letrare që dalin nga leximi i 

veprës së Fishtës, dhe vë theksinteaspekti artistik e 
estetik i saj, i cili, në mendimin letrar dhe 

joletrarshpeshherëështë anashkaluar. Po ashtu, Camaj 

merret me problemin që paraqet kuptimi i veprës 

fishtjanepër ata që u verbuan nga deduksionet 

komuniste; deduksione që deformuam shijet për artin 

dhe kulturën. Në kontekst të kësaj, Camajshkruan: 

“Problemi për kuptimin e poezisëfishtjane si tëçdo 

autori tjetër të madh të letërsisë tonë, Poradeci apo 

Mjeda dhe në kohë të reja MitrushKuteli, për shembull, 

paraqet forma, kryekreje gjuha e lidhun ngushtë me 

stilin vetjak të poetit (language). Dukuni e 

përgjithshmepër të gjitha vendet e diktaturës staliniste, 
me pak përjashtime si janë gjuhët me traditë të gjatë 

kulturore, ashtë formalizmi i gjuhës në një drejtim të 

caktuem për ta ba atë mjet e vegël përçuese të 

propagimit të doktrinës dhe praktikave të shtresës 

sunduese.” 

 

Në këtë tekst, Camaj bën një paraqitje të thuktë të jetës 

që bëri vepra e Fishtës në rrafshin botëror dhe shkruan: 

“Fishta ka hy me kohë nëletërsinëbotnore, posaçe në 

studimet monografike specifike rreth epikës botnore, 

meqenëse Pyeti ynë në këtë gjini letrare zë vend të 
posaçëm: Lahuta e Malcismbahet si vepra e fundit epike 

nëkontinentin tonë.” 

 

Ndonëse e ndaluar në atdheun e tij dhe në trojet tjera 

shqiptare, Camaj tregon se vepra e Fishtës bëri jetë të 

aktive në diasporë, dhe atje nukështë “qitë kurrë në 

harresë”. Në këtë aspekt, ai jep të dhëna tëbotimit të 

veprës së tij, siçështë botimi me 1950 i veprës Lahuta e 

Malcisnë Romë në mijëra ekzemplare. Po ashtu, aijep 

shpjegime rreth botimit të kësaj vepre në Gjermani, dhe 

shkruan: “Lahuta është përkthye në gjermanisht nga 

mailto:ndue.ukaj@gmail.com
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albanologu i përmendunMaxLambertz, i cili ishte 

profesor i Universitetit nëLeipzig, në zonën komuniste, 

dhe atëbotë qeveria e Enver Hoxhes kishte ndërhyrë, 

dhe libri doli në Gjermaninë Perëndimore, nëMunchen, 

1958. Vepra e Fishtës pati një audiencë letrare edhe në 

Itali. Camajpërmend faktin se këngë të ndryshme 

tëLahutës dhe pjesë nga satira e tij qenë përkthyer nga 
shkrimtari i madh ErnestKoliqi, dhe u botuan në 

revistën letrare “Shejzat”, ndërsa Lahuta e përkthyer 

nga albanologu arbëresh IgnazlioParrino doli në 

Palermo, në vjetet ‟60.  

 

Në këtë tekst, Camaj tregon edhe për vëmendjen që i 

kushtoi kësaj vepre studiuesi Arshi Pipa, i cili, po ashtu 

ka përkthyer nga vepra e tij.  

 

Duke i sintetizuar këto arritje të larta të veprës fishtjane, 

Camaj shkruan se breznia e re shqiptare gjendet para një 

vepre të madhe, para një vepre që për një shekull u 
ndalua nga “asi njerëzish të paaftë me gjykue çka është 

art e poezi, po se po, por edhe pa vlera morale e 

patriotike, tipa Tartufësh që simbas Fishtës edhe në 

kohën e tij kishin këso parimesh: 

“Ti ke mbajtun 

      Gjithmonë këtë rregull:  

Erzin e shpirtin  

      Do t‟losesh shregull 

Do t‟i shesishvllaznet,  

     Do t‟mohojsh fisin 

     Sa herë qin‟shekull 
     Ta laverdisin 

(Anzat e Parnasit) 

 

Camajnuk le pa përmendë edhe lidhjet ndërmjet veprës 

së Fishtësme autorë e dukuri tjera letrare:“Gjergj Fishta 

dhe Jeronim De Rada janë klasikët tanë që lidhën 

traditën letrare gojore popullore, me siguri një traditë 

letrare mija vjetësh, me letërsinë refleksive apo 

individuale të shkrueme.” 

 

Camaj e përfundon këtë tekst të vlefshëm me një thirrje 

për lexuesit shqiptarë: “breznitë e reja gjenden para 

mundësive të reja që edhe përmes poezisë të klasikëve 

tanë të përvetësojnë cilësitë estetike të lira e të 

natyrshme e që andej të nisen rrugëve të reja në 

zbulimin e jetës së artit tonë, të ethnos-it.” 

 
Koha ka treguar se vepra letrare e Fishtës është dosido 

vepër, por një vepër e madhe dhe me shumë ndikim.  

Pikërisht kjo është arsyeja pse me të është marrë 

politika dhe kultura, janë marrë lexues të kultivuar dhe 

të pakultivuar.  

 

Fakti seme veprën e tij janë marrë studiues të ndryshëm 

e të kohëve të ndryshme, është një dëshmi e parë e një 

vepre me ndikim letrar, e cila, si e tillë, i ka tunduar ata 

që e duan, por edhe ata që s‟e duan.  

 

Kritika politike enveriste e gjykoi veprën e tij nisur nga 
urrejtja e çmendur që ushqente kundër klerit katolik. 

Por, Fishta qe artist dhe vepra e tij i  mbijetoi kohët e 

liga dhe hyri në shekullin e lirisë së shqiptarëve si një 

vepër e madhe letrare, dhe për këtë tërheq vërejtjen 

Camaj kur shkruan: “Tek Fishta, për shembull, 

mbivlerësohet funksioni patriotik dhe s‟kujtohemi se 

Fishta së pari ashtë poet i madh.” 

 

Ky tekst i panjohur i Camajt për Fishtën është një 

freskim për të njohur Fishtën dhe artin e tij, dhe një 

qasje dobiprurëse për të lexuar veprën e Fishtës pa 
shtrëngime dhe pa ngarkesa paraletrare.  
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Shkruan: Prof. Migena Arllati, Gjakovë/Kosovë 
Migena Arllati lindi në Elbasan (Shqipëri) me 6 shtator 1974. Studimet e larta indoqi në Fakultetin Filologjik, dega 

gjuhë-letërsi nëUniversitetin „„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 nëTiranë, 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.  

 

 

 

 

Ramiz Kelmendi fisnikëroi veten me anë të artit, me anë të fjalës 
 

Janë të rrallë njerëzit që meritojnë nderim me kuptimin e plotë të fjalës siç meriton Ramiz Kelmendi. Fjala e tij, e thënë 

apo e shkruar qoftë, është rritur e skalitur në përmendore mbi të cilën qëndron madhërishëm ai vetë si autor. Një 

përmendore si ai, i ka hije kulturës shqiptare, qytetërimit dhe identitetit shqiptar! 

 

Unë e njoh moti Ramiz 

Kelmendin. Aq moti sa sot kur e 

mendoj, më duket se kjo ka 

ndodhur para se të vija në Kosovë 

(janar 1996). Moti! Them moti 
por në fakt njohja ime me emrin 

dhe veprën e tij është e vonshme, 

gjë që mund të justifikohet me 

vetëm një arsye: moshën time të 

re, krahasuar me vitet e jetës dhe 

vitet e punës së profesorit dhe 

letrarit të nderuar. Megjithatë 

takimi me të, sado i vonshëm 

(dikur pas vitit 2000), më dha 

kënaqësinë e prezantimit me një 

njeri shpirtlirë, me buzëqeshje të 
ҫiltër dhe ëndrra të bardha.  

 

Nuk duhej shumë për të folur me 

prof. Ramizin për të kuptuar 

afrimitetin ndaj të tjerëve dhe 

rininë shpirtërore që i kundrohej 

gjithkund. Dukej sa i vjetër në 

rrudhat dhe thinjat që ia 

zbukuronin moshën si një kurorë 

e praruar, aq edhe i ri në të paktat 

fjalë të renditura me zotnillëkun e 

dikujt që di ta fisnikërojë veten 
me anë të fjalës. Tashmë që u 

takova nga afër në një bisedë disa 

minutëshe me të dhe pasi kisha 

lexuar dhe studiuar nga distanca 

veprën dhe personalitetin e tij, në 

mendje më rrinte vetëm një 

mendim: Si dhe kur do ta realizoj 

dëshirën time për ta nderuar këtë 

zotni të letrave shqipe? Si dhe kur 

do t‟i jap atij diҫka simbolike nga 

unë në shenjë të nderimit të 
pamatë, diҫka me anë të së cilës 

ai të kuptojë se ne të rinjtë e 

njohim dhe e vlerësojmë, dhe se 

po ashtu mburremi me atë që 

përfaqëson për ne të gjithë?! 

 

 

Foto nga ndarja e Titullit të Lartë për Vepër Jetësore 

 

Unë i përkas atij grupi njerëzish që nuk kanë kohë për të pritur, sepse mendoj 

se koha nuk ka kohë për të pritur. Megjithatë koha, fati, Ai (Ramizi) më pritën. 
Më pritën që ta nderoj, duke u përulur me përulësi para Tij. Më pritën që atë 

ëndrrën shumëkohëshe, sa modeste aq edhe madhështore, ta zbres nga mendja 

ime, pikërisht aty në rrudhat e duarve të prof. Ramizit. Jo se ai kishte mangët 

nderimin tim a të kujtdoqoftë, pasi personaliteti i tij ishte nderuar me dhjetëra 

e dhjetëra tituj të lartë, por sepse unë ndjehesha e madhe, ndjehesha 

maksimalisht e madhe, duke nderuar figurën dhe personalitetin e Ramiz 

Kelmendit.  

 

Dhe erdh ajo ditë. Pikërisht një vit më parë, në janar 2016, Lidhja e Poetëve, 

Shkrimtarëve dhe Artistëve “Pegas” - Kosovë dhe Akademia Alternative 

Pegasiane - Shqipëri, e nderuam Ramiz Kelmendin me Titullin e Lartë për 
Vepër Jetësore, titull që profesori e pranoi me duart e tij, duke sfiduar moshën, 

sëmundjen, ngricën...  
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Në cilësinë e kryetares së “Pegas” 

- Kosovë, duke iu drejtuar një 

mase të konsiderueshme 

intelektualësh të tubuar në 

Institutin Albanologjik në 

Prishtinë, e ftova prof. Kelmendin 

të pranojë Titullin e Lartë për 
Vepër Jetësore me 

Motivacionin: “RAMIZ 

KELMENDI, ÇMIMI PЁR 

VEPЁR JETЁSORE - Doajen i 

gazetarisë, shkrimtar, dramaturg, 

përkthyes, mbi tё gjitha njё 

personalitet i kompletuar i 

krijuesit tё devotshёm. Me njё 

krijimtari tё ndritshme i dha 

kulturёs shqiptare njё thesar tepёr 

tё vlefshёm. Trajtoi gjini tё 

ndryshme letrare duke iu 
pёrkushtuar pёrjetёsisht artit tё 

letёrsisё. Bota e shkrimeve tё tij 

mbeti gjithmonё shqipja dhe 

mjedisi shqiptar, duke evidentuar 

vlera tё traditёs kombёtare.” 

 

U ndjeva e lehtësuar pas 

shtrëngimit të duarve me të, pasi 

mendoj se njerëzit meritorë, 

sidomos ata të artit, duhet të 

nderohen së gjalli, për të marrë 
me vete ndjesinë e mirënjohjes së 

shoqërisë, mirënjohjes së vendit 

të tyre; u ndjeva e mbushur 

krenari pas dorëzimit të titullit në 

duart e arta të Tij, pasi mendoj se 

brezat më të rinj, sikurse edhe 

gjenerata ime, duhet të dinë të 

rrisin fëmijë që nuk i lënë në 

harresë “kokat” e kombit.  

 

Kështu pra, Akademia alternative 
pegasiane dhe LPShA “Pegas” 

Kosovë, si institucione 

joqeveritare dhe të pavarura 

kulturore, lartësuan identitetin 

dhe personalitetin letrar të 

Kelmendit në vitin 2015 

(dorëzimi në janar 2016), duke i 

dhënë atij jo thjesht një Titull, por 

duke treguar se cilave figura 

duhet t‟iu referohet areali i sotëm 

letrar dhe artistik panshqiptar. 

Përpara veprës së fuqishme gati 
një shekullore të tij, e ndjeja 

veten aq të mitur, aq të 

papërfillshme. Dhe kuptoja 

kështu për të disatën herë se sado 

të flisja me fjalë të përzgjedhura 

me kujdes, fjala ime do të ishte e vockël, por gjithsesi përkëdhelëse ndaj 

meritave të plakut të urtë, i cili plot një vit më vonë do të largohej prej nesh 

lehtas, qetas, duke na lënë pas një minierë të vërtetë, veprat e tij.  

 

Kjo nuk ishte as e para dhe as e fundit herë të takohesha me prof. Kelmendin, 

asesi as i pari e as i fundmi nderim ndaj tij, pasi në mua ekziston një burim nga 

i cili pashtershëm rrjedh nderim për të, ashtu sikurse edhe për mendimtarë e 
krijues të tjerë doemos.  

 

Duke u nisur nga qenia e tij “e pushtuar” nga qindra ide humane, Kelmendi 

duket sikur përjetësisht mbetet një nga kujdestarët më të zellshëm të gjuhës 

shqipe. Në botën e letrave shqipe ai ishte një penë e mprehtë, një njeri që i dha 

kulturës tjetër imazh, si dhe gazetarisë përkushtim shumëvjeçar në nivelin 

institucional.   

 

Si një intelektual erudit, me një kontribut të shquar shumëdimensional, largimi 

i tij nga jeta është humbje e madhe për letërsinë, artin, kulturën, gazetarinë dhe 

të gjitha fushat e veprimtarisë së tij.  

 
Kultivonte aq shumë dashuri brenda qenies së vet, ndaj kishte po aq shumë 

potencial t‟iu dhuronte të tjerëve dashuri. Kelmendi jo rastësisht promovonte 

vlera themeltare për ekzistencën. Ai thoshte: “Dashuria për jetën. Dashuria për 

vendin. Dashuria për njeriun. Dhe, pse të mos e them: edhe dashuria për 

femrën. Këtë tonën. Shqiptaren. E cila sa vjen e po na e kulturon, arsimon dhe 

zbukuron racën.” 

 

Ai ishte shkrimtari që e donte dashurinë dhe si i tillë përdorte lirikën, por 

ndërkohë promovonte vlerat e arsyes, për të cilat kish kaq shumë nevojë 

shekulli i shqiptarëve, shekulli XX.  

 
Meqë shkrimtarët tanë nuk janë marrë aq shumë me trajtimin e dashurisë, apo 

i janë shmangur kësaj tematike, vetvetiu krijohet përshtypja se shqiptarët nuk 

dinë të dashurojnë. Kelmendi këtë e arsyetonte me hipokrizinë dhe moralin e 

rremë. Thuase do të bënin ndonjë blasfemi po të shkruanin për dashurinë, pa të 

cilën s‟do të kishte as jetë!! 

 

Zëri i Ramiz Kelmendit s‟mund të pushojë as nga përtej jetës në thirrjen e 

fuqishme e të përsëritur që bënte në gjallje: “Atdheu është gjuha vetë. Mendoj 

dhe shkruaj shqip. Gjuha është shpirti i një kombi”. 

 

Si autor i disa romaneve, dramave, fejtoneve, literaturave shkollore etj., ai 
besonte se me anë të fjalës mund të zgjonte ndërgjegje, ndaj iu përkushtua 

këtij postulati gjatë kohës si gazetar, publicist dhe edukues i brezave të rinj.  

 

Ramiz Kelmendi është krijues për të cilin letra ka më shumë forcë se secila 

vlerë monetare: “Çka nuk dhemb nuk është jetë. Ç‟qe e kaluara jonë, edhe se 

ç‟jemi në fakt, edhe se ç‟gjak na rrjedh ndër dej, po ama edhe ç‟duhet të jemi 

për jetë të jetëve... Deri ku shtrihet atdheu ynë? Deri ku arrin kënga e djepit 

shqip. Apo deri ku arrin vajtimi shqip? Gjithë sa jemi dhe kudo që jemi, duhet 

t‟i blatohemi me mish e me shpirt kombit…” 

 

Janë të rrallë njerëzit që meritojnë nderim me kuptimin e plotë të fjalës siç 

meriton Ramiz Kelmendi. Fjala e tij, e thënë apo e shkruar qoftë, është rritur e 
skalitur në përmendore mbi të cilën qëndron madhërishëm ai vetë si autor. Një 

përmendore si ai, i ka hije kulturës shqiptare, qytetërimit dhe identitetit 

shqiptar! 
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Shkruan:  Hazir Mehmeti, Vjenë/Austri  

 

Krijues shqiptarë në Antologjinë e PEN-Club në Austri 

 
Helmuth A. Niederle: Platforma letrare “literatur*grenzenlos” (literaturë pa kufinj) ofron në miniaturë një ndërrim 

mendimesh me qëllim njohjen dhe kuptimin më të mirë të njëri tjetrit”. 

 

Nga PEN Klubi i Austrisë përmes platformës “literatur*grenzenlos” u botua 

antologjia e re me titull “Wir, bevegendeSteine” (Ne, gurëlëvizës) me tekste 
të shumë autorëve austriakë dhe me prejardhje nga vende tjera, përfshirë 

këtu edhe tre krijues shqiptarë. Drejtuesi i PEN-it Helmuth A. Niederle me 

bashkëpunëtorët e tij janë kujdesur për zgjedhjen e krijimeve cilësore dhe 

gjithëpërfshirëse të poezive, eseve dhe prozave duke bërë një botë 

gjithëshprehëse dhe gjithënjohëse me elementet e saja specifike artistike. Në 

fjalën hyrëse të tij, ai shkruan: “Akoma asnjëherë nuk kemi një shoqëri 

njerëzore, e cila nuk ka nevojë për zhvillim të mëtejmë, me vështirësi të 

tejkaluara, për tu ndeshur me ato që vijnë”... Është kjo një antologji me artin 

e veçantë nga autorë e autore me origjinë kontinentesh e vendesh të 

ndryshme të cilët në Austri kanë gjetur një atdhe të ri, një kontakt me rrethin 

letrar të autorëve e autoreve të lindura në Austri. Platforma letrare 
“literatur*grenzenlos” (literaturë pa kufinj) ofron në miniaturë një ndërrim 

mendimesh me qëllim njohjen dhe kuptimin më të mirë të njëri-tjetrit”.  

Kopertina e antologjisë “Wir, bevegende Steine” 

 

Në antologji janë prezantuar 31 autorë në 120 faqe. Promovimi i saj u bë me 

20 qershor 2017 me një orë letrare, ku krahas prezantimit të librit lexuan disa 
nga krijuesit me origjinë vende e gjuhë të ndryshme.  

Nga autorët shqiptarë që jetojnë e krijojnë në Austri janë prezantuar me 

sukses Anton Marku dhe Besim Xhelili, anëtar të parë të PEN Klubit 

Austriak me poezitë e tyre dhe Hazir Mehmeti në prozë, me tregimin 

“Hetuesi”, temë nga jeta e azilantit. Nga poezia  e Anton 

Markut“BewegendeSteine” (Gurëlëvizës) rrjedh edhe titulli kuptimplotë i 

antologjisë.Në saje të kontakteve të vazhdueshme mbi të cilat u ndërtua 

bashkëpunimi mes Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë 

“Aleksandër Moisiu” me PEN Klubin falë miqve e dashamirëve ndaj 

krijuesve shqiptarë u organizuan vazhdimisht lexime letrare të përbashkëta 

në gjuhën gjermane dhe gjuhën shqipe. Këtu figura e mikut tonë të nderuar 

PeterPaulWiplinger, njërit ndër shkrimtarët më të njohur austriak, mbetet e 

shënuar në kronikën e ngjarjeve 

letrare të Lidhjes sonë këtyre viteve 
në Austri.  

 

Aktivitet letrare të përbashkëta me 

krijues kombesh të ndryshme po e 

afirmojnë krijimtarinë letrare në 

gjuhën shqipe që kultivohet në 

Austri. Lidhja e Shkrimtarëve dhe 

Krijuesve Shqiptarë “Aleksandër 

Moisiu” është shembulli më i mirë i 

ngritjes së imazhit shqiptar në 

Austri dhe mërgatë. Puna madhore 
e kryesisë, veçanërisht në hartimin 

e programit dhe projekteve kanë 

bërë realizimin e promovimeve të 

shumë veprave të autorëve 

shqiptarë tani e gjashtë vite me 

radhë dhe  integrimin në 

krijimtarinë shumëkombesh në 

Austri. Tani nga radhët e krijuesve 

shqiptarë kemi dy poetë anëtarë të 

PEN Klubit të njohura austriak: 

Anton Marku dhe Besim Xhelili. 

Botimi i dy antologjive “Ilyricum 
I” dhe “Ilyricum II” me krijime të 

zhanreve të ndryshme krijon histori 

të re në kulturën shqiptare. Si pikë 

programore e re u realizua edhe 

“Konkursi letrar 2017‟‟ në të cilin 

konkuruan krijues nga e gjithë 

Austria në prozë e poezi. Kjo e ka 

pasuruar në kualitativet aktivitetin 

letrar artistik. I fundit u përkrah nga 

Ministria e Diasporës e Republikës 

së Kosovës, ku morën pjesë me 
krijime në prozë e poezi rreth 20 

krijues shqiptarë në Austri. Fituesit 

lexuan krijimet e tyre në orën 

letrare festive me rastin e Ditës së 

Flamurit-28 Nëntor në Vjenë, në 

KunstGalerinë tani të njohur në 

qendër të Vjenës.   
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Shkruan: Prof. Dr. Zymer Ujkan Neziri, Prishtinë/Kosovë 
Prof. dr. Zymer Ujkan Neziri (1946), epikolog, është mbledhës e studiues i folklorit dhe profesor universitar. Lindi në 

Siparant (Zahaq), Pejë, në një familje rugovase nga Shtupeqi i Vogël. Mbaroi studimet e larta të gjuhës e të letërsisë shqipe në 

Prizren e Prishtinë, ku kreu edhe magjistraturën e doktoratën. Më 1971 e pranuan asistent në Institutin Albanologjik, por më 

1973 e larguan. Ka qenë politikisht i ndjekur. E lejuan që të kthehet në Institut, më 1992. Nga viti 1967 është vjelës i folklorit, 

kryesisht i epikës. Mblodhi në Rugovë 15 vëllime të Eposit të Kreshnikëve dhe 15 vëllime të tjera në Ballkan, në cilësinë 

bartës i projektit. Nga viti 1969 publikoi rreth 400 zëra bib. për folklorin, etnologjinë, letërsinë, historinë etj. dhe është autor i 

disa veprave. Ka qenë profesor universitar në Tetovë, Prishtinë, Prizren, Shkup dhe profesor i ftuar në Poloni, Itali, Francë, 

Austri. Ka hulumtuar në SHBA (Harvard) e në Austri (Vjenë) dhe ka kumtuar në Evropë, Azi, Amerikë. Ka marrë çmimet 

«Pjetër Bogdani» dhe Medalja e Artë (SHBA). Është kryetar i Komisionit Qeveritar për përgatitjen e dosjes së Eposit të 

Kreshnikëve për UNESCO. Jeton në Prishtinë. 

 

 

Dy rapsodë të njohur të Drenicës në një monografi: Selman Haradini  e Adil Cena 
 

(Ilir A. Dugolli,Historia dhe e vërteta në rapsodi(Monografi për Selman H. Balën dhe Adil C. Dugollin), shtëpia 
botuese Libri Shkollor, Prishtinë, 2016, 240 f.) 

 

Në radhën e përpjekjeve më të 

reja për ndriçimin e 

personaliteteve tona të njohura 

nga fusha e folkloristikës, pas një 

pune të gjatë dhe serioze, Ilir A. 

Dugolli ka përfunuar  

dorëshkrimin e tij, që ia botoi 

Libri Shkollor, Prishtinë, për dy 

rapsodë të njohur nga Drenica, 
Selman H. Bala dhe Adil C. 

Dugolli, me titull: Historia dhe e 

vërteta në rapsodi (Monografi 

për Selman H. Balën dhe Adil C. 

Dugollin).  

 

I propozuar nga autori, për të 

qenë recensues i  këtij libri, në 

verën që shkoi, pa hamendje i 

thashë po. -Po, do të bëhem 

recensues i librit, me kënaqësi. 

Kjo më nderon. Dhe, m'u kujtua i 
ati i tij, Adil Cena, që në Nekofc 

më priti me aq shumë bujari, në 

kohë lufte, në mars 1998. Ishte në 

odë me të birin, Naserin, luftëtar i 

UÇK-së. Mua më shoqëronin 

fqinjët e tij, luftëtari i UÇK-së, 

Safet Kastrati,  dhe Zenel Kastra-

ti, veprimtar i njohur dhe krah i 

djathtë të kësaj ane të  UÇK-së 

për logjistikë. Kjo ishte pak para 

sulmit të forcave të armatosura 
serbe edhe në këtë katund. Atë 

ditë kemi folur me Adilin për 

rrjedhat e luftës çlirimtare në 

Drenicë dhe në viset e tjera, ku 

bënin pjesë edhe djemtë e tij. 

Keni folur edhe për fatin e 

njerëzve të pambrojtur, po edhe 

për fatin e këngëve të tij, në kohë 

lufte, për incizimet e 

dorëshkrimet. Por, kjo ishte edhe 

hera e fundit që e takova 

mësuesin e rapsodin Adil.   
 

Autori, Ilir Dugolli, e ka strukturuar në dy pjesë librin Historia dhe e vërteta 

në rapsodi (Monografi për Selman H. Balën dhe Adil C. Dugollin). Në 

pjesën e parë prin parathënia, e në vijim janë shkrimet: ''Selman Haradin 

Bala dhe Adil Cenë Dugolli, rapsodë''; ''Selman Haradin Bala, rapsod dhe 

atdhetar''; ''Këngë për Luigj Gurakuqin, nga Abedin Selman Bala''; ''Adil 

Cenë Dugolli, rapsod, mësues dhe atdhetar''; ''Krijimtaria e Adil Cenë 

Dugollit''. Autori sjell për lexuesin të dhëna me interes për jetën e Selmanit e 

të Adilit, por, duke shkruar për ta, ka bërë përpjekje për të krijuar distancën 

babë e bir dhe për të nderuar shokun e të atit, Selmanin, të cilin e rendit me 
respekt përpara Adilit. Aty gjejmë të dhënat kryesore për Selmanin:  

Selman Haradin Bala 
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Selman Haradin Bala u lind më 

1918 në Drenicë, në katundin 

Korroticë, që fillon te Kroni i 

Mbretit ose te Kroni i 

Skënderbeut, siç i thonë njohësit e 

historisë, sepse Skënderbeu ishte 

edhe aty, më 1448, në Betejën II 
të Kosovës. Selmani nuk ishte i 

shkolluar. Dinte shkrim-këndim. 

Ishte djalë kaçaku. Në fillim 

këndoi me Beqir Prelezin, pastaj 

me Halil Cërrvadikun, e mandej 

vazhdoi me Adil Cenën. Këngën 

e donte dhe zëri i shkonte. Mësoi 

shumë tekste nga këngëtarët e 

kohës, ndërmjet dy luftërave 

botërore. U bë i njohur në Dre-

nicë e jashtë saj. Nuk e kishte 

lehtë të këndonte këngë epike në 
kohën e kralit, siç thonë. Pas 

përfundimit të lëvizjes së 

armatosur të rezistencës, pushteti 

jugosllav, pos vrasjeve, 

burgosjeve e kolonizimit, filloi 

përgatitjen e planit për shpër-

nguljen e shqiptarëve në Turqi. 

Selmani nuk e ndali këngën as 

pas ripushtimit, as pas 

kryengritjes, vrasjeve e burgo-

sjeve, as pas NDSH-së dhe 
pushkatimeve të kreut të saj, as 

pas arrestimit të Adem Demaçit 

me shokë. Këngën e vazhdoi edhe 

në periudhat vijuese të 1968-shit 

e 1981-shit, ngjarje të mëdha 

kombëtare, që i paraprijnë luftës 

çlirimtare. Vdiq më 1989.18 

 

Aty gjejmë të dhënat kryesore 

edhe për Adilin: Adil Cenë 

Dugolli është i lindur në Drenicë, 
në katundin Nekofc, më 1924. 

Filloi këndimin me Beqir 

Bajraktarin nga Kizhnareka, 

Azem Hajrë Rrukiqin e Ahmet 

Rexhë Dugollin nga Nekofci. Më 

vonë vazhdoi me rapsodin 

Selman Haradin Bala. Fillimisht, 

kreu dy kurse pedagogjike për 

mësues dhe disa kurse të tjera: 

                                             
18

Selman Haradini kishte shtatë djem: 

Hamdiun, Haradinin, Abedinin, Bahtirin, 

Fatmirin, Fadilin dhe Besimin. La edhe 

katër vajza: Shyhreten, Teutën, Shpresën 

dhe Mevluden. Për çështje të atdheut u 

dëshmuan edhe fëmijët e tij, para luftës e 

në luftë, në Ushtrinë Çlirimtare të 

Kosovës. Abedini u vra në burg ushtarak, 

më 1985, Fatmiri, pjesëtar i UÇK-së, u zu 

rob nga forcat serbe, më 1999, dhe mbajti 

dy vjet burg, Hajredini, po ashtu pjesëtar i 

UÇK-së, u dënua nga Tribunali i Hagës 

dhe mbajti nëntë vjet burg. 

kundër analfabetizmit, për mirëmbajtje të higjienës, për shkollimin e femrës 

etj. Me zell të madh dha kontribut në këto aktivitete, por përkushtimi i tij 

kryesor ishte edukimi dhe arsimimi i nxënësve. Festonte fshehurazi edhe 

Ditën e Flamurit. Policia nuk e kishte në sy për të mirë. Ia konfiskoi fletoren 

me të dhëna historiografike e biografike për familjen, si dhe fletoren tjetër 

me rreth 70 këngë, që i kishte shkruar. Ishte mësues edhe i atdhetarit të 

njohur Fazli Greiçevci. Vdiq në male, nëvendlindje, në moshën 75-vjeçare, i 
sëmurë nga kushtet tejet të vështira të luftës.19 

 

Adil Cenë Dugolli 

 

Në kapitullin tjetër të librit pasojnë këngët, tekste me nota muzikore ''Moj 

Drenicë t`mirën ta pafsha'' (Jashar Pasha), ''Isë Boletini'', ''Lidhja e Pejës'', 

''Idriz Seferi'', ''Hasan Prishtina'', ''Kryengritja e vitit 1910'', ''Xhavit Pasha'', 

''Shotë dhe Azem Galica'', ''Çka kanë malet që piskasin'' (B. Curri), ''Lufta 

Nacional Çlirimtare'', ''Shaban Polluzha'', ''Rifat Berisha'', ''Hoxhë Avdia'', 

''Fazli Greiçefci'', ''Abedin Selman Bala'', ''2 korrik 1990'', si dhe këngët 
panoramike historike: ''Ty Kosovë, moj, t‟u ngjatë jeta'', ''Moj Kosovë, moj e 

dashja nanë'', ''Moj Kosovë, ke pasur burra'', ''Moj Kosovë, mori zonjushë'. 

Kjo është renditje si duhet, sipas kriterit historik të ngjarjeve të pasqyruara 

                                                
19

Adil Cena la pesë djem: Naseri, veteran i UÇK-së; Enveri, i burgosur politik dhe magjistër i 

shkencave të sociologjisë; Iliri, veteran dhe invalid i luftës së UÇK-së, magjistër i shkencave të 

filozofisë; Bujari, veprimtar dhe ndër organizatorët kryesorë të protestave studentore të vitit 

1997, prof. dr. i shkencave të historisë; Gafurri, magjistër i shkencave politike, veteran i UÇK-

së dhe i plagosur në lufë. La vajzat: Sanijen, Nexhmijen, Shukrijen dhe Ganimeten. Vdiq më 14 

qershor 1999. 
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në këngë dhe të personaliteteve të 

ngritura në shkallë të per-

sonazheve të këngëve epike 

historike.  

Në grupin e parë janë renditur 

këngët e periudhës osmane dhe të 

fundit të sundimit të tyre në 
Vilajetin e Kosovës: ''Moj 

Drenicë t`mirën ta pafsha'' (Jashar 

Pasha), ''Isë Boletini'', ''Lidhja e 

Pejës'', ''Idriz Seferi'', ''Hasan 

Prishtina'', ''Kryengritja e vitit 

1910'', ''Xhavit Pasha''. Kënga për 

Lidhjen e Pejës, më 1899, është 

këngë edhe për Haxhi Zekën, 

prijësin e saj, dhe sjell para 

dëgjuesve suksesin më të madh të 

organizimit politik të shqiptarëve 

pas vitit 1878. Lidhja e Pejës 
ishte mëkëmbje e Lidhjes Shqip-

tare të Prizrenit. Aty pranë është 

edhe treshja e madhe e historisë 

sonë më të re: dy gjeneralët e 

luftës, Isë Boletini e Idriz Seferi, 

dhe Hasan Prishtina, ideolog e 

prijës, që të tre heronj të çlirimit 

kombëtar.  

 

Në grupin e dytë janë: ''Shotë dhe 

Azem Galica'', ''Çka kanë malet 
që piskasin'' (B. Curri), ''Lufta 

Nacional Çlirimtare'', ''Shaban 

Polluzha'', ''Rifat Berisha'',këngë 

që përfshijnë kryesisht ngjarje me 

rëndësi ndërmjet dy luftërave 

botërore dhe të Luftës  II.Aty 

këndohen Shotë dhe Azem 

Galica, përfaqësues të mëdhenj të 

luftës për liri në Drenicë e në 

Kosovë dhe simbole të heroizmit 

të kohës. Aty pranë është edhe 
Bajram Curri, i shquar në histori, 

dhe pasojnë edhe dy burra të 

dalluar të lirisë e të sakrificës, 

Shaban Polluzha e Rifat Berisha. 

 

Në grupin e tretë janë këngët 

edhe për ata që sakrifikuan jetën 

për atdheun, pas Luftës II: Hoxhë 

Avdia i NDSH-së, Fazli 

Greiçefci, bashkëveprimtar i 

Adem Demaçit, dhe i biri i 

rapsodit Selman, Abedin Bala, i 
vrarë në ushtrinë jugosllave, në 

burgun ushtarak të Celjes, më 

1985. Pason kënga për 2 korrikun 

1990, ngjarje me rëndësi në 

vazhdën e përpjekjeve për 

pavarësi, si dhe katër këngë 

panoramike historike, kushtuar 

Kosovës. 

 

Në kapitullin vijues, Të tjerët për Selman H. Balën dhe Adil C. Dugollin, ka 

të dhëna të shumta dhe me interes për jetën dhe veprat e këtyre dy rapsodëve 

të shquar nga Drenica. Aty janë kujtimet për Selmanin e Adilin, shkruar nga 

personalitete të njohura, e ndër ta studiues, veprimtarë të çështjes kombëtare, 

të burgosur politikë, veteranë të arsimit e rapsodë: Mehmet Rukiqi, Mehmet 

Hajrizi, Adem Gashi, Ismail Syla, Hasan Fejzullah Dumani, Gani Sylaj, 

Habib Qelaj, Safet Kastrati, Shaban Baksi, Fehmi Rama, Behxhet Karpuzi, 
që sjellin freski për lexuesin e librit i japin fuqi të re, sepse portretet e këtyre 

dy rapsodëve plotësohen më mirë me të dhëna interesante nga jeta dhe nga 

veprimtaria e tyre, madje nga rinia e hershme e deri në përfundimin e jetës së 

tyre.  

 

Autori, Ilir Dugolli, në fund të librit shtron një përfundim për këta dy 

këngëtarë të Drenicës, duke konstatuar se që të dy ishin rapsodë të mëdhenj 

dhe se epika e tyre në këngët për atdheun ishte e mishëruar me idealin për 

çlirim. Librin, me modesti, e konsideron vetëm përpjekje për të nxjerrë në 

dritë jetën dhe kontributin e tyre për folklorin shqiptar, për Selmanin, 

këngëtar i njohur, që dinte rreth 300 këngë, e për Adilin, mësues, edukues i 

brezit të ri e pajtimtar, këngëtar i njohur, që dinte po ashtu shumë këngë, po 
edhe hartonte tekste të këngëve. Në vijim, autori shkruan për notizimin e 

njëzet këngëve, nga muzikologu Alban Feka, që janë me shumë interes për 

etnomuzikologët. 

 

Portretet e Adil Cenë Dugollit dhe të Selman Haradin Balës janë vënë në 

kontekstin historik të kohës së robërisë: kënga e tyre ishte në funksion të 

përkrahjes së lëvizjes për zgjidhjen e çështjes kombëtare. Autori thotë se 

është dëm i madh që këngët e tyre, një pjesë e madhe, kanë humbur në luftën 

e fundit në Kosovë, por disa prej tyre i kanë ruajtur Ferat Demaku, Hasan 

Kalludra e Azem Azemi. Ai i quan kolosë të folklorit këta dy rapsodë, që 

vinin nga dy familje që kishin telashe me pushtetin serb, deri në luftën e 
fundit. Strukturat e fshatit propozuan emërimin e rrugës Nekofc-Kizhnarekë 

me emrin e Adilit. 

 

Libri për këta dy rapsodë është shkruar me gjuhë të lehtë dhe komunikuese, 

të afërt, të kuptueshme dhe shumë të qartë, madje edhe për lexuesit e shumë 

shtresave. Aftësia e autorit për të hulumtuar materialin e nevojshëm për 

libër, analizat dhe përfundimet e tij e bëjnë këtë vepër të domosdoshme edhe 

për studiuesit e kësaj fushe shumë të  rëndësishme të folkloristikës, sidomos 

për Drenicën dhe për rapsodët e saj, që kësaj krahine epike i kanë dhënë 

gjithmonë fuqi të madhe shpirtërore me këngët e tyre në rrugëtimin e saj të 

gjatë e të përgjakshëm për liri, pavarësi e bashkim.  
 

Autori, në fund  të librit  ka shtruar edhe regjistrin i këngëve të repertorit të 

Selman Haradin Balës dhe Adil Cenë Dugollit, i hartuar sipas kujtesës së 

familjarëve të të dy rapsodëve, që ka 167 këngë lirike dhe epike. Sipas 

standardeve për vepra të këtilla, libri ka një rezyme në gjuhën angleze, 

fjalorthin e fjalëve të rralla, të dhëna për rezultatet e hulumtimeve arkivore e 

bibliotekare të autorit për këngët e botuara dhe këngë dorëshkrim të këtyre 

dy këngëtarëve, sidomos në Arkivin dhe në Bibliotekën e Institutit 

Albanologjik të Prishtinës, dhe, në fund, burimet e literaturën, që librit ia 

shtojnë vlerën dhe dëshmojnë seriozitetin e punës së autorit.  

 

Libri i Ilir Dugollit, Historia dhe e vërteta në rapsodi (Monografi për 
Selman H. Balën dhe Adil C. Dugollin). sjell risi në literaturën tonë për 

bartësit dhe krijuesit e traditës sonë epike dhe lirike në shekullin e kaluar, për 

dy rapsodë të njohur nga Drenica, Selman Haredin Bala e Adil Cenë Dugolli, 

dhe shton numrin e përpjekjeve aq të nevojshme dhe shumë të domosdoshme 

në fushën e folkloristikës. 

 

 

 

 



Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                 nr. 31: Vjenë, dhjetor 2017 

 

48 

 

Shkruan: Remzi Limani 

 

 

 

 

 

 

 

Poetika e narracionit figurativ e mbështjellë me filozofinë e fjalës së shkruar 

 

 

Vëllimi poetik “Mbreti im Dardan”, nga autori Bujar Tafa, i përkthyer në 
gjuhën rumune nga poeti dhe përkthyesi Baki Ymeri, na jep një pasqyrim të 

lakmueshëm të poezisë së sotme moderne. Poeti, merr me vete dimensionet e 

jetës së tij, që nga fëmijëria e deri më sot, për të shfletuar të kaluarën dhe të 

sotmen, s`i procese jete në formatin e tij poetik. Poezia e Bujar Tafëes është e 

kultivuar dhe e tërhequr në vijën e duhur të melodikës së një timbri të qartë, 

sepse metafora e përdorur në vargun e tij është e kapshme për çdo nivel të 

lexuesit për ta kuptuar porosinë e fjalës së shkruar, të vargëzuar në sistemin e 

vlerave poetike, që lexuesin e bëjnë të ndihet komod në leximin e kësaj vepre 

letrare. 

 

Këtu pra, kemi të bëjmë me një narracion figurativ të mbështjellë me 
filozofinë e fjalës të sistemuar si produkt jo vetëm i imagjinatës, por edhe të 

përjetimeve nëpër kohë dhe hapësirë, ku poeti lundron me varkën e tij prej 

kallami... Mbi këtë bazë të ndërtimit të vargut, krijuesi na thotë: Një qyqe në 

krye më rri/Një qyqe/e fortë, e zezë/. Pra, këtu e gjejmë edhe metaforën 

simbolike për kohën kobzezë, ku 

vjershëtori nxjerr klithmat e kohës 

në vargun e tij, një varg i stisur 

mirë,  për ta nxjerrë thelbin e asaj 

që e çokatë mbi kreshtë koke jo 
vetëm poetin... 

 

Së këndejmi, siç lexojmë, autori 

nxjerr në pah edhe syrin e fshehur 

të një dashurie të mbushur mall, të 

cilën si çdo gjë tjetër, pra, edhe 

dashurinë, e merr me vete për ta 

vendosur në fronin e të merituarve, 

ku kuvendojnë të dashurit e tij. Kur 

shkruan për dashurinë, poetit i 

duket se i ka hyrë nëpër portat e 
frymëzimit një engjëll. Për ketë 

kemi shembuj të qartë e 

domethënës: Të shikoj/si 

çmendesh,/qesh, 

qan/përqafon/lëkurën qumësht të 

bardhë/E gjuha jote më e ëmbla në 

botë/asnjë fjalë s‟e di/asnjë hiç/veç 

heshtje, shikim dhe 

dashuri/Qiellore je/gjithsesi/. 

 

Këtu pra, vërejmë ëmbëlsitë dhe 

gjurmët e një shtegu të flokut të 
shprishur netëve pa gjumë, ku 

krijuesi vazhdon të rrëfehet: Kam 

me të kujtu/në një pleqëri të 

thellë/në një mbrëmje vere/kur të 

këndoj/, duke përfunduar vargun me 

gjuhën poetike - Monamour, 

monamour... Pra, pa e lënë anash 

fjalën e bukur dedikuar dashurisë, 

poeti na bën ta kuptojmë edhe një 

botë tjetër nga botët e tij të bollshme 

në kuptimin e një rruge ende të 
papërfunduar. Fjala është për figura 

stilistike të qëlluara, për trope e 

simbole, për imagjinatë dhe 

krahasime, dhe për rrugëtimin e tij 

të gjatë për gjetjet e reja në fushën e 

letërsisë shqipe. Duke u bazuar në 

këto,  lexuesi do të ketë rast të 

lexojë edhe shumë fjalëformime të 

nxjerra nga sirtari i tij prej krijuesi 

të arrirë. 
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Tri poezitë e shpërblyera në konkursin letrar organizuar nga Lidhja e  Shkrimtarëve edhe Krijuesve Shqiptarë në Austri 

„„Aleksandër Moisiu‟‟ (www.moisiu.eu), realizuar në tetor-nëntor 2017. 

 

 

Autor: Besim Xhelili 

 

Në shkon ti ... 
 

Në shkon ti, ik me nder dhe pa mërzi 

Prapa po i lëmë kujtimet tretur mbi vaj 

Përjetësisht për ty do kem këtë dashuri 

S‟ka helm më t‟mirë se ky n‟gjoks që mbaj... 

 

Mëngjeset e mia s‟duhet të të brengosin 

Në duar merr një libër, shfletoje e qetësohu 

Mua ani se ftohti e stuhia do t‟më shfarosin 

Mos qaj, po me lotin e zemrës time ngrohu... 

 

O mall i largët, o mrekulli kënge yjesh dritëplotë 
Më thuaj veç me një puthje si mund të jetoj?! 

I lënë kështu si vetmitar humbur nëpër botë 

S‟e di a jam gjallë, a marr frymë, a ekzistoj... 

 

N‟fund çdo dashuri e madhe ka veç mallkim 

S‟na duhen neve o shpirt këto halle e flijime 

Ti te unë gjithmonë do t‟gjesh një përjetim 

Aty afër teje dhe unë kam plot gëzime... 

 

*Poezi e shpërblyer me çmimin e parë 

 
 

 

 

 

Autor: Hazir Mehmeti 

 

Serenatë 
 

Hapa dritaren ta dëgjoj natën, 

të shoh tregimin e pambaruar.  

 

Luta retë të më marrin në krahë, 

rrugëtimit të erës, përtej meje. 

 

Kur, 

hëna vizaton portret malli,  

pika shiu fytyrës së njomur, 

si dikur ndritur shpresëplotë.  

 
Koha ikën, dhe retë sonte,     

ne, të varur hijeve tona, 

në tingujt magjik dirigjim kohe.  

 

Ti, përsëri e heshtur vjen, 

shekujve të mi pambarim.  

Rrethshqiponja vijëzon qiellin   

në shtegun e fjetur ngushëllim.  

 

Eci  kujtimeve sonte,    

koha mall e dashuri thërret.  
Në re tingujve serenatë varur,   

kthehem, atje ku ti më pret. 

 

*Poezi e shpërblyer me çmimin e parë 

 

 

 

 

 

www.moisiu.eu 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Autore: Viloeta Allmuça 

 

Miklimi i jetës 

 
Ne jeta ime kemi në kujtesë të shkuarën 

Si një rreth na sillet qyshkur jemi lindur 

Zogjtë cicërojnë pa e kuptuar lirinë 

Fluturimi i tyre është miklimi i qiellit. 

 

Ne mallëngjyeshëm jemi në të tashmen 

Aty ku mbin e rritet kujtimi ynë i purpurt 

Dhe ndizen shkëndijat në mes të dimrit 

Mbi dëborën ku yjet pinë verë ngjyrë gjaku. 

 

Ne jemi tashmë në qendrën e së ardhmes 

Koha na derdhet mbi supe e ngrihet në këmbë 
Vitet janë këndellur por asgjë nuk humbi 

Ndonëse mbetëm kalorës të lirë në furtunë. 

 

I dua ëndrrat që më pushtojnë e ikin në ag 

Kur luledielli hap petalet e ulet bri tryezës 

Me bukëfurre të ngrohtë e qumësht të bardhë 

Atyedhe ne mbetemiarkitekturë e jetës... 

 

*Poezi e shpërblyer me çmimin e tretë 

http://www.moisiu.eu/
http://www.moisiu.eu/
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Shkruan: Drita Ademi- Beqiri, Zvicër 
´Drita Ademi-Beqiri lindi në Prishtinë/Kosovë. Ajo jeton dhe punon në Zvicër. Ka mbaruar studimet për letërsi dhe gjuhë 

shqipe në Prishtinë. Ka botuar vëllimin me poezi „„Placebo‟‟ në Londër, në shtator 2011. Ky vëllim është botuar në dy 

gjuhë, shqip-anglisht. Poezitë e saj janë botuar në disa antologji në gjuhën gjermane dhe në një antologji në gjuhën 

shqipe. 

Gjithashtu poezitë e saj janë botuar edhe në shumë revista e gazeta letrare. 

 

 

 

 

 

 

Të kam pa andërr 

 

Të kam pa andërr tuj u mërzitë për mu 

tuj më dashtë mu 

tuj qeshë me mu dashunisht. 

  

Të kam pa andërr tuj hesht 

ulun në nji bankë të një vjeshte tjetër 
e malet me thinja e drita mbushte sytë e tu me ar. 

  

Të kam pa andërr tuj të harru 

si vdisje në mu, ngadalë, ata sy me ar 

e thaheshin ata lisa e shterrej ai lumë 

e qanin zanat për atë burrë 

qi s`do të lindë n`mu ma kurrë. 

 

 

 

Shkruan: Tahir Bezhani, Gjakovë/Kosovë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzë e çmendur  

 
E kalltë vrapon majave 

Bukurive të çmendura ,stinëve 

Djersët i fshin  luginave 

Nëpër flokë pishnajash fërkohesh 

Më sjell pamjen e vendlindjes 

Pastaj ikën si era gjithësisë 

Përplasesh valëve të detit 

E shëtit  gjithë  Shqipërinë 

Në luginën e Valbonës shuan etjen 

Me afsh e thith gjithë bukurinë 

Pi tërë ujin e saj 

Kthen e dehur në shpirtin tim 
Më kall  ngadalë thellësitë 

E prapë  ikën  muza ime 

Pa pushuar gjithësisë 

Krater zjarri plot mall.... 

muza ime!... 

 

 

 

 

 

Ahishtë e zverdhur 

 
Erë vjeshte fryn 

Dita ka mjegull 

Rrezet e diellit shpojnë dendësinë 

Fletët e ahishtës luajnë të zverdhura 

Puthin tokën qetë,qetë... 

Ngjyrë melankolike vesh natyra 

Bukuria të pushton pamenduar 

Befas rrokotelen dy pika lot 

Nuk di nga më erdhi me vrapim 

Ajo kënaqësi e tërbuar malli.... 

Një dridhërimë zëri  

Kalonte rrugëve  paparë 
Shpirti mbeti i shqetësuar 

Sytë hapur e të  ngrirë  shpateve 

Më kallen ngjyrat e Van Gogut 

Në pikturë vjeshte u shndërrova 

Bukuri e moshës sime 

Brushë piktori për natyrën 

Pamje që t‟i mërdhin sytë.. 

 

BOGE-Gjakove 
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Sport 
 

Turne shahu në kuadër të Javëve të Kulturës Shqiptare në Austri 2017 
  

Vjenë, 19 nëntor 2017: Në bashkëpunim me Këshillin Koordinues të 

Shoqatave Shqiptare në Austri (KKShShA: www.keshilli-koordinues.at), në 

kuadër të manifestimeve për nder të Javëve të Kulturës Shqiptare në Austri 

2017, në ambientet e shoqatës “Kërçova”, klubi shqiptar i shahut “Arbëria” 

organizoi një turne të hapur shahu. Ky aktivitet u ndihmua nga KKShShA, 

shtypshkronja “Alba Kopie”, me pronar Gjevat Balaj si dhe nga Nexhat 

Veliu.    

Foto e përbashkët 

 

Fillimisht, në emër të klubit “Arbëria” pjesëmarrësit i përshëndeti sekretari 
Anton Marku duke potencuar posaçërisht pjesëmarrjen e shahistëve të 

kombeve tjera, si austriakë, boshnjakë, irakianë, sirianë, etj. Më pas, në emër 

të KKShShA të pranishmëve ju drejtua Vinçenc Palushaj, sekretar, i cili, 

ndër të tjera, nënvizoi rëndësinë e Javëve të Kulturës Shqiptare në Austri në 

promovimin e vlerava kulturore të kombit tonë, si dhe vlerësoi 

bashkëpunimin mes këtij subjekti dhe klubi shqiptar të shahut “Arbëria” me 

seli në Vjenë. Ai në mënyrë të veçantë u fokusua ne moton e Javëve të 

Kulturës Shqiptare në Austri “Bukë, kripë e zemër‟‟ 

  

Në turne morën pjesë 24 shahistë. 

Lojërat u zhvilluan me sistemin 

zvicran në shtatë raunde. Për 

shahistët më të suksesshëm u ndanë 

kupa, shpërblime modeste në vlerë 

monetare dhe mirënjohje.  
 

Gjyqtare e turneut ishte Margit 

Almert nga Federata e Shahut e 

Vjenës. 

  

Ky aktivitet u mbështet dhe vizitua 

edhe nga aktivistët shqiptarë në 

Vjenë, si : Januz Saliuka, Salih 

Gashi, Avdyl Gjocaj, Milot 

Bunjaku, etj.   

  

Renditja përfundimtare: pikë 
1. Fatos Krasniqi  6 

2. Ismir Ferizovic  5 ½ 

3. Nexhmedin Hajrizi 5 

4. Christoph Götz  5 

5. Agron Çika                 5 

6. Gëzim Bytyqi  4 ½ 

7. Faredin Xhakaj 4 

8. Xhevdet Zenuni 4 

9. Safet Hyseni  4 

10. Hamdi Hysenaj 4 

11. Nikolaus Kelner 3 ½ 
12. Astrit Zenuni  3 ½ 

13. Valentin Jauker 3 ½ 

14. Kadri Berbati  3 

15. Mark Ukaj  3 

16. Milot Gashi  3 

17. Anton Marku  3 

18. Haxhi Zenuni  3 

19. Zef Ukaj  3 

20. Sokol Çekani  2 ½ 

21. Al Damuk Sahab 1 ½ 

22. Al Joburi Ali  1 ½ 

23. Sinisa Sindric  1 
24. Hanna Wehbeh 0 

 

Përndryshe, klubi shqiptar i shahut 

“Arbëria” (www.arberia.at) këtë 

vit, si dhe vitin e kaluar, garon me 

dy ekipe në Federatën së Shahut të 

Vjenës. 

 

Në pesë vitet e kaluara ky ishte 

turneu i dhjetë me radhë i 

organizuar nga ky klub. 
  

 

                                               Foto nga turneu 

http://www.keshilli-koordinues.at/
http://www.arberia.at/

