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FJALA JONË 

 

Të nderuar lexues, 

 

kemi kënaqësinë t’jua përcjellim numrin tridhjetë e dy të revistës sonë dhe tuaj ‘‘Dielli 

Demokristian’’. Që nga 1 qershori i vitit 2010, përgjatë pothuaj tetë 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, 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) në kuadër të shënimit të përvjetorit të 10-të të shpalljes së Pavarësisë 

së Kosovës. Për sa i përket sportit, këto ditë përfundon sezoni i radhës i 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. Për më tepër, ky klub 

organizoi edhe turneun e 11-të me radhë.  

 

Në këtë numër do të mund të lexoni edhe ese, fejtone, opinione, vështrime dhe analiza 

që merren me zhvillimet politike, ekonomike dhe shoqërore në hapësirat shqiptare.  

 

Për më shumë lidhur me ne dhe temat që kemi ngritur edhe më tutje ju mund të na 

shkruani në adresën tonë në internet: dielli.demokristian@gmail.com. Numri i radhës 

i revistës në formë elektronike ‘‘Dielli Demokristian’’ do të editohet në muajin qershor 

të vitit 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    
        

        
         

http://www.dielli-demokristian.at/
http://www.moisiu.eu/
http://www.futbollishqiptar.eu/
http://www.arberia.at/
mailto:dielli.demokristian@gmail.com
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Faqja e tretë 

 
Shkruan: Mentor Gjergjaj, Prishtinë/Kosovë 

 

Përtej seminareve: Diaspora kërkon zgjidhje për mësimin plotësues për gjuhën amtare 

 
Mësimi plotësues i gjuhës amtare në Diasporë, ka ende telashe serioze për aplikim me kritere të larta. Kryesisht ato kanë 

të bëjnë me mbulimin financiar të këtij programi në të gjithë diasporën, por edhe kualifikimin adekuat të mësimdhënësve 

të mësimit plotësues. Në anën tjetër, duke e konsideruar diasporën, si shtyllë mbështetëse për zhvillim ekonomik për një 

kohë të gjatë për vendin tonë, ruajta dhe forcimi i lidhjeve merr mjaft rëndësi. Për këtë, mësimi i gjuhës shqipe, gjeografisë 

si dhe trashëgimisë kulturore për brezin e dytë dhe të tretë konsiderohet si bazë e forcimit të identitetit shqiptar. 

 

Disa nga mësuesit e gjuhës shqipe, që japin mësimet e 

gjuhës amtare tek bashkatdhetarët jashtë vendit janë ende 

pa fonde për paga nga shteti amë. Këta mësimdhënës 

arrijnë të paguhen për punën e tyre falë kontributeve 

financiare që japin shtetet e caktuara për t’u mundësuar 

mësimin e gjuhës anëtare të banorëve që vijnë nga vendet 

shqipfolëse. Pa këto fonde dhe paga, mësimi i gjuhës 

shqipe në diasporë vështirë që do të funksionojë gjatë, 

edhe pse ka raste kur kjo punë kryhet në baza vullnetare 

nga mësimdhënës dhe organizata shqipfolëse në 

diasporë. 

 

Premtimet e dhëna nga dy qeveritë shqiptare ende nuk 

kanë nisur të zbatohen, për sa i përket financimit dhe 

hapave të mëdhenjtë të përkrahjes së mësimit plotësues 

në diasporë nga shteti Shqiptar dhe ai i Kosovës. 

Problemet, por edhe funksionimi dhe rezultatet e mësimit 

plotësues në diasporë, së fundi janë evidentuar gjatë një 

diskutimi online të organizuar nga OJQ ‘Germin’ me 

mësimdhënës dhe përfaqësues të këtyre mësimeve në 

katër vende të ndryshme të Evropës. 

 

Hazir Mehmeti, që jeton në Austri, e që është autor i 

shumë librave për mësimin plotësues të gjuhës amtare në 

Diasporë potencoi se janë premtuar nga Qeveria e 

Kosovës hapa madhorë për financimin e këtyre 

mësimeve. Në diskutim, sipas tij këta hapa është dashur 

të bëhen shumë më herët, dhe se ende ka vonesa në 

përkrahjen financiare për t’u mundësuar mësimet 

plotësuese të gjuhës shqipe kudo ku ka shqiptarë. Në 

Austri, mësimdhënësit e mësimeve plotësuese paguhen 

nga shteti. Të rregulluar mirë këtë gjë e ka edhe Kroacia. 

Atje nëse vetëm një fëmijë kërkon që të mësojë gjuhen 

amtare, atëherë shteti kroat detyrohet me ligje t’i ofrojë 

orët plotësuese. 

 

Por pa marrë parasysh kushtet ose jo, edhe interesimi i 

familjeve që jetojnë në diasporë për t’i dërguar fëmijët e 

tyre në mësime të gjuhës shqipe nuk është aq sa duhet i 

lartë. Pagesa e mësuesve nuk është zgjidhje më shkop 

magjik i këtij problemi, tha në diskutim Avdyl Lipoveci 

nga Ministria e Diasporës e Kosovës. Duke treguar se 

duhet investuar ende më shumë në fushatat sensibilizuese 

që të binden familjet shqiptare që t’i dërgojnë fëmijët që 

të mësojnë gjuhen amtare, pa marrë parasysh shtetin ku 

jetojnë. Një tjetër problem janë edhe kriteret për 

mësimdhënës, përgatitja dhe kualifikimi i tyre. Ashtu 

sikurse ka mangësi edhe në informimin e fëmijëve 

shqiptarë në Diasporë për funksionimin e këtyre orëve 

plotësuese për mësimin e gjuhës amtare. 

 

Rozana Hykaj, tregoi se në Londër kanë probleme 

serioze edhe më tekstet që përdorin për mësime të gjuhës 

shqipe. Ajo tregoi se shqiptarët që jetojnë në Angli nuk e 

dinë nëse librat që përdorin për mësim plotësues janë të 

duhurat për të mësuar nxënësit shqip. Por sikur të mos 

mjaftojë, shqiptarët në Londër as këto libra nuk i kanë aq 

sa u nevojiten. Mungesa e tyre është e madhe, dhe 

zgjidhje as ambasadat e shteteve shqiptare në Angli nuk 

u kanë bërë. Megjithatë, Ministritë e Arsimit të Kosovës 

dhe Shqipërisë nuk kanë ende një kurikulë të përbashkët 

për mësimin plotësues të gjuhës shqipe në diasporë. 

Ndonëse pritet që një gjë e tillë të ndodhë shumë shpejt. 

Kurikula do të duhet të sjellë edhe aprovim të 

standardeve dhe ngrite të nivelit të mësimdhënësve, 

sikurse edhe rishikim të teksteve shkollore që përdorin 

fëmijët e diasporës për të mësuar gjuhen shqipe. 

 

Beqir Cikaqi, mësimdhënës në Itali, punën e tij e bënë 

vullnetare për gjuhë amtare, sikurse shumë mësues tjerë, 

por ndihet i lënë pas dore pas institucioneve të shteteve 

shqiptare, ashtu sikurse edhe nga ambasadat. Tregon se 

zakonisht shkollat ku mësohet mësimi shqip 

improvizohen në disa klasë, por vullneti nuk u mungon, 

edhe pse vizitat atyre u mungojnë nga personat zyrtarë.  

 

Këto janë vetëm disa nga problemet e identifikuar nga 

diskutimi më shumë se një orësh online, nga organizata 

‘Germin’, e cila tash e një kohë po avokon për të drejtat 

politike dhe sociale të mërgimtarëve tanë. Pasi problemet 

për mësimin e gjuhës shqipe në diasporë janë edhe më të 

thella, ndërsa zotimet për përmirësime nuk kanë fund, 

diaspora kërkon politika konkrete kombëtare përtej 

seminareve të organizuara nga qeveria e Kosovës dhe 

Shqipërisë.  

Diskutimi: 

https://www.youtube.com/watch?v=FeSIiQW0nno 

 
Ky botim është realizuar me përkrahjen e projektit Promovimi i 

Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Zyra Zvicerane për 

Bashkëpunim në Kosovë (SCO-K) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e 
Danimarkës (DANIDA) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për 

Shoqëri Civile (KCSF). Përmbajtja e këtij botimi është përgjegjësi e 

Germin-it dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si qëndrim i 
SCO-K-së, DANIDA-së apo KCSF-së. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FeSIiQW0nno
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Ekskluzive 

 

Shkruan: Imer Lladrovci, Vjenë/Austri 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kosova pas dhjetë vitesh pavarësie, shtet kombëtar i shqiptarëve apo Jerusalem serb?  

 

  

Me datë 17.02.2018 bëhen 10 vjet 

nga shpallja e Pavarësisë së 

Kosovës. Dhjetë vjet për një jetë 

njeriu janë shumë, por jo edhe për 

një shtet, e megjithatë mund të 

thuhet se në këto vite shteti i 

Kosovës ka arritur shumë, nëse 

këto arritje i vëmë në relacion me 

cilindo shtet tjetër në fillimet e tij 

në të kaluarën e largët apo të afërt. 

Kjo nuk ka ndodhur thjesht pse 

kosovaret u treguan shumë të 

zellshëm për të ndërtuar shtetin e 

tyre, por në radhë të parë pse ky 

shtetndërtim ndodhi në sfondin e 

përkrahjes së gjithanëshme të 

aletatëve tanë perëndimorë. 

  

Skeptikët do të na nxjerrin para 

sysh rastin e Sllovenisë, të 

Kroacisë apo të ndonjë shteti tjetër 

nga hapësira ish jugosllave. Këto 

shtete kanë një të kaluar tjetër, një 

sfond tjetër historik me elemente 

të theksuara shtetërore, nuk qenë 

asnjëherë koloni të mirëfillta të 

Beogradit siç ishte në fakt 

Kosova. Kosova nuk filloi nga 

zeroja, po nga një pikëfillim 

negativ larg zeros.  Këtë gjë, 

shumë njerëz, sot duan ta harrojnë 

në emër të mendimit kritik për 

zhvillimet negative gjatë këtyre 

viteve të shtetësisë sonë. Edhe 

jashtë kufijve të shtetit tonë 

dëgjohen shumë shpesh zëra të 

tillë kritikë që e zhvlerësojnë çdo 

zhvillim pozitiv në hapësirën tonë, 

duke thënë se Kosova është një 

shtet i dështuar. Ata përmendin 

shumë faktorë për ta bërë të 

besueshëm mendimin e tyre 

nihilist për të ardhmen e shtetit më 

të ri të Europës, por asnjë 

argumenti tyre, nëse e shqyrtojmë 

në hollësi dhe me objektivitet, nuk 

qëndron. Është brenda logjikës historike që një proces i tillë si shtetndërtimi të 

ketë ecjet para dhe kthimet e papritura pas. Kjo ka ndodhur edhe me shtetet e 

mëdha, madje shumë herë në mënyrë më tragjike se ç‘ka ndodhur në Kosovë. 

Por, po të jemi të sinqertë, duhet të pranojmë se në Kosovë gjithçka ka ecur 

përpara, ndonjëherë me një ritëm vërtet të ngadaltë apo më të ngadaltë se ç’është 

dashur, por kthim prapa nuk ka pasur. E vetmja gjë që do të duhet të qortohet 

me forcë në këtë kontekst është pjesëmarrja relativisht e madhe e të rinjëve tanë 

në Luftën e Sirisë, gjë që nuk do të thotë se për këtë regres politik duhet të 

akuzohet në rend të parë shteti.  

  

Shoqëria jonë me bagazhin e saj negativ të traditës fetare duhet ta ndjejë në 

radhë të parë këtë përgjegjësi që nuk arriti t’i largojë të rinjtë tanë nga kjo 

aventurë fetare absurde e këtij fillimshekulli. Shteti, natyrisht ka detyrimet e tij 

dhe në këtë rast ndoshta ka reaguar me vonesë, por në fund reagoi me ligje dhe 

me arrestime të fanatikëve fetarë që nuk qenë pa efekt.  

  

Në dhjetëvjetorin e pavarësisë duhet patjetër të vihen në dukje dhe arritjet në 

fusha të ndryshme të veprimtarisë. Në muzikë, kulturë, sport dhe në fusha të 

tjera janë shënuar rezultate mbresëlënëse, në rang global. Këngëtaret kosovare 

si Rita Ora, Dua Lipa, Era Istrefi e ndonjë tjetër kanë bërë emër në 

skenën botërore të muzikës. Edhe nëse ato veprimtarinë e tyre e ushtrojnë jashtë 

Kosovës, gjithherë vënë në dukje që vendi i tyre i origjinës është Kosova dhe 

përkatësia e tyre etnike: shqiptare. Në dinamikën e globalizimit sot do të ishte 

iluzore të mendohej që një artiste a sportiste në aktivititetin e saj do të duhej të 

fiksohej për një vend.  

  

Një fushë tjetër ku shënuan rezultate impresionuese është filmi. Filmi kosovar 

‘‘Shok” arriti të hyjë në garën e ngushtë për çmimin Oscar në vitin 2016, kurse 

filmi tjetër ‘‘Agnus Dei” që ka për temë Luftën e Kosovës dhe terrorin serb, ka 

shkëlqyer në botë, duke marrë rreth 100 çmime në festivale ndërkombëtare. 

Çmimet në këtë rast ndoshta janë më pak të rëndësishëm sesa mesazhi artistik 

që përcjellë ky film i Agim Sopit.   

 

Sporti është fusha tjetër ku erdhi në shprehje kreativiteti shqiptar. Majlinda 

Kelmendi, pas një varg suksesesh në turne të ndryshme ndërkombëtare arriti që 

në Olimpiadën e Londrës të fitonte medaljen e artë. Të mos harrojmë se ka shtete 

që kanë një histori të gjatë shtetërore, por ato nuk kanë arritur të stolisen me një 

medalje të tillë. Ka të tjera vende që medaljet olimpike prakitikisht i kanë blerë 

duke shpenzuar shuma të mëdha për tërheqjen e sportistëve të shquar të shteteve 

të tjera në ekipin e tyre kombëtar. Dhe nuk është vetëm Majlinda Kelmendi, janë 

edhe xhudistet Distria Krasniqi, Nora Gjakova, etj. që kanë shkëlqyer në arenën 

ndërkombëtare të këtij sporti. Xhudisti Akil Gjakova, para pak ditësh doli i artë 

në Paris, një turne ky i rëndësishëm botëror.  
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Sigurisht me zhvillimet në fushën 

e ekonomisë nuk mund të jemi të 

kënaqur, sepse ngecjet janë më se 

evidente, papunësia e madhe dhe 

trendet negative nuk mund të 

injorohen më.  

  

Çlirimi Kosovën e gjeti të rrënuar 

ekonomikisht. Gjithçka me vlerë 

ishte plaçkitur apo shkatërruar. 

Serbët kishin manifestuar një 

tërbim të tillë që mund të 

krahasohet me shkatërrimet e tyre 

që i dëshmon kronika historike e 

mesjetës së hershme kur ata u 

vendosen në Ballkan. Jo vetëm në 

Kosovë, por në gjithë hapësirën 

tonë etnike ende nuk ekziston një 

filozofi e mirëfilltë e zhvillimit 

modern ekonomik. Kosova 

prodhon ende shumë pak dhe atë 

që e prodhon e konsumon 

kryesisht vet, praktikisht ajo nuk 

eksporton mallëra jashtë. Kosova 

është bërë një shtet që në radhë të 

parë importon, një treg relativisht 

i mirë për produktet e shteteve 

rajonale, madje Serbia prinë me 

eksportin e saj në drejtim të 

Kosovës. Kosova u shpallë shtet 

në një periudhë ndryshimesh 

drastike në ekonominë botërore. 

Kriza ekonomike e vitit 2008 

gjithsesi pati rrjedhoja negative 

për ekonominë tonë që po futej në 

binarë shtetërorë pas rreth 10 

vitesh.  

 

Investimet munguan jo vetëm për 

shkaqe të mungesës së kuadrit 

ligjor që do t’i favorizonte ato, por 

edhe sepse tregjet e kapitalit në 

botë u tronditën në vitin 2008 dhe 

në vitet që pasuan. Megjithatë një 

gjë nuk duhet ta harrojmë në këtë 

atmosferë pak a shumë depresive 

shifrash e trendesh: zhvillimin e 

shkëlqyer të rrjetit rrugor kosovar. 

Kosova po bëhet shteti me rrjetin 

më të mirë rrugor në Ballkan. 

Parakusht i zhvillimit intenziv 

ekonomik, dihet,  është 

infrastruktura rrugore e një vendi. 

Kosova kështu po krijon premisa 

të mira për një zhvillim të 

hovshëm në të ardhmen. Skeptikët 

përsëri do të thonë se në këtë rast 

për zhvillimin ekonomik po flitet 

në modusin e mundësisë dhe jo të 

realitetit. Por as ata nuk mund të 

mohojnë realitetin e 

infrastrukturës rrugore dhe faktin 

tjetër, poaq të rëndësishëm,  që për këtë po kujdeset një firmë e madhe 

amerikane si Bechtel. Kosova kështu po bëhet me një infrastrukturë të klasit 

botëror. 

  

Në një jubile të tillë, nuk duhet harruar as rruga e gjatë që i parapriu pavarësisë 

dhe luftës finale të UÇK-së. Që prej pushtimit serb në vitin 1912 Kosova dhe 

viset e tjera nuk kanë rreshtur së luftuari për çlirim nga zgjedha sllave. Pikërisht 

këto ditë është botuar një libër i rëndësishëm i veprimtarit kombëtar Gani Sylaj, 

libri ‘‘Ilegal viteve shtatëdhjetë”, që na ndërgjegjëson për këtë rrugë të gjatë e 

të vështirë brezash. Duke folur për veprimtarinë e tij dhe të organizatës ilegale 

që i përkiste, ai shkruan se në Malet e Berishës, atje ku më vonë do të zhvillohen 

ngjarje dramatike gjatë viteve 1998 e 1999 në vitet shtatëdhjetë të shekullit të 

kaluar ishte shtypur në ilegalitet të thellë gazeta ‘‘Zëri i Kosovës”, jo shumë larg 

vendit ku njëzet e ca vjet më parë, dmth.  menjëherë pas Luftës së Dytë Botërore 

ishte vrarë nga serbët patrioti Ymer Berisha, i cili kishte shfaqur mospajtime të 

hapura me faktin që Kosova nuk ishte bërë pjesë e shtetiti shqiptar pas 

përfundimit të luftës botërore. Nëse shkojmë më tej, mes dy luftërave botërore 

po në këtë zonë qe krijuar ‘‘Shqipnia e vogël” e Azem Bejtës, të cilin politikisht 

e orientonte Hasan Prishtina. Embrioni i qëndresës në këtë hapësirë ishte treguar 

multirezistent dhe kishte arritur të kalonte deri në stadin zhvillimor final të tij: 

në stadin e organizimit të luftës çlirimtare si ushtri kombëtare. Gani Sylaj në 

këtë libër tregon se paraqitja e UÇK-së dhe shteti i Kosovës duhet parë si një 

rezultat i një zhvillimi të gjatë organik të veprimtarisë së brezave të tërë 

shqiptarë. Grupi i tij ilegal si dhe grupet e tjera para tij dhe pas tij, kishin pasur 

si pikë programore përherë luftën e armatosur çlirimtare, atë luftë që e bëri 

UÇK-ja në një moment të dhënë historik jashtëzakonisht frytëdhënës. 

  

Në fund, diçka edhe në lidhje me Austrinë. Duke qenë se i njoh nga afër 

zhvillimet e brendshme politike austriake për shkak të punës që bëj dhe faktit 

që jetoj në këtë vend që prej shumë vitesh, mund të them me përgjegjësi politike 

dhe morale se bëhet fjalë për zhurmë të kotë mediale. Kancelari austriak, 

politikani i ri dhe karizmatik Sebastian Kurz, ai që e bën de facto politikën e 

këtij vendi, tha se në politikën austriake nuk ka ndryshime në lidhje 

me Kosovën. Ulrike Lunacek, e cila promovoi me datë 14.2.2018 në Vjenë, 

librin e saj ‘‘Të ndërtosh paqen do të thotë të ndërtosh gjatë. Nga Brukseli në 

Fushën e Mëllenjave dhe prapa: Kontributi im për rrugën e Kosovën drejt BE-

së”, tha se për Kosovën do të vijë vetëm përkrahje dhe asgjë tjetër. Edhe 

ambasadori i Kosovës, Mr. Sami Ukelli në një ligjëratë që mbajti këto ditë me 

rastin e dhjetëvjetorit të pavarësisë, e theksoi fort faktit që marrëdhënjet 

kosovaro-austriake nuk mund t’i trondis asgjë. Këtë gjë mund ta them edhe unë 

nga përvoja ime personale.  

  

Para disa javësh kryetari i Skenderajt Bekim Jashari zhvilloi vizitën e tij të parë 

jashtë vendit pikërisht në Austri. Në pritjen jashtëzakonisht miqësore që na bëri 

kryetari i Salzburg-ut dipl.ing. Harald Preuner u tha se ky qytet, edhepse 

duhet thënë se për kah madhësia Skenderaj nuk mund të krahasohet madje as 

me një lagje të tij, është i gatshëm ta ndihmojë Skenderajn në shumë fusha. 

Bekim Jasharit iu tha që të dërgojë projektet të cilat më pas do të gjejnë 

përkrahjen e këtij metropoli austriak. Austriakët janë shumë të interesuar për një 

bashkëpunim serioz, intensiv dhe afatgjatë me Kosovën. Të mos harrojmë faktin 

që fillet e albanologjisë lokalizohen pikërisht në këtë hapësirë. Indoeuropianisti 

i madh austriak Franz Bopp shqipen e radhiste ndër gjuhët më të rëndësishme të 

civilizimit botëror, duke e vënë menjëherë pas sanskritishtes dhe para 

greqishtes. Një albanolog tjetër që pati fund tragjik, bëhet fjalë për Norbert Jokl-

in, dha një kontribut të madh për gjuhësinë shqiptare. Por albanologjia edhe në 

ditët e sotme në Austri ka emra prominent në botën e shkencës. Njëri nga ata 

është pa dyshim edhe historiani dr. Kurt Gostentschnigg që para pak javësh 

botoi veprën e tij monumentale ‘‘Shkenca në fushën konfliktuoze të politikës 

dhe ushtrisë. Albanologjia austro-hungareze 1867-2018”. 

 

Në një studim të një shkencëtareje të re gjermane, Anna Fuchs, që mban titullin 

‘‘Jerusalem serb apo shtet kombëtar shqiptar? Konflikti për Kosovën” jepet një 
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përgjigje e qartë dhe historikisht e 

drejtë për sfidën kryesore 

ballkanike: Kosovën. Edhe 

historiani dhe akademiku 

zvicrran, Oliver Jens Schmitt 

mendon se Kosova është një shtet 

i dytë kombëtar i shqiptarëve. 

Vrasja e Oliver Ivanoviqit në 

Mitrovicë vërtetoi se politika 

serbe gjithnjë e më tepër po 

ndërgjegjësohet për 

pakthyeshmërinë e proceseve 

historike dhe reagimi i saj nervoz, 

autodestruktiv ndaj këtij fakti 

përbën një shqetësim të madh 

edhe për BE-në. Vetë Ivanoviqi, i 

cili dikur shquhej për retorikën e 

tij agresive nacionaliste, pak kohë 

para vrasjes e thoshte me gojën e 

tij se ai nuk kishte frikë nga 

shqiptarët, por nga Beogradi dhe 

politika e tij intransigjente.   

  

Atributi shtet kombëtar shqiptar 

për Kosovën nuk do të thotë se të 

tjerët që jetojnë në Kosovë 

automatikisht klasifikohen si 

qytetarë të rendit të dytë. Kjo nuk 

mund të ndodh për shumë arsye në 

Kosovë, së pari për shkak se 

shqiptarët nuk mund të kthehen në 

diskriminatorë kur jo më larg se 

20 vjet më parë ishin adresatët e 

një politike brutale të apartheidit 

dhe, së dyti, për shkak se Kosova 

do që të bëhet pjesë e BE-së, e cila 

nuk do të toleronte me asnjë çmim 

një politikë shtetërore që i trajton 

qytetarët e saj në mënyrë 

diskrimuese për shkak të 

përkatësisë etnike. Me një fjalë 

Kosova ka disa kisha mesjetare 

serbe, por Jerusalem serb nuk ka 

qenë e nuk u bë asnjëherë. Të tillë 

e bëri medialisht propaganda 

nacionaliste serbe e shekullit XIX, 

e cila në ethet e saj ekspansioniste 

kishte nevojë për mite të tilla.  

  

Kosova dardane, ka qenë gjatë 

gjithë historisë pjesë e pandarë e 

arealit etnik arbëror-shqiptar, 

natyrisht asnjëherë si një etnitet 

statik. Por shqiptarët qenë përherë 

aty gjatë mijëvjeçarëve, 

ndonjëherë me pjesëmarrje më të 

lartë e herave të tjera më të ulët në 

përbërjen e popullsisë. Sot ata janë 

shumicë absolute, çka Kosovën domosdo e bën një shtet të dytë shqiptar, një 

shtet që nuk mund të shtyp të tjerët në emër të asnjë miti apo primati historik. 

Me absurditete të tilla morbide ideologjike nuk mund të ndërtohet sot një shtet 

modern. Mitomania politike e Beogradit rreth njëzetë vjet më parë u ndëshkua 

rëndë. Inercioni politik serb e vështirëson edhe më tej pranimin e realiteteve të 

krijuara në vitet ‘90. Serbia mbetet i vetmi vend në botë që me vehemencë e 

konteston ekzistencën e shtetit tonë që sot shënon moshën e tij dhjetëvjeçare. 

Por ministri i jashtëm gjerman Gabriel tha të enjten në Prishtinë se ‘‘nëse Serbia 

dëshiron të lëvizë përpara drejt Bashkimit Evropian, respektimi i ligjit është 

kushti kryesor, mirëpo edhe pranimi i pavarësisë së Kosovës. Ky është një kusht 

qendror për ta marrë rrugën drejt BE-së”. Dhe këtë kusht të BE-së, Serbia nuk 

mund ta injorojë gjatë, nëse kemi parasysh vlerësimin e gjendjes në vendin e tij 

nga ana e Vuk Drashkoviqit thellësisht të brengosur për të ardhmen e Serbisë. 

Në vizitat që zhvilluan presidenti Thaçi dhe kryeministri Haradinaj në ShBA 

pak kohë më parë edhe një herë tjetër u vërtetua se politika jonë nuk ka lëvizur 

nga binarët e saj perëndimor dhe as ka për të lëvizur ndonjëherë.  

  

Përcaktimi ynë kombëtar për Perëndimin nuk është rastësor, pragmatik apo 

konjunktural, por logjik, ai ka të bëjë me substancën tonë etnike, kulturore e 

religjioze. Është vazhdim i programit politik të Gjergj Kastriotit, të cilin 

Perëndimi jo rastësisht e pranoi në galerinë e heronjëve të tij më të lavdishëm. 

Në fund duhet të kujtojmë Faik Konicën që shkruante në ‘‘Albaninë” e tij në 

vitin 1898 se "politika e vërtetë qëndron në kapjen e drejtimit të një evolucioni 

të caktuar dhe në përpjekjen për të ndihmuar në përshpejtimin e fundit të tij". 

Politika kosovare e ka kapur drejtimin e evolucionit. Kosova si Jerusalem serb 

është demaskuar si mit përfundimisht. I vetmi fakt që duhet përfillur ëshë fakti 

real i ekzistencës së shtetit tonë kombëtar që quhet Kosovë. 

  

Autori është Konsull në Ambasadën e Republikës së Kosvës në Vjenë. 

Mendimet e shprehura në artikull nuk pasqyrojnë qëndrimet e institucionit ku 

punon. 
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Speciale 

 Shkruan: Arben Gjinaj, Vjenë/Austri 

 

  

Artistja Marina Sula, ambasadorja e trojeve shqiptare 
 

Në një bisedë për albinfo.ch, Marina tregon për vendlindjen e saj dhe shpërnguljen nga Shqipëria për në Itali dhe më pas 

zhvendosjen e saj në Austri 

 

Marina Sula 

 

Deri para pak javësh ajo ishte e panjohur për publikun shqiptar. Ndonëse ishte 

një artiste me plot merita, mediat tona nuk kishin dëgjuar dhe as shkruar 

ndonjëherë për të. 

 

Por, sukseset e saj nuk shpëtuan pa u vërejtur nga media të njohura botërore. 

Marina Sula, shqiptare nga Austria, u bë e njohur vetëm kur revista 

prestigjioze “Forbes” e renditi në listën e 30-të personazheve më me ndikim 

në Evropë nën moshën 30 vjeç, në kategorinë “Art dhe kulturë”. 

 

Në një bisedë për albinfo.ch, Marina tregon për vendlindjen e saj dhe 

shpërnguljen nga Shqipëria për në Itali dhe më pas zhvendosjen e saj në 

Austri, ku edhe tani jeton. 

 

“Jam lindur në vitin 1991 në Lezhë të Shqipërisë. Deri në vitin 1996 kam 

jetuar në Shëngjin. Në moshën pesëvjeçare, së bashku me familjen kemi 

migruar për në Alto Adige të Italisë. Që nga viti 2010 jam zhvendos në Vjenë 

të Austrisë, për të studiuar për histori artesh. Pas diplomimit, tre vjet më vonë, 

pra në vitin 2013 kam filluar studimet për art dhe fotografi në Akademinë e 

Arteve të Bukura, ku jam edhe në prag të diplomimit”, shprehet Marina, para 

se të na tregojë për gëzimin që ka 

përjetuar kur e ka parë veten në 

mesin e 30-të personazheve më të 

suksesshme në Evropë. 

 

“Jam shumë e lumtur që puna ime 

është shpërblyer me këtë sukses. 

Gjëja më e bukur për mua ishte të 

shoh prindërit e mi: Florën dhe 

Zamirin, që janë krenarë për mua. 

Ata më kanë mbështetur gjatë 

gjithë jetës sime për gjithçka që 

unë kam dashur të bëj. Gëzim i 

papërshkruar ishte, po ashtu, kur 

kam marrë mesazhe të panumërta 

në Facebook dhe Instagram nga 

njerëz krejtësisht të panjohur, nga 

shqiptarë anembanë botës, të cilët 

më kanë përgëzuar për këtë arritje. 

Jam e lumtur kur shoh edhe të tjerë 

që janë krenarë për suksesin tim. I 

falënderoj të gjithë”, thekson ajo 

për albinfo.ch. 

 

Përpos Marinës, revista “Forbes” 

ka vlerësuar edhe pesë femra të 

tjera shqiptare. Në kategorinë 

“Ligj/politikë” nën moshën 30-

vjeçare janë klasifikuar edhe 

Blerta Thaçi, Dafina Olluri e 

Blinera Metaj, nga organizata 

joqeveritare “Open Data Kosovo”, 

ndërkohë në kategorinë 

“Muzikë/sport” gjenden dy vajzat 

kosovare, Rita Ora dhe Dua Lipa. 

 

“Femrat e fuqishme janë modeli 

më i mirë për mua. Rita Ora dhe 

Dua Lipa janë aktualisht dy vajza 

shumë të fuqishme dhe që po i 

prezantojnë me shumë sukses 

trojet tona: Shqipërinë dhe 

Kosovën. Po ashtu u gëzova kur 

pashë edhe tri femra të tjera nga 

Kosova që ishin pjesë e revistës. 

Mendoj se ishte e mrekullueshme 

që gjashtë femra shqiptare të jemi 

në listën e “Forbes”, veçanërisht 

në një botë ku gratë ende duhet të 

luftojnë për barazi”. 
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Deri më tani Sula ka realizuar disa ekspozita me instilacione në Vjenë, po 

ashtu në Itali dhe në “Zeta Galeri” në Muzeun Kombëtar në Tiranë. Ekspozita 

e saj e fundit “Soft Power” u duartrokit nga të pasionuarit e artit. Me stilin 

minimalist, ku ndërthuren imazhe të botës dixhitale dhe shpirtërore, 26-

vjeçarja tërhoqi për dy muaj publikun vjenez te galeria “Gabriele Senn 

Galerie”. 

 

Instalacion nga Marina Sula 

 

“Puna ime ka të bëjë me strukturat sociale të krijuara nga njeriu. Unë përpiqem 

të shqyrtoj këto struktura të pushtetit dhe pafuqisë dhe si ato ndikojnë në 

identitetin. Gjithashtu, si teknologjia dhe komunikimi kanë ndryshuar gjatë 

viteve të fundit, dhe si ndikojnë në ndërveprimin njerëzor dhe vetë qeniet 

njerëzore. Unë punoj shumë me stilin minimalist mes fotografisë, instalimeve, 

skulpturës dhe videos. Është e rëndësishme për mua që në artin tim të zhvilloj 

sisteme alternative dhe të besueshme që mund të ofrojnë siguri dhe rehati në 

këto kohë”, thotë 26-vjeçarja Sula. 

 

Në fund të bisedës Marina theksoi për albinfo.ch se gjatë verës së këtë viti ajo 

do të qëndrojë për disa ditë në Shkodër, ku është e ftuar nga Shtëpia e Artit. 

 

(Burimi: 

http://www.albinfo.ch/artistja-

marina-sula-ambasadorja-e-

trojeve-shqiptare/) 
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Aktualitete 

 

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

 

 

 
 

Mbrëmje letrare me rastin e 10-të vjetorit të pavarësisë së Kosovës 
 

Faruk Ajeti, sekretar i parë i Ambasadës së Kosovës në Vjenë: “Ju jeni lidhje e fuqishme me krijimtarinë letrare në gjuhën 

e nikoqirit dhe gjuhëve tjera këtu ku ne jetojmë. Kjo e ngrit fuqishëm imazhin tonë dhe kulturën tonë si komunitet këtu.”   

Foto e përbashkët e pjesëmarrësve në orën letrare 

 

 

Vjenë, 13 shkurt 2018: Lidhja e Shkrimtarëve dhe 

Krijuesve Shqiptarë “Aleksandër Moisiu” në Austri 

festoi 10-të vjetorin e pavarësisë së Kosovës në një 

ambient të bukur të galerisë “Der Kunstraum”, në qendër 

të Vjenës. Artit të pikturave të mrekullueshme, bashkë 

me atë letrar e  artistik, iu bashkuan dhe tingujt e violinës 

në lojën e “Bareshës” nga mjeshtri, tani i njohur në 

Vjenë, i riu Alban Spahiu.  

 

Dhjetë vite jetë nga shpallja e pavarësisë Kosova mori 

rrugën e saj të pavarur nga robëria shekullore. Kjo nuk 

do arrihej pa mbështetjen e gjithanshme, përfshirë këtu 

edhe kontributin e madh të diasporës.  

 

Programi u prezantua me shije nga moderatorja, Kaltrina 

Durmishi. Fjalë përshëndetësi mbajti nikoqirja e 

Kunstraum-Galerie, Zonja Thunhoffer:  “Është një ditë e 

mrekullueshme pavarësia e Kosovës dhe nga thellësia e 

zemrës ua uroj të gjithëve. Kjo më sjellë kënaqësi të 

madhe që do festohet në galerinë tonë në qendër të 

Vjenës. Art është piktura, muzika, poezia, tregimi ... dhe 

kjo ne na bënë njerëz, pa marr parasysh nga cili 

nacionalitet”. Anton Marku, kryetar i Lidhjes së 

Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë në Austri, i 

falënderoi të pranishmit dhe ua uroi dhjetëvjetorin e 

shpalljes së pavarësisë së Kosovës, duke dhënë një 

historik të shkurtër rreth aktiviteteve gjashtëvjeçare të 

Lidhjes.  

Faruk Ajeti, sekretar i parë i Ambasadës së Kosovës 

 

Në emër të  Ambasadës së Republikës së Kosovës fjalë 

rasti mbajti Faruk Ajeti, sekretar i parë i Ambasadës: 

“Jam i lumtur gjithmonë në mesin tuaj kur e di se sa 

shumë keni bërë e po bëni në afirmimin e krijimeve 

letrare shqiptare këtu në Austri. Ju jeni lidhje e fuqishme 

me krijimtarinë letrare në gjuhën e nikoqirit dhe gjuhëve 

tjera këtu ku ne jetojmë. Kjo e ngrit fuqishëm imazhin 

mailto:mag_mehmeti@hotmail.com
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tonë dhe kulturën tonë si komunitet këtu. Lidhja juaj po 

shënon suksese në botime, ku tani kemi dy antologji nga 

krijuesit shqiptarë, “Illyricum I” dhe “Illyricum II” në 

gjuhën shqipe dhe ate gjermane, ashtu sikur shumë nga 

veprat e juaja të botuara në disa gjuhë. Kjo është për tu 

krenuar të gjithë dhe unë në emër të Ambasadorit Sami 

Ukelli ju përgëzoj”,- tha mes tjerash ai.  

 

Ora letrare filloi me lexim në prozë nga shkrimtarja 

Angjelina Marku, marrë nga romani i saj, i cili pret 

botimin së shpejti. Krijuesi tjetër, Hazir Mehmeti, lexoi 

pjesë nga përmbledhja e tregimeve “Kohëthyerja” dhe 

një poezi. Anton Marku lexoi  poezi nga përmbledhja e 

tij e fundit, disa nga të cilat janë përfshirë edhe në 

antologjinë e krijuesve me prejardhje të huaj në Austri 

“Ne, gurëlëvizës” ku është i prezantuar nga radhët e 

krijuesve në gjuhën shqipe. Disa autorë edhe pse ishin 

pjesë e programit nuk lexuan, në dukje jo serioze për një 

orë letrare festive.   

     

Ora letrare ishte shumë mirë e organizuar, por kishte më 

pak publik se sa jemi mësuar vazhdimisht në 

Kunstgalerie, ku vërtetë njeriu që e ndjen artin ka çka të 

shijon: Piktura, lexim letrar e tinguj violine nga pjesë 

këngësh e vallesh shqiptare të njohura sikur është 

“Baresha” fantastike. 

 

 
Violinisti i ri shqiptar në Vjenë, Alban Spahiu 

 

Lidhja e Shkrimtarëve do jetë e pranishme edhe në 

shënimin e Vitit të Kulturës Shqipëri – Austri, i shpallur 

nga të dy vendet, ku pritet të lexoj nga krijimtaria e tij 

dhe shkrimtari ynë me emër Ismail Kadare në “Alte 

Schmiede”, vend leximi letrar i njohur ne Vjenë.   

 

Lidhja e Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë 

“Aleksandër Moisiu” është një shembull i mirë për gjithë 

diasporën në rrugën e saj për afirmimin e krijimeve 

letrare nga kombi ynë në ambientet shumëkulturore në 

Austri. Disa nga autorët shqiptarë janë tanimë anëtarë të 

asociacioneve letrare më të njohura në Austri, si PEN-

Club-it dhe Lidhjes së Shkrimtarëve në Austri, janë edhe 

pjesë e antologjive në gjermanisht krahas krijuesve të 

njohur vendës.  

 

Në fund u organizua koktej rasti me pije edhe nga 

Kosova. U ngrit dolli me verë të kuqe Rahoveci: Kosovë. 

 

Gëzuar 10-të vjet pavarësi!  
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Shkruan: Besim Xhelili, Vjenë/Austri 

 

 

SHKA “17 shkurti” nga Badeni i Austrisë me një solemnitet madhështor manifeston 10-të 

vjetorin e Pavarësisë së Kosovës 
 

Jo më kot thuhet se Atdheu është aty ku gjuha ruhet e shkruhet dhe ku malli për vendlindjen të djeg zemrën, por vlerat 

dhe organizimet e ndryshme kulturore, artistike e letrare të bashkatdhetarëve, shtypin sadopak në brendi këtë siklet 

shpirtëror dhe të sjellin ndjenjën e vatanit aq afër, aq para syve...! Dhe SHKA “17 Shkurti” nga qyteti Baden i Austrisë, 

tashmë e disa vjet radhazi dhe tradicionalisht për festat kombëtare për 28 Nëntorin dhe 17 Shkurtin, me programe të 

begatshme e të larmishme ushqen shpirtin e mërgimtarëve në Austri dhe shuan etjen për Mëmëdheun. 

 

Vjenë, 24 shkurt 2018: Është për t’u çmuar dhe lavdëruar 

puna e mundimshme shumëvjeçare e shoqatave shqiptare 

në Austri. Në veçanti ato shoqata që kanë organizime me 

fëmijët, filizat dhe ardhmërinë e kombit, meritojnë 

përkrahje, mbështetje dhe fjalë të zgjedhura. Një e 

tillëështë padyshim SHKA “17 Shkurti” nga qyteti Baden 

në Austri, e cila sivjet, me rastin e manifestimeve për 

nder të 10-vjetorit të pavarësisë së Kosovës, me një 

bagazh me peshë kulturore e atdhetare, duke tubuar në 

program fëmijët e shumtë entuziastë mërgimtarë, krenarë 

me prejardhjen e prindërve të tyre, të veshur me kostume 

të shumëllojshme kombëtare, me thyerjen e duarve në 

formë të shqiponjës dykrenare, shfaqi para mëse njëmijë 

bashkatdhetarëve në sallë një koncert festiv madhështor. 

Programin e begatuan me pjesëmarrjen e tyre shoqatat 

simotra të ardhura nga vise të ndryshme të Austrisë si ajo 

“Dardania” nga Knittelfeldi dhe “Iliria” nga 

Vöcklamarkti, si dhe mësuesi Ibrahim Hasanaj me një 

grup nxënësish që recituan disa vjersha. 

 

 
Pamje nga manifestim në Baden 

 

Programin e hapi moderatorja e zellshme dhe e zgjuar 

profesionalisht Kaltrina Durmishi, e cila me mjeshtëri në 

të dy gjuhët, atë shqipe dhe atë gjermane e udhëhoqi 

programin. Ajo ftoi përfaqësuesit e komunës që të bënin 

një fotografi të përbashkët me anëtarët e shoqatës. Më pas 

me një fjalë rasti u paraqit kryetari i SHKA “17 Shkurti”, 

atdhetari dhe veprimtari i palodhur z. Tahir Turkaj. Ai 

falënderoi të gjithë ata që kontribuan në përpilimin dhe 

realizimin e këtij programi dhe sponsorët, pa të cilët ky 

aktivitet nuk do të kishte ndonjë sukses. Në vazhdim mori 

fjalën kryetari i qytetit Baden z. Stefan Szirucsek, i cili 

mes tjerash tha se pak më parë teksa u fotografua në 

mesin e fëmijëve ishte ndier tepër mirë dhe i lumtur kur 

u intonuan të dy himnet. “Është shumë me rëndësi që 

fëmijët ndjehen shqiptarë dhe njëkohësisht austriakë, që 

kanë dy atdhe dhe që rriten me dy gjuhë. Kjo është një 

vlerë e diversitetit dhe pasurisë shoqërore austriake”, u 

shpreh ai më tutje. Fjalë rasti dha edhe znj. Carmen Jetler 

Cincelli, deputete e parlamentit austriak, e cila sapo ishte 

kthyer nga Prishtina, ku kishte marrë pjesë me një grup 

pune në manifestimet e atjeshme për 10-vjetorin e 

pavarësisë. Dr. Helga Krismer, mike shumëvjeçare e 

shqiptarëve dhe shoqatës, u shpreh pak me rigoroze në 

fjalimin e saj, duke kritikuar zv.kryeministrin e ri austriak 

për orientimet e tij jo në përputhje me linjën e Austrisë sa 

i përket qasjes ndaj Kosovës. Ai para ca kohe kishte 

dhënë një intervistë për një gazetë serbe, duke thënë ato 

pallavra të vjetra kinse Kosova qenka Serbi. Këtë gjë 

tashmë e ka kundërshtuar zyrtarisht Ministrja e Punëve të 

Jashtme të Austrisë, duke thënë se Austria nuk ka lëvizur 

qëndrimin e saj ndaj Kosovës. Nga komuna e qytetit të 

pranishëm ishin edhe z. Peter Ramberger dhe z. Christian 

Stiasny. 

 

Me praninë e tyre dhe me një fjalë përshëndetëse e 

nderuan këtë manifestim z. Roland Bimo, Ambasador i 

Shqipërisë në Austri dhe znj. Dhurata Selimi, Këshilltare 

e Ambasadës së Kosovës në Austri. Të pranishëm ishin 

dhe shkrimtari shqiptar në Vjenë Besim Xhelili, 

veprimtari Ajet Shira, Valdet Deralla Gjinali, mbesa e 

Mehmet Pashë Derallës, Ministrit të Parë të Mbrojtjes në 

qeverinë e Ismail Qemalit etj. 

 

Programi vazhdoi me recitime, këngë e disa valle, prej të 

cilave disa ishin përgatitur nga koreografja Diellëza 

Turkaj. Për udhëheqjen artistike u përkujdes Agron 

Nuredini, kurse shoqërimin instrumental e realizuan 

Hamdi Hyseni, Dj Xheni dhe Arben Bunjaku. Në fund u 

shpërndanë mirënjohje për mbështetësit e aktiviteteve të 

shoqatës, për të vazhduar me një atmosferë të lirë 

kremtuese me këngëe valle, nën shoqërimin e këngëtarit 

Xhafer Ahmetaj. Nuk munguan as gatimet e shumta 

tradicionale shqiptare, të cilat me një çmim të volitshëm 

iu ofruan të pranishmëve. Evenimentin e përcolli 

Radiotelevizioni i Kosovës. 

 

Mbetemi me shpresën që aktivitetet e tilla mos të ndalen, 

por përkundrazi të shtohen dhe të përkrahen sa më shumë 

nga vizitorët. Edhe bashkëpunimi mes shoqatave 

shqiptare në Austri e më gjerëështë një nyje e 

rëndësishme dhe urë lidhëse kulturore. Të bashkuar e jo 

të përçarë jemi më të fortë e të pathyeshëm. Urime 

Kosovë dekadën e parë të mëvetësisë. Qofsh e bekuar, 

ndonëse e ekspozuar kah dhëmbët e ujqërve! Rroftë 

populli dhe flamuri shqiptar. 
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Shkruajnë: Ismet Sinani dhe Osman Ademi, Linz-Vjenë/Austri 

 

 

Mësuesit dhe nxënësit shqiptarë të Austrisë festojnë me dinjitet jubileun e Kosovës 
 

Si pothuajse asnjëherë më parë, në kryeqytetin e Austrisë, në Vjenë, nxënësit, rreth 100 sish, me mësueset/it e tyre sikur 

ishin përgatitur të bënin gara në mes vete për të dhëne maksimalen dhe më të mirën.  

 

Shoqata e Mësuesve/seve Shqiptarë “Naim Frashëri” në Austri (Vjenë) festoi në mënyrë dinjitoze 10 vjetorin e Pavarësisë 

së Kosovës.  Manifestimi u hap me intonimin e himnit kombetar dhe te himnit shetëror te Kosovës. Këtë eveniment e 

përshëndeti edhe konsulli i akredituar nga Republika e Kosovës në Wien, z. Imer Lladrovci. 

 

Para një numri të madh të 

bashkatdhetarëve, shoqatash 

shqiptare e veprimtarëve të kauzës 

sonë kombëtare, në Vjenë të 

Austrisë, më 25 shkurt 2018, nga 

SHMSH “Naim Frashëri” u 

kremtua jubileu i Kosovës. Në 

këtë ditë, mësues/se të mësimit 

plotësues të gjuhës shqipe, nga e 

tërë Austria (Vjenë, Graz, Linz, 

Salzburg, Vels, Rotenmann, 

St.Polten, Gäsenderdorf, 

Radstadt, Neulengbach) kishin 

sjellur nxnënëset/sit që festës 

solemne t’i japin ngjyra sa më të 

këndëshme dhe sa më 

madhështore. Ata, për tri orë 

rresht, vallëzuan, kënduan, 

recituan, dhanë skeçe (pjese 

teatrale) me tema e motive nga më 

të ndryshmet. 

 

Për ta moderuar dhe udhëhequr 

këtë eveniment ishte caktuar 

mësuesi me përvojë, Osman 

Ademi. Ai, pasi i përshëndeti të 

pranishmit, prezantoi dhe 

paralajmëroi ecurinë programit 

festiv kushtuar 10 vjetorir të 

Pavarësisë së Kosoves. 

 

Fillimisht ai ftoi kryetaren e 

SHMSH “Naim Frashëri”, në 

cilësinë e nikoqires, që të 

hapë  programin dhe të 

përshëndës të pranishmit. 

 

Në fjalën e saj zonja Miradie 

Berisha pasi pershendeti te 

pranishmit, ndër të tjera tha: 

SHMSH “Naim Frashëri”, për 

nder të 10 vjetorit të shtetësisë së 

Kosovës, është përcaktuar që 

Vjenën ta zgjedh si pikë qendrore 

për ta kremtuar festën e 

pavarësisë, si njëren nga ngjarjet 

më të rëndësishme të historisë së 

re të popullit shqiptar. Më pastaj u 

përqëndrua edhe për rolin dhe 

rëndësinë e mësimit plotësues në 

gjuhën shqipe, si njëri nga faktorët kryesorë në zhvillimin dhe ruajtjen e 

identitetit kombëtar. 

 

Konsulli i Republikes se Kosoves Imer Lladrovci, pasi përshendeti dhe i uroi të 

pranishmit, i inkurajoi mësuesit për punën e tyre të palodhur dhe me vlere të 

çmuar kombëtare. Ai foli edhe për sakrificen e popullit shqiptar deri te 

Pavarësia. Ndër të tjera theksoi edhe të arriturat për këto 10 vite, por edhe 

vështirësitë nëpër të cilat po kalon Kosova, e cila, megjithatë, për të ardhmen, 

ka një perspektivë dhe një agjendë evropiane. 

Pamje nga manifestimi 

 

Që në fillim atmosferën e ndezën nxënëset nga Velsi, të prirë nga mësuesja 

Rafete Kosumi me “Vallen e Pavarësisë”, “Shamia e beqarit” nga nxënëset e 

Miradije Berishaj, për të arritur pikën kulmore me vallen tradicionale të 

Drenicës me nxënëset e mësueses Bukurije Limani. Pjesët teatrale “Rozafati” 

nga nxënësit e mesueses Antigone Elshani, dhe “Mos thuaj rrena” nga nxënësit 

e mësuesit Osman Ademi. Recitimet e shumta me motive patriotike dhe nga 

vendlindja nxënesit e Ibrahim Hasanaj, Qefsere Demaj, Ismet Sinani, Izri 

Rexha. 

 

Me këngë per femije u paraqitën nxënëset e mësueses Armida Bicaku.  I bukur 

ishte edhe interpretimi “Live” i nxënëses Mikaela Hondozi, “Dhuratë per 

ditlindje” dhe këngët heroike me çifteli të kënduar nga Alban Spahiu, i cili edhe 

pse në moshë djaloshare, ka bërë emër në Vjenë dhe më gjerë. 

 

Manifestimi u mbyll me të gjithë nxënesit në skenë me këngen “O sa mire me 

kenë shqiptar” duke percjellë hare dhe emocione tek të pranishmit! 
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Nxënësit/set pjesmarrës ne 

program: Yllka Elezi, Emire 

Garipi, Anisa Garipi, Afrora 

Salihi, Anisa Kosumi, Elma dhe 

Elita Muji, Blerta Salihi, Besjana 

Demiri, Ermal Imeri, Dita 

Shemsedini,Erina Iljazi, Elveda 

Alija, Erlisa Asllani, Ejona Zeqiri, 

Ela Rugova, Emi Bejleri, Erona 

Haziri, Antea Vinca, Vanesa 

Shala, Fijona Shala, Elton Ukaj, 

Kremtim Miftari, Freskim Pepshi, 

Buna Fetahaj, Fjolla Shala, Alea 

Bazaj, Albanot Kuci  Donika 

Nasufi, Jehona Skeraj, Makfire 

Jashari, Mikaela Hondozi, 

Humeira dhe Suheila Alili, 

Bleona, Anika Demaj, Jon 

Bacaliu, Bleona Jupa, Blendor dhe 

Bleridon Berisha, Ehad dhe 

Hatixhe Alili, Shqipdon Leshko, 

Albion Dervishaj, Mersa, Erza 

Qengaj, Selma Hamdi, Andonesa 

Dervishaj, Arbnora Brahimi, 

Altona dhe Albana, Erza Hasani, 

Dijeton Selimi, Albion, Fatlind 

Ademi, Erda Arifaj, Origita Mala, 

Albina Zeneli, Arlind Shala, Erjon 

Hasani, Elis Ramaj, Najla dhe 

Pranvera Hagjaj, Donika Elshani, 

Laura Kastrati, Edonis Çekaj, 

Elisa Çekaj, Melissa Beqiri, 

Gëzim Limani, Granit Limani, 

Vaid Limani, Lejla Hysenaj, 

Laura Hysenaj, Albanor Beqiri, 

Taulant Kastrati dhe Sead 

Hetemaj. Alban Spahiu, Nderime 

Sulimani, Anjeza Blenishti dhe 

Mersa Mustafi, Agnesa Bytyqi, 

Erona Mjekiqi, Blerina Kabashi, 

Rinesa Mjekiqi Albiona Kabashi, 

Sara Krasniqi, Rilinda Bytyqi, 

Leona Maxhuni, Albina Berisha, 

Yllza Berisha, Rina Maxhuni 

ishin vërtete heronjtë e kësaj dite 

të shenjtë për Kosovën 

 

Publiku, diku rreth 400, i përcolli 

me ovacione e duartrokitje 

frenetike. 

 

Nuk duhet harruar se këtë projekt 

e përkrahu dhe e financoi 

Ministria e Diasporës dhe e 

investimeve strategjikee Kosovës, 

ndërsa ndihmuan shoqata 

kulturore Iliria (Ejup Murseli) dhe 

Liga shqiptare e futbollit në Vjenë 

(Halil, dhe Driton Jashari), 

Shoqata Atdheu-Graz, si dhe disa nga prindërit e nxënësve! 

 

Duhet theksuar se programi u moderua dhe u udhëheq me sukses nga Osman 

Ademi. 

Nxënësit pjesëmarrës në program 

 

Për masivitetin, cilësinë, përkushtimin e mësueseve/sëve, kjo ngjarje do të 

mbahet gjatë në mend. 

 

Kryesia e SHMSH “Naim Frashëri” si kreatore e këtij manifestimi, falenderon 

publikisht të gjthë ata akterë që ndihmuan në finalizimin dhe realizimin e këtij 

projekti. 

 

(Burimi: http://www.albinfo.ch/mesuesit-dhe-nxenesit-shqiptare-te-austrise-

festojne-dinjitet-jubileun-e-kosoves/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albinfo.ch/mesuesit-dhe-nxenesit-shqiptare-te-austrise-festojne-dinjitet-jubileun-e-kosoves/
http://www.albinfo.ch/mesuesit-dhe-nxenesit-shqiptare-te-austrise-festojne-dinjitet-jubileun-e-kosoves/
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Një mbrëmje e llojllojshme për nder të ditës ndërkombëtare të gruas 
  

Vjenë, 3 mars 2018: Eventet kulturore në diasporë akoma 

kufizohen kryesisht në folklor për t'i zbavitur 

bashkatdhetarët, gjë që për shumë vjet ishte e 

pashmangshme dhe e domosdoshme për ta hequr mallin 

e vendlindjes dhe mbajtur lartë moralin e popullit te 

shtypur shqiptar. Porse viteve të fundit janë aktivizuar 

shoqata tjera, si për shembull ato të shkrimtarëve, që 

kanë arritur ta ndryshojnë karakterin e këtyre mbrëmjeve 

kulturore dhe t'i bëjnë ato adekuate me kohë dhe 

hapësirë, si dhe t'i adresohen edhe publikut vendas. Me 

themelimin e degës së Fondacionit mbarëkombëtar të 

gruas ‘‘Nermin Vlora Falaschi” në Vjenë më 2017, u 

shtua edhe një  grupacion me afinitet për të 

bërë një ofertë ndryshe.  Më 3 mars patëm rast të shohim 

një lloj eventi ndryshe, të organizuar pikërisht nga 

Fondacioni ‘‘Nermin Vlora Falaschi” - dega në Vjenë, e 

udhëhequr nga Rolanda Limani dhe e cila funksionon 

në kuadër të shoqatës kulturore ‘‘12 Qershori”. 

  

Mbrëmja e organizuar për nder të ditës ndërkombëtare 

të gruas dhe i cili përkonte me vitin kulturor shqiptaro-

austriak, rrodhi në shenjë të vlerësimit të grave të cilat 

kanë dhënë kontribut në fusha të ndryshme.  

 

Këtë event e nderuan me pjesmarrjen e tyre: ambasadori 

i Republikës së Shqipërisë Roland Bimo, Brikena Ukelli 

(në emër të ambasadorit të Republikës së Kosovës, Sami 

Ukelli) si dhe shumë personalitete të politikës, artit dhe 

kulturës nga vendi si Petra Bayr, Marcus Franz, Kurt 

Stastka, Anna Bolovich, Maryam Farzam, Bahri Troja 

përfaqësues i Fondit Austriak për Integrim si dhe 

përfaqësues të shoqatave shqiptare ne Austri. 

 

Hapjen solemne e bëri kryetarja Rolanda Limani, e cila i 

falënderoi të gjithë të ftuarit për pjesëmarrje dhe bëri 

prezentimin e degës së Fondacionit. 

  

Risi ishte çmimi i nderit, ideatore dhe realizuese e së cilës 

është dega e Fondacionit në Vjenë dhe që do të ndahet 

çdo vjet. Këtë çmim në formë të një statuje e 

mori Elisabeth Krula, një grua e cila u vlerësua nga dega 

e Fondacionit për arësye se punën e saj shumëvjeçare-

humanitare e ka bërë në heshtje dhe pa rënë në sy.  

 

Një mirënjohje e veçantë dhe e dhimbshme ishte ajo 

posthum për Dr Vlora Mehmeti-Tërshanin, shkencëtare e 

re e cila u nda nga jeta shumë herët, duke qenë humbje e 

madhe për komunitetin e grave shqiptare, 

shoqërinë austriake dhe shkencën në përgjithësi.  

Elisabeth Krula duke pranuar çmimin 

 

Programin e hapën dhe e udhëhoqën me plot sharm në 

të dy gjuhët moderatoret Miranda Duro dhe Fiona 

Gashi. Ashtu siç ishin të llojllojshme mirënjohjet, ishin 

edhe pikat artistike të programit. Për herë te parë u 

promovua grupi koral LYRA i përgaditur dhe udhëhequr 

nga Vlora Jonuzi, më tutje u prezentua grupi i baletit si 

dhe grupi i valleve, të dyja nën korreografinë e Rolanda 

Limanit, pastaj sopranoja Anjeza Islamaj dhe tenori Faik 

Hondozi, si dhe Alban Spahiu me pjesë për 

violinë dhe këngë me cifteli.  

  

Grupi koral LYRA 

 

Për realizimin e këtij projekti kanë kontribuar para 

së gjithash institucionet Wien Kultur dhe Kultur 

Favoriten.  
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Vështrime

 

Shkruan: Nikë Gashaj, Podgoricë/Mali i Zi (malesia@t-com.me) 
Autori është politolog, publicist, themelues dhe kryeredaktor i revistës për kulturë, shkencë e çështje shoqërore “Malësia”, 

me seli në Podgoricë. 

 

 

 

 

Pluralizmi fetar dhe toleranca 
 

 

Bota bashkëkohore jeton në pluralizëm, nacional, etnik, 

fetar, etj. Pluralizmi fetar është pasojë e kulturës 

planetare bashkëkohore. Prandaj, për shembull, në 

vendet e europës perëndimore jetojnë me dhjetëra 

milionë muslimanë, ndërsa në vendet islamike –arabe 

qëndron një numër i madh i të krishterëve.  

 

Njeriu bashkëkohor sot është i ballafaquar me 

universalizëm religjioz. Para së gjithash, ai është arti 

sakral në kuptim të gjerë të fjalës, i cili është paratempull 

i traditave të llojllojshme religjioze nga Prendimi deri në 

Lindje. Është e pamundur për ta mohuar bukurinë 

arkitektorale pagëzimtore (Babtisterij) në Pizi, xhamitë e 

mëdha Qayrevante në Tunis, falëtoret hindiane ose 

tempujt e Kyotos. 

 

Nëpërmjet të formave të shumta të artit sakral religjionet 

e ndryshme kanë hyrë në jetën e përditshme të njeriut 

bashkëkohor. Ata të cilët dikur kanë lexuar vetëm veprat 

e Toma Akvinskit ose të Bonaventurës, nuk mund më të 

jenë indiferent ndaj mësimeve religjioze të popujve tjerë. 

Sot, për shembull, në Paris, Londër dhe në Hajdelberg, 

krahas Paskalit, Getës, Holderlinës dhe Rembrantës, 

zbulohen shenja metafizikë mahnitës të kulturës islame. 

 

Sot të gjitha religjionet e mëdha predikojnë dhe synojnë 

për vlera të ngjajshme dhe orvaten të arrijnë paqen dhe të 

mundësojnë bashkëjetesën. Përfaqësuesit e besimeve më 

të rëndësishme dakordohen se toleranca reciproke është 

domosdoshmëri historike.  

 

Në lidhje me atë, është i njohur parimi kristian sipas të 

cilit do të mund të rregullohen të gjitha marrëdhëniet në 

mes të njerëzëve: “Gjithçka dëshironi për tua bërë 

njerëzit juve, bëni edhe ju atyre”. Ose në version të 

ndalimit: “Mos ia bëni tjetrit ata çka nuk dëshiron me ta 

bë ty tjetëri”. Ndërsa sipas Kuranit: “Njerëzit duhet me i 

puth të afërmit, sikurse vet vetin”, për ta plotësuar edhe 

atë “Jepja çdo kujtë ata çka jeni të detyruar ...” 

 

Më tutje, Bibla thotë se të bekuarit do të jenë paqesjellës 

ose pacifikues. Sipas disa historianëve të religjionit, vet 

fjala “Islam” rrjellë nga fjala “Salam” e cila do të thotë, 

“Paqe’’, ndërsa vetëm atëherë i “dorëzohet” fesë, dhe 

ashtu domethënia e vërtetë e asaj fjalë është “Paqa e 

Përsosur”, e cila arrihet duke iu dorëzua Zotit. 

 

Njohjet sociologjike mësojnë: “Respekto fqinjët nëse 

dëshiron me qenë i respektuar”. Ose, sikurse bukur e 

thotë, Mark Milani: “Trimëri është me e mbrojtur vetin 

prej tjetrit, por është burrëri me e mbrojtë tjetrin prej 

vetit”.  

 

Natyrisht, se deri te idetë e mëdha dhe të urta, bujare, 

fisnike e kultivuese nuk është lehtë as për të ardhur, 

mirëpo në çdo rast është dhe më vështirë për t’i zbatuar. 

Për t’i realizua është i nevojshëm vullneti i mirë, 

përcaktimi moral, qendrueshmëria dhe dija. 

 

Prandaj për respektimin e parimeve me vlerë janë të 

nevojshme shumë gjera, kurse në anën tjetër janë tepër 

shumë sfida me të cilat njerëzit dhe bashkësitë fetare 

ballafaqohen në praktikë, e të cilat i largojnë ato nga 

parimet. Nga historia është e njohur se besimet, edhe 

përkundrazi mësimit për paqe, për puthjen e të afërmëve 

të vet, të kërkuarit ndjesë, kanë qenë dhe në një masë 

kanë mbetur, burime të mundshme dhe shkaqe të 

konfliktit, të shfarosjes së njerzëve të besimeve të 

ndryshme. Për atë dëshmojnë dhe luftërat e mëdha fetare 

në Europë në shekullin 16-të dhe 17-të, të cilat kanë 

përfunduar me kontrata të paqes. Po ashtu dhe 

postkomunizmi ka sjellë shumë tensione, acarime, 

përleshje dhe konflikte ndërnacionale me elemente të 

forta fetare. 

 

Ka bashkësi fetare e cila shpeshherë nuk i ndjek mësimet 

e veta teologjike, por më tepër sjellet si organizatë 

politike. Çka duhet të thuhet për ata përfaqësues të 

bashkësisë fetare të cilët i shkelin parimet e Urdhërit të 

fesë duke përhapur intolerancë dhe urrejtje ndaj atyre që 

i përkasin një konfesioni tjetër? Sipas logjikës së 

religjionit monoteist e vetmja e vërtetë është e tij, prandaj 

sipas tij nuk ka vend për pjesëtarë të religjioneve të tjera. 

Nga ajo rrjedhë ideja se të tjerët nuk kanë të drejtë 

ekzistence. Mirëpo, çdo njëanësi apo ekstremizëm fetar 

mund të jetë i dëmshëm, madje dhe tejet i rrezikshëm për 

marrëdhënie interreligjioze dhe ndërnjerëzore. 

 

Në shtetet në të cilat ekzistojnë grupe të mëdha të 

popullësisë e të cilat dallohen sipas përkatësisë nacionale, 

etnike, gjuhësore, konfesionale, etj. është shumë me 

rëndësi të kërkohen, të gjinden e të miratohen modelet 

më të mira, të drejta, të përshtatshme, reale, adekuate, 

shoqërore, politike, kushtetuese e ligjore për një jetë të 

përbashkët dhe të barabartë të të gjithë gjytetarëve. Pra, 

ka të bëjë me realizimin konsekuet të të drejtave 

individuale dhe kolektive të qytetarëve. Bashkësitë 
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fetare, respektivisht kishat e xhamiat dhe eprorët e tyre 

në atë drejtim mund të kenë një rol me rëndësi. 

 

Vetëdija për ekzistencën e multikuluralizmit sot është bë 

universale. Do të duhej dhe më tutje të kultivohet, në 

veçanti dialogu ndërfetar dhe toleranca. Ajo nuk është 

vetëm fryt apo fitore qytetëruese e botës bashkëkohore, e 

cila është ngritur në themelet e humanizmit europian, por 

ajo është dhe parim hyjnor, i cili qendron në themelet e 

botës. 

 

Sipas njohjeve teologjike, në kozmos është gjithçka në 

shenjë të dialogut dhe tolerancës, ndërsa është detyrë e 

besimtarëve që atë parim ta respektojnë dhe fisnikërojnë. 

Nga një fakt i tillë varet dhe cilësia e marrëdhënieve 

ndërnjerëzore në një shoqëri, respektivisht në atë dhe 

qendron edhe përgjegjësia më e madhe e njeriut. Në atë 

kontekst, teologu dhe filozofi i njohur Hans Kung ka 

theksuar se dialogu në mes religjioneve në shekullin 21-

të ka një rol vendimtar për fatin e botës bashkëkohore. 

Autori në fjalë e ka bë një konstatim të tillë duke u 

mbështetur dhe në disa njohje studimore të cilat tregojnë 

se në një të ardhme mund të vihet deri tek përplasjet e 

qytetërimeve në botë. Mirëpo, duhet të besojmë se 

nëpërmjet të dialogut të mirëfilltë, mençurisë e 

racionalitetit njerëzor, mundësitë e tilla do të 

çvlerësohen, shmangen dhe tejkalohen. 

 

Në kohët e fundit pluralizmi religjioz përjeton ndërrime 

e transformime me rëndësi. Prej izolimit kulturor dhe 

religjioz bota është drejtuar rrugëve të vetëdijes globale 

ekumenike apo të përgjithshme. Duhet të shpresojmë se 

religjionet e ndryshme, veçanërisht ato më të 

rëndësishme, në të ardhmen do ta avansojnë dhe 

redefinojnë marrëdhëniet e veta ndaj botës 

bashkëkohore, dhe njëheri dhe marrëdhëniet e tyre të 

ndërsjellta. Në atë drejtim fjala dialog nuk duhet të thotë 

vetëm të folurit, por dhe të dëgjesës së tjetrit, pranimi dhe 

mirëkuptimi i të tjetrit në specifikat e veçantitë e tij, 

respektivisht në kulturën e tij vetiake. 

 

Pëfundim: për një dialog ndërreligjioz duhet më së pari 

të mënjanohen dhe shmangen paragjykimet, devijimet, 

vlerësimet a gjykimet me hamendje, në mënyrë që të 

krijohet hapësira për njohjen e të vërtetës. Toleranca 

interreligjioze nënkupton tejkalimin e fundamentalizmit 

fetar për arsye se fundamentalistëve nuk u janë të afërta 

parimet e tolerancës. Përkundrazi, ata madje 

konsiderojnë se ajo mund të shkaktoj konfuzion, 

çrregullime, kaos dhe dezorientim tek njeriu 

bashkëkohor. Në fund mund të konkludohet se 

fundamentalizmi në esencë është reagim konservativ 

ndaj sfidave të botës bashkëkohore.  
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Opinione

 

 

Shqiptarët e Austrisë: Pak arsye për të festuar 10 vjetorin e pavarësisë 
 

Aktivistë dhe personalitete të profileve të ndryshme, shqiptarë që jetojnë në Austri, flasin për 10 vjetorin e pavarësisë së 

Kosovës 

Keystone 

Kosova feston 10-të vjetorin e shpalljes së Pavarësisë. 17 

shkurti i vitit 2008, mbetet akti më madhështor i gjithë 

historisë së Kosovës. Kjo datë madhore, shënon kufirin 

kohor që ndan historinë e re të Kosovës nga e shkuara e 

saj tragjike. Por si po e gjen Kosovën ky vit jubilar? Sa 

janë përmbushur pritshmeritë e qytetarëve të saj në 

Kosovë dhe diasporë përgjatë? Rreth kësaj, albinfo.ch ka 

biseduar me aktivistë dhe personalitete të profileve të 

ndryshme, shqiptarë që jetojnë në Austri. 

 

Hazir Mehmeti, mësues, publicist 

Mësuesi i mësimit plotësues të gjuhës shqipe në Austri 

dhe publicisti i njohur, Hazir Mehmeti ndonëse jeton dhe 

vepron në Austri, me shkrimet e tij shpeshherë është 

munduar të analizojë situatën dhe ngjarjet në Kosovë. Për 

dhjetë vite Pavarësi të shtetit të Kosovës, përkundër disa 

të arriturave, siç janë njohja prej 115 shteteve të botës dhe 

pjesëmarrja aktive me fjalime në Këshillin e Sigurimit në 

OKB, ai thotë se Kosova, mjerisht ka krijuar një imazh të 

dobët të një shteti jo funksional dhe të pa perspektivë. 

“Që nga paslufta, Kosova është  qeverisur dobët, me një 

klasë politike të korruptuar, e cila e zhbëri pasurinë 

shoqërorë në emër të privatizimit, krijoi anarki duke 

lejuar futjen e elementëve fanatikë religjiozë. Shkatërroi 

arsimin, shëndetësinë, krijoi diplomaci jo efikase duke 

punësuar familjarë dhe farefis. Krijoi një gjyqësi të 

dështuar e cila tash e sa vite nuk është në gjendje të 

zbardhë vrasjet e pasluftës. Nga kjo klasë politike u 

izoluan qytetarët të cilët të vetmen shpresë e kanë ikjen 

nga Kosova dhe daljen në perëndim”, thotë mësuesi 

Hazir Mehmeti i cili shton se një prej pikave më të 

dëmshme për Kosovën janë bisedimet me Serbinë dhe 

formimi i Asociacioneve të komunave serbe. “Realizimi 

praktik i kësaj do të ndajë Kosovën pa fituar asgjë nga 

Lugina e Preshevës”, thekson ai. 

 

Anton Marku, kryetar i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe 

Krijuesve Shqiptarë në Austri, ‘‘Aleksandër Moisiu’’ 

Kryetari i LSHKSH –së dhe publicisti Anton Marku 

konsideron se në krahasim me vitet e para luftës për liri 

dhe kohës së para shpalljes së Pavarësisë, Kosova sot 

është në një gjendje më të mirë. Në dekadën e fundit sipas 

tij janë shënuar arritje të cilat nuk mund të mohohen. 

Megjithatë, duke marrë në konsideratë potencialin dhe 

kapacitetet me të cilat posedon si dhe pritjet e qytetarëve 

të saj, ai mendon se ka pasur mundësi që Kosova të jetë 

në pozitë edhe më të volitshme se ku është sot. Përvjetori 

i dhjetë i Pavarësisë, Kosovën e gjen me shtetësi të 

kontestuar nga brenda, pa përmbyllje të subjektivitetit të 

jashtëm, e sfiduar në përpjekjet e saj për anëtarësim në 

institucionet ndërkombëtare, e ballafaquar me procese 

për të cilat nuk është sa duhet e përgatitur. “Kosova ka 

ende pak për t’u ofruar qytetarëve të saj, të cilët, kryesisht 

për shkak të politikanëve vendorë, mbeten më të varfrit 

dhe më të izoluarit në Evropë, me një perspektivë jo të 

qartë për sa i përket të ardhmes së tyre kolektive dhe 

individuale…”, shprehet ai. Anton Marku thotë se është 

fakt i pamohueshëm se në saje të sakrificave të popullit, 

Kosova u çlirua nga Serbia, por po ashtu mund të 

konstatohet se ajo ende nuk është plotësisht e lirë, e 

pavarur dhe sovrane ashtu siç e ëndërruan gjenerata të 

tëra. “Për fat të keq, Kosova vazhdon të mbetet një ëndërr 

e bukur, e cila pret të bëhet, të ndjehet, të preket dhe të 

(për)jetohet ashtu siç e meriton”, nënvizon ai. 

 

Yll Blakaj – kryetari i Rrjeteve të bizneseve për 

Austri dhe Evropë 

Sipas Yll Blakajt, kryetar i rrjetit të bizneseve në Austri 

dhe Evropë, dhjetëvjetori i Pavarësisë, Kosovën po e gjen 

në një udhëkryq. Megjithatë ai mendon se për këto dhjetë 

vite bazat e shtetit janë vendosur dhe tashmë strukturat 

shtetërore janë të organizuara. Por, shton ai,“politikanët 

e Kosovës, kanë lënë anash një faktor shumë të 

rëndësishëm për Kosovën, diasporën. Ne sot kemi një 

diasporë të shkolluar që ka vënë bazat e biznesit nëpër 

krejt shtetet e botës, kurse në Kosovë mund të numërohen 

në gishta ata që bëjnë biznese të pavarura. Kontributi i 

diasporës është i padiskutueshëm. Edhe pse 

bashkatdhetarët tanë kanë hasur në pengesa të ndryshme 

burokratike të shtetit të Kosovës, ata kanë treguar se sa e 

duan dhe çfarë bëjnë për shtetin e tyre. Ata, jo vetëm që 

rregullisht e vizitojnë Kosovën, por janë i vetmi infuzion 

që mban shpresat për qytetarët dhe shtetin e Kosovës. 

Vetëm përmes sistemit bankar llogaritet se nga diaspora 

në Kosovë hyjnë për çdo vit mbi 700 milion euro, pa 

llogaritur format tjera që kalon shifrën e mbi 1 miliard 

euro”, thotë Blakaj. 

 

Kaltrina Durmishi – magjistre e Ekonomisë dhe 

Shkencave politike në Austri 

Jo shumë e kënaqur me situatën në të cilën po e gjen 

përvjetori i Pavarësisë shtetin e Kosovës është edhe 

magjistrja e Ekonomisë dhe Shkencave Politike në 

Vjenë, Kaltrina Durmishi. Politologia Durmishi mendon 

se demokracia dhe pavarësia e gjeti Kosovën të 

papërgatitur. Shumë herë ajo ka bindjen se njerëzit kanë 

menduar se të qenët i lirë të sjell automatikisht punë, bukë 

dhe jetë më të mirë. “Pavarësia e gjeti Kosovën një vend 

shumë pak të shkolluar, të pa përgatitur dhe me njerëz që 

nuk kanë çfarë t’i ofrojnë tregut të punës, pa specializime 

të mirëfillta, pa perfeksionim të zanateve dhe ndoshta, pa 

moral të punës” thekson ajo për “albinfi.ch”. Në anën 

tjetër Kaltrina pohon se në këto dhjetë vite të Pavarësisë 

në aspektin individual, qytetarët e Kosovës, e në veçanti 

femrat, janë treguar fenomenale, duke habitur mbarë 

botën. “Për këto dhjetë vite, kanë dalë emra që na kanë 



Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                               nr. 32: Vjenë, mars 2018 

 

18 

 

përfaqësuar denjësisht nëpër botë, veçanërisht femrat. 

Këngë shqiptare që u bënë hite në gjithë botën, këngëtare 

shqiptare që bënë emër, modele, sportiste, disenatore, 

blogere, grimere, artiste më shumë talent. Vlen të 

përmendet xhudistja, Majlinda Kelmendi që fitoi 

medaljen e artë në lojërat olimpike apo nominimi i filmit 

“Shok” për çmimin “Oscar”, etj. 

 

Driton Emini- Menaxher në kompaninë “T – Mobile 

Austria” 

Driton Emini, drejtor i departamentit Radio Networks në 

gjigantin T – Mobile Austria në Vjenë dhe udhëheqës me 

një ekip prej 40 inxhinierësh e sheh pakëz më ndryshe 

gjendjen në Kosovë. Nga perspektiva e tij, marrë 

parasysh rrethanat prej nga ka filluar Kosova, në dhjetë 

vitet e fundit ka arritur një progres të konsiderueshëm 

drejt rrugës së shtetformimit. “Gjatë qëndrimit tim në 

Kosovë dhe përmes bashkëpunimit të vazhdueshëm në 

Universitetin e Ferizajt kam takuar profesorë e studentë 

të motivuar për punë dhe shkencë. Ky potential i njerëzve 

gjithandej Kosovës duhet të shfrytëzohet dhe atyre t’u 

hapen rrugët për punë dhe suksese më të mëdha. Nga ana 

ime profesionale dëshiroj që qeveria dhe institucionet 

përkatëse të punojnë me përkushtim dhe shpejtësi më të 

madhe drejt digjitalizimit te vendit. Është një hap shumë 

i rëndësishëm në zhvillimin e Ekonomisë së një vendi, 

për të cilin edhe shtetet më tüe zhvilluara po punojnë me 

një përkushtim shumë të madh”. Më tej ai dëshiron që 

Kosova të shfrytëzojë resurset njerëzore, një potencial 

ende të pa zbuluar për Kosovën. “Jam i bindur se secili 

prej tyre mund të sjellë një eksprience të madhe në sfera 

të ndryshme, qoftë në fushën e telekomit, mjekësisë apo 

lëmi tjera”, shtoi ai. 

 

Lulëzim Fejzullahi – asamblist në komunën Ebensee 

Një shtet mund të ecë mirë, vetëm atëherë kur atë e 

udhëheq një politikë e duhur, thotë Lulëzim Fejzullahi, 

asamblisti shqiptar në komunën Ebensee të Austrisë. 

“Mendoj se në Kosovë po zhvillohet një politikë e 

gabuar. Përvjetori jubilar Kosovën po e gjen me një 

qeverisje të dobët, me raporte jo të mira me 

ndërkombëtarët, me skandale të përditshme qeveritare, 

me korrupsion, me një izolim total të qytetarëve dhe me 

një jetë të pa shpresë për ta. Kjo qasje duhet të ndryshohet 

nëse shteti i Kosovës dhe qytetarët dëshirojnë të ardhme 

evropiane”, shprehet ai. Si pjesë e politikës austriake, 

Fejzullahi thotë se politikani duhet të jetë në shërbim të 

qytetarëve dhe jo qytetarët në shërbim të politikanëve. 

 

Ganimete Bajraktari – aktiviste dhe humaniste në 

Austri 

Për aktivisten shqiptare në Austri, Ganimete Bajraktari, 

liria ishte menduar ndryshe, një liri ku qytetari  do të 

ndihej krenar dhe afrues në përballje me detyrimet dhe të 

drejtat. Ajo shprehet se republikën (shtetin) e 

paramendonin si garantues për lirinë dhe krenarinë e 

qytetarit, si një shtet funksional. “Kjo elitë politikë nuk 

ka asnjë mundësi për të bërë diçka tjetër. Qasjes së 

ndërtimit të shtetit ja veshën mentalitetin e mykur 

ballkanik. Ky mentalitet ka si primar korrupsionin, 

zhvatjen dhe krimin e organizuar. Kjo elitë përjashtoi nga 

faktorizimi pjesën më vitale të kombit, diasporën. Në 

vend që të kursehej buxheti i varfër i Kosovës, solli 

diplomatë analfabetë të cilët bllokuan njohjet, bllokuan 

investimet dhe krijuan e po krijojnë imazh të shëmtuar 

për Kosovën. Kosova me potencialin e diasporës, do të 

ishte në gjendje të ndërtojë një shtet shumë të fortë dhe 

funksional në ballkan” shprehet zonja Ganimete 

Bajraktari. 

 

(Burimi: http://www.albinfo.ch/shqiptaret-e-austrise-

pak-arsye-per-te-festuar-10-vjetorin-e-pavaresise/) 
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Shkruan: Gjon Keka, Graz/Austri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne kemi vetëm një atdhe – Kosovën (Dardaninë) europiane 
 

 

Sa herë e përkujtojmë ditën e 

deklarimit të Pavarësisë, mendja 

na shkon në rrugëtimin e atdheut 

tonë dhe sakrificat e saj për liri, 

demokraci dhe pavarësi.Ky 

përvjetor e gjen Kosovën në 

përpjekje të saj për tu konsoliduar, 

si në aspektin e jashtëm ashtu edhe 

të brendshëm. Po ashtu ky 

përvjetor ka treguar se Kosova 

mund t'i bashkohet trupit të fuqive 

europiane dhe botërore në fushat e 

sigurisë globale dhe luftës kundër 

terrorizmit, por edhe në fusha tjera 

të interesit të përbashkët. 

Megjithkëtë, Kosova e ka rrugën e 

hapur për ta ndërtuar dhe zhvilluar 

veten vetëm duke patur një 

lidership serioz dhe me identitet të 

vërtetë europian. 

 

Sigurisht që pavarësia e shtetit 

është kushti i domosdoshëm i 

lirisë së saj të brendshme. S'ka 

dyshim që të gjithë popujt 

liridashës duhet të përpiqen, me 

gjithë fuqinë e tyre, për ta shpallur 

atë pavarësi kundër kujtdo që 

kërkon t'i largoj ata prej tyre. Sot 

ka popuj që kërkojnë këtë të drejtë 

legjitime të tyre dhe janë duke 

derdhur gjak për ta fitura këtë liri 

dhe pavarësi që Kosova tani 

gëzon, prandaj vullentin e popujve 

për liri dhe pavarësi askush nuk 

mund ta shkatërroj në asnjë 

rrethanë dhe në asnjë kohë. Liria 

dhe Pavarësia janë dy krahët që ia 

lëvizin shpirtin popujve për t'i 

arritur ato në rrugën me plotë 

sfida, sakrifica dhe gjak e 

përpjekje të parreshtura. Kështu 

ndodhi edhe me Kosovën. Ajo 

tani, falë sakrificës së popullit për 

liri dhe ndihmës së bashkësisë 

ndërkombëtare, gëzon të drejtën e 

saj dhe tani feston përvjetorin e saj 

duke shikuar kah e ardhmja. 

 

Askush nuk ka mundur më parë, as nuk mund tani, ta bëj apo të tentoj ta bëj 

Pavarësinë e një populli-shteti të pavlefshme sepse nuk ka ligj që mund ta 

shemb vullentin dhe sakrificën e popullit në të kaluarën. Pavarësia e Kosovës 

është akt i vlefshëm dhe i natyrshëm, është vulë e përpjekjeve të atyre që 

luftuan dhe punuan për të në mënyra të ndryshme, por me një qëllim të 

përbashkët. Kosovën duhet ruajtur nga shigjeta e armiqëve të brendshëm dhe 

të jashtëm. Ksovën duhet ruajtur nga dhelpëria turke që është futur në cdo 

fushë. Kosovën duhet ruajtur nga tendenca sllave për ta gllabëruar me 

diplomaci hipokrite dhe gënjeshtare. Kosovën duhet ruajtur nga mbetjet turko-

sllave që kanë për qëllim zhdukjen e elementit shqiptar europian. Kështu, 

Kosovën duhet ruajtur gjithnjë sepse rreziku i një sulmi të mundshëm nuk 

pushon kurrë. Për sa kohë që ajo vazhdon të ecën në udhën e saj, së bashku 

me aleatët e saj, ta ndërtoj veten dhe të forcohet për tu integruar në familjen 

europiane. Koosva duhet ruajtur veten. Shteti i Kosovës nuk e shkatërron 

qëllimin e vet sepse ai ka një histori dhe të kaluar plot vuajtje. 

 

Rrjedhimisht, detyra e shtetit të Kosovës tani është të zhvillohet, të krijoj 

mirëqenjen e qytetarëve, të forocj fushat e sigurisë, të rendit dhe ligjit dhe të 

përgatitet për të trokitur në derën e hyrjes së plotë në familjen europiane. Kjo 

kërkon përkushtim dhe një betejë të dyfishtë. 

 

Por, Kosova ka kapacitete të mjaftueshme. Në njërën anë ajo ka mjetet e 

drejpërdrejta të fuqisë së gjallë qytetare dhe tjetrën në përdorimin e 

kompetencave të saj të natyrës institucionale për t'i forcuar ato si kudo në 

vendet tjera dhe praktikat e shteteve tjera tanimë të integruar në Bashkimin 

Europian. 

 

Shteti është i domosdoshëm për qëllimin e jetës së një populli, për të realizuar 

edukimin, qytetërimin kulturën dhe vlerat e përbashkëta, si dhe zhvillimin e 

gjithmbarshëm. Sepse si kudo njeriu ka vetëm një atdhe dhe ky atdhe është 

Kosova për qytetarët e saj, për dardanët e lashtë. Prandaj, Kosova duhet të 

punoj për ta ruajtur emrin e saj, vlerat e saj kulturore historike dhe identitetin 

e saj rrënjësor europian. Kosova nuk e meriton të jetoj si një shtet pa dinjitet, 

si një vend pa nderim e respekt. Ajo duhet të punoj për ta merituar respektin, 

dinjitetin dhe famën. Kosova duhet t'i hap vetes portat e zhvillimit të shpirtit, 

kulturës, artit, shkencës dhe humanes në vetvete. Ajo pasurohet duke dhënë 

dhe duke marrë nga vlerat e përbashkët me popujt europian. 

 

Dhe krejt në fund Kosova duhet të punoj për të krijuar bazën e kulturës së 

përgjithshme të saj, për t'iu bashkuar pastaj kulturës së përgjithshme të 

Bashkimit Europian. 

 

Gezuar përvjetorin e Pavarësisë! 

Zoti e bekoftë Kosovën! 

Zoti i bekoftë miqtë tanë besnik! 
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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 shtatë 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’’.  

 

 

 

 

Presidenti i përbashkët  

 
Ditë më parë Kosova festoi 10-të vjetorin e shpalljes së Pavarësisë. Në ceremoninë festive, mbajtur në kuvendin e saj, 

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, bëri thirrje për ‘‘President të Përbashkët’’. Deklarata e tij u shfrytëzua në mënyrë 

mjeshtrore nga armiqët e pavarësisë së shtetit tonë dhe forcoi argumentet e Serbisë se krijimi i shtetit të Kosovës ishte 

dhe është vetëm një urë kaluese drejt bashkimit kombëtar të shqiptarëve në një shtet të pastër etnik. Por, a ishte koha dhe 

vendi për një prononcim të tillë dhe a mund të evitohej ajo që mund të nënkuptohet si shfaqje e hapur e patrenalizimit 

dhe pretendimeve territoriale të një vendi fqinj ndaj një tjetri. Kjo për më tepër në hapësirat e Ballkanit, në kohën kur 

procesi i integrimeve në BE është shpallur, së paku zyrtarisht, si alternativë e vetme gjeopolitike sot dhe nesër.  

 

Rama dhe kosovarët 

Për shumë vite, derisa ishte udhëheqës i opozitës në 

Shqipëri, Edi Rama ka qenë një figurë jo mjaft e njohur 

dhe disi e margjinalizuar në opinionin kosovar. Forca 

politike me të cilën udhëhiqte ai jo rrallë nga kosovarët 

përceptohej se pasardhëse e partisë së punës, e cila 

vazhdonte të mbahej, me të drejtë, fajtore për 

prapambetjen dhe izolimin e Shqipërisë. Sidoqoftë, në 

saje të vendimeve avangardiste, e herë-herë dhe të 

guximshme, fillimisht si Ministër i Kulturës e më vone, 

në dy mandate, si kryetar i Tiranës, personaliteti i tij filloi 

të sjellë një ndryshim pozitiv edhe në mendimet që 

shqiptarët e Kosovës mund të kishin për të, për të 

kulmuar me deklaratën e tij të para tre viteve në Beograd, 

ku kërkoi njohjen e Kosovës nga Serbia. Në një mënyrë, 

ajo ditë, simbolikisht, vulosi emrin e tij tek kosovarët, të 

cilët, për dallim nga Nano, Berisha, Meta dhe 

kryeministrat tjerë shqiptarë, tek Rama filluan të shohin 

prototipin e një lideri të ardhshëm, racional dhe 

pragmatik, por edhe patriot dhe nacionalist. 

 

Vite më pas, duket se Rama i dha liri vetes që të 

intepretoj, në mënyrë mbase të gabuar, simpatinë e fituar 

nga kjo pjesë e shqiptarëve të Ballkanit dhe përvetësoi 

rolin e një ‘‘babai’’ të gjithë shqiptarëve, duke tentuar të 

bëj politikë në dy kute: Në njerën anë të rrisë rolin e tij 

në rajon, duke u shfaqur si një nga ata burrështetas i cili 

mund të ndezë dhe qetësoj gjakrat e bashkëkombasve të 

tij, e në anën tjetër si politikan i dëgjueshëm i qendrave 

të mëdha të vendosjes, të cilat, herë pas here, dinte edhe 

t’i kritikonte për ngecjet për të cilat ato nuk ishin fajtore 

kryesore. Nuk janë të rralla as kërcënimet e tij se po nuk 

u hapën shpejt dyert e aderimit në BE, shqiptarët do të 

shqyrtojnë modalitete të tjera. Në këtë aspekt, pos 

zhurmës që shkaktoi, nuk u shënua ndonjë arritje tjetër.  

 

Për të qëndruar në skenë edhe më, ai shfytëzoi rastin, 

mbase jo më të mirë të mundur, që kur sytë e tërë botës 

ishin drejtuar nga Prishtina, qytet ky ku për të përgëzuar 

institucionet dhe qytetarët e saj, kishin arritur 

delegacione nga shumë shtete mike, që, pasi uroi 

përvjetorin e dekadës së parë, hodhi idenë se pas një 

dekade Shqipëria dhe Kosova do të mund të 

udhëhiqeshin nga një President i përbashkët. Hutimi në 

ftyrat e diplomatëve të huaj, kryeqendrat e të cilëve kanë 

bërë aq shumë që të vij deri tek kjo ditë, ishte i dukshëm. 

Dëshpërimi po ashtu.  

 

Kosova mes Shqipërisë dhe Serbisë  

Dy shtete fqinje të Kosovës vazhdojnë të kenë 

pretendime terrioriale ndaj saj. Njëra është Serbia, e cila 

vazhdon të mos e njoh ekzistencën e saj, duke u bazuar 

në të drejtën historike, të kontestuar gjithandej (sundimi 

i dinastisë së Nemanjiqëve në shek 11-14 dhe ai serbo-

jugosllav përgjatë pothuaj tërë shekullit të 20-të). Tjetra 

është Shqiperia, e cila bën pjesë ndër vendet e para që 

kanë njohur subjektivitetin dhe integritetin e Kosovës, e 

që të drejtën e saj e bazon në elementet faktike 

(autoktonia e banorëve të saj dhe përqindja e lartë, gati 

absolute, e shqiptarëve). Përderisa e para qëllim ka 

ndarjen e Kosovës në baza etnike, duke mbajtur veriun 

dhe pjesërisht enklavat serbe, e dyta ka si objektiv tërë 

territorin e saj, në dukje të parë pa komunat me shumcë 

serbe në veri.  

 

Bashkimi 

Shqiptarët para se të bashkojnë tokat e tyre, gjë e cila, 

sipas parashikimeve, duket e pashmangshme, duhet të 

bashkohen mendërisht.  

 

Fakti se nga të gjitha vendet e rajonit Shqipëria dhe 

Kosova kanë shkëmbimin më të vogël tregtar mes vete, 

se burokracia administrative pengon hyrjen e patateve 

apo çimentos nga njëra anë në anën tjetër të kufirit, e  

dhëna se Tirana u jep shtetësinë dhe lëshon pasaporta, 

madje dhe diplomatike, vetëm politikanëve të Kosovës, 

por jo dhe qytetarëve të thjeshtë të saj, nuk lë shumë 

hapësirë për të besuar se zyrtarët e të dy vendeve e kanë 

njëmend ideal një bashkim ashtu siç e dëshirojnë njerëzit 

mailto:anton.marku1@gmail.com
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mes të cilëve ende, së paku formalisht, qëndrojnë disa 

gurë që i ndajnë. 

 

Kosova-kosovarëve 

Nuk do të ketë fuqi e cila do ta largoj Shqipërinë nga 

kokat dhe zemrat e shqiptarëve të Kosovës. Ata do të 

vazhdojnë ta duan me gjithë shpirt shtetin i cili bart emrin 

e tyre. Ëndërra për të jetuar në një shtet të përbashkët nuk 

është shuar e as do të shuhet ndonjëherë.  

 

Por, janë gabim ata që mendojnë se duke nënvlerësuar e 

nënçmuar shtetin e Kosovës, arritjen më të madhe 

politike të shqiptarëve pas pavarësise së Shqipërisë, do të 

përshpejtojnë proceset të cilat do të shpinin tek caku. 

 

Ashtu si Shqipëria edhe Kosova është shtet i shqiptarëve. 

Por jo vetëm i tyre. Kosova është shtet i të gjithëve të cilët 

janë të lindur në të, e që atë e konsiderojnë jo vetëm si 

vendlindje por dhe si atdhe të tyre.  

 

Në kohën kur Kosova ballafaqohet me sfida të shumta në 

rrafshin e përmbylljes së subjektivitetit ndërkombëtar, e 

kur Beogradi ka lancuar një fushatë të egër diplomatike, 

e cila do të rezultonte jo vetëm me ndaljen e njohjeve të 

reja, por dhe me shfuqizimin eventual të ndonjërës prej 

tyre, çka do të ishte precendet mjaft i rrezikshëm, thirrjet 

për ndryshim të formave të qeverisjes apo dhe të 

kufinjëve mund të sjellin kundërefekte. 

 

Në këtë rrugëtim, i cili ndoshta do të jetë më i gjatë se sa 

është pritur fillimisht, Shqipëria mund të luaj një rol të 

rëndësishëm mbështetës për Kosovën, por më shumë nga 

pozita e një ‘‘vllau’’ të madh se sa të një ‘‘prindi’’.  

 

Sido që të jetë, në Kosovë çdo ditë e më shumë po 

vërehen elemente të ndërtimit të një identiteti vetjak e të 

veçantë, sidomos në art (muzikë, kinematografi), sport e 

fusha të tjera.  

 

Kosovarët duhet lënë që të qeverisin vet me shtetin e tyre. 

Bashkimi nuk do duhej të ndodhë me imponim nga 

kushdoqoftë, por nga vullneti i tyre i lirë që një ditë të 

heqin dorë nga shteti për hir të kombit, e jo nga interesi i 

politikanëve avanturierë, duke rrezikuar që të hyhet në 

ekuacione me shumë të panjohura. 

 

Kosova nuk është më spektatore por aktore e fatit të saj. 

Sot ajo nuk është krahinë e Serbisë. As e Shqipërisë. 

Është shtet më vete.   
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Shkruan: Seremb Gjergji, Prishtinë/Kosovë  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerusalemi Kryeqyteti Izraelit 

 
Vendimi i Presidentit Trump për ta njohur Jerusalemin si 

Kryeqytet, ka kthyer Tokën e Shenjtë në njohje të 

realitetit aktual; por edhe ka ngritur debate në të dyja 

anët. Kalimi i Ambasadës Amerikane në Jerusalem, është 

hapi i ardhshëm i krijimit të parakushteve për zgjidhjen e 

çështjes se dy-shtetësisë (Two State Solution). 

 

Njëherësh, deklarimet e vendeve Arabe mbeten vetëm 

për media, pasi ata janë të preokupuar me çështje më të 

rëndësishme se Palestina. 

 

Shkatërrimi i Al Qaides, shkatërrimi i ISIS-it, luftërat e 

brendshme sektare si dhe Aleanca Arabe në të gjitha këto 

luftëra përfshirë edhe Jemenin; nuk kanë kohë për t’u 

marrë me Palestinën. Poashtu, Aleanca e vendeve Arabe 

me Izraelin, i vë në pozitën më të pa-favorshme këto 

vende të cilat kanë interesa të jashtëzakonshme në këtë 

partneritet. Mos-pranimi i asnjë refugjati sirian, si dhe 

kërcënimi arab ndaj Katarit (Qatar), është edhe një ngecje 

tjetër për të gjitha vendet arabe.  

 

Më këtë veprim, mendoj se Presidenti Trump tashmë e 

ka siguruar ri-zgjedhjen e tij për mandatin e dytë si 

President. Synimi i tij është të ketë përkrahjen e 

brendshme – duket se nuk i intereson aspak reagimi 

ndërkombëtar.  

 

Vizitat e Presidentit Trump në Azi dhe Lindjen e Mesme 

tregojnë se ai ka marrë konfirmim nga të gjithë, përfshirë 

mbretërinë Saudite. 

 

Por, problemi kryesor është se shumica e Palestinezëve 

nuk dëshirojnë të luftojnë, vetëm se pse Presidenti Trump 

e ka njohur Jerusalemin si Kryeqytet të Izraelit! Ata i 

thonë gazetës Ekonomist (Economist.com) “se më nuk ia 

vlen të ngritësh për dëshirat e liderëve”.  

 

Pak histori 

Aktualisht Jerusalemi është qyteti më i vjetër në Botë. Si 

qytet daton para 5000 mijë vjetëve. Që nga djali i 

Abrahamit, Jakobi dhe djali i tij Izraeli, ky vend është 

Toka e dhuruar nga Zoti për Hebrenjtë. Ndërsa, në vitin 

1000 para Krishtit, Jerusalemi behët Kryeqytet i 

Hebrenjve nën udhëheqjen e Mbretit David. Kurse, nën 

pushtimin Romak pas shekullit III, vendit i ndërrohet 

emri nga Izrael në Filistinë – ngase Filistenjët 

(Palestinez) ishin popull i Krishterë dhe Biblik (popull i 

Biblës) – pasi Betlehemi ishte qyteti i lindjes së Krishtit. 

Pak para vdekjes, Jerusalemin e viziton edhe Muhamedi 

(i deleguari i Zotit) – 1500 vjet pas mbretit Solomon - dhe 

aty ndërtohet Xhamia Al Aksa – në oborrin e tempullit të 

Solomonit. 

 

Në vitin 1187 pas Krishtit (2186 vjet pas Davidit), mbreti 

mysliman Saladini e pushton Jerusalemin dhe në këtë 

vend fillon bashkëjetesa ndërmjet Katolikëve, 

Myslimanëve dhe Hebrenjve. 

 

 

Si ka ardhur deri në njohje? 

Në vitin 1949, Kryeministri Izraelit Ben Gurion urdhëron 

kalimin e të gjitha institucioneve në Jerusalem. Deri në 

vitin 1967, Jerusalemi Lindor ka qenë i Mbretërisë së 

Jordanit, por pasi Jordani i është bashkuar Egjiptit dhe 

Sirisë në luftën e shenjtë kundër Izraelit – brenda 6 ditëve 

Izraeli e pushton edhe pjesën lindore; që e mbanë edhe 

sot. Për çudi Izraeli ka lejuar institucionet e Jordanit që 

edhe sot të menaxhojnë me hapësirën e Xhamisë Al 

Aksa. Kështu që nga gjendja aktuale, përveç Izraelit, me 

së shumti fiton Jordani. 

 

Gjatë dy (2) vizitave të mija Izraelit dhe Palestinës, kam 

mësuar se udhëheqja Palestineze ka lëshuar një sër 

shancash për të rimarrur gjysmën e Jerusalemit dhe 

krijimin e Shtetit Palestinez. Mendoj, se vet udhëheqja 

Palestineze ka zgjedhur të mbetet e izoluar. Në një bisedë 

që kisha në CNN me ish negociatorin palestinez Saeb 

Erekat; tash sekretar i pergjithshëm i Organizatës 

Palestineze për Çlirim (PLO) nuk ishte i gatshëm të 

leshonte aspak pe në asnjë pikë diskutimi.   

 

Shteti Palestinez dhe propozimi i Presidentit Klinton  

Në vitin 2000 Presidenti Bill Klinton solli ujdinë për 

themelimin e Shtetit Palestinez. Ai propozoi që 

Jerusalemi të ndahet në dy (2) pjesë Lindje – Palestineze 

dhe Perëndim – Hebraike. Muri i Vajtimit do të mbetej 

në pjesën e Palestinës. Asokohe Presidenti palestinez 

Arafat e kundërshtoi këtë plan duke thënë: “I gjithë 

tregimi është rrenë – nuk ka mur as tempull hebre”. 

Madje ai ka shkuar edhe me larg duke kundërshtuar edhe 

Biblën; ku sipas Gjonit 10:23 “Jezusi doli në ballkonin e 

tempullit të Solomonit”. Ai thoshte se “të gjitha këto janë 

rrena të kulluara”. Këtu e ka humbur edhe përkrahjen 

evropiane dhe ka fituar izolimin. Ku me pas edhe ka 

vdekur. Tempulli i Solomonit – ndërtesa me kupolën e 

arit – është në oborrin e Xhamisë Al Aksa.  

 

Presidenti Arafat dhe vendet Arabe poashtu kanë 

kundërshtuar propozimin e OKB-së qe Jerusalemi të 

behët “Qytet Ndërkombëtarë” (International City). OKB, 



Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                               nr. 32: Vjenë, mars 2018 

 

23 

 

edhe më tutje vazhdon ta njoh Jerusalemin Corpus 

Sparatum – Qytet i Ndarë.  

 

Trump dhe zgjidhja 

Aktualisht mbetët vetëm vullneti i Presidentit Trump që 

ta zgjedhë çështjen e dy (2) shtetësisë dhe i vetmi që 

mund ta arrijë këtë. Nuk besoj se askush tjetër mund ta 

bëjë këtë. Tashmë Presidenti Putin ka hequr dorë nga kjo 

iniciativë. Ky angazhim i tij kërkon pajtimin e brendshëm 

kombëtarë amerikanë – që aktualisht e ka, pasi që 

Ambasada Amerikane në Jerusalem nuk do të udhëheqë 

vetëm politiken e zakonshme të një përfaqësie 

diplomatike; por në krijimin e kushteve të dy-shtetësisë. 

Toka e Shenjtë (Holy Land); i ka sjellë përfitime dhe fuqi 

të jashtëzakonshme kombëtare dhe ndërkombëtare 

Presidentit Trump, por edhe shtetit amerikanë në 

përgjithësi.  

 

Pas mandatit të dytë të z. Trump që e ka fituar me këtë 

veprim; besoj se Presidenti tjetër amerikanë, nuk do ta 

ndryshoi këtë vendim. 

 

Tash mbetët vetëm impulsi i Presidentit Trump për 

zgjidhjen e përhershme të Shtetit Palestinez si popull 

Biblik.  

 

Jerusalemi nuk do të mbetet më qytet i ndarë!  
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Histori 

 

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 në çerekun e parë të shek. XX 
(pjesa e dytë) 

 

Gjithnjë në vazhdën e përpjekjeve 

diplomatike për mbrojtjen e çështjes 

çame dhe të territoreve të tjera kom-

bëtare që kishin mbetur brenda 

shtetit grek, Mithat Frashëri, 

bashkëngjitur me shkresën e vet të 

datës 4.XI.1924, ia dërgoi B. 

Blinishtit në Gjenevë edhe dy kopjet 

e letrave dërguar në Tiranë rreth 

bashkëfjalimeve me Koblanin; ia 

dërgoi gjithashtu edhe kopjen e 

letrës së marrë nga Çamëria mbi 

përndjekjet e çamëve nga 

pushtetarët grekë. Diplomati Fra-

shëri shkruante se njoftimet mbi 

ndjekjen dhe grabitjen e ndërtesave 

i kishte marrë nga Haxhi Kollovi, 

njëri nga pjesëtarët e “parisë nga 

fshati Luarat, i cili erdhi posaçërisht 

këtu, më vizitoi dhe më përshkroi 

regjistrin e terrorit…, më paraqiti 

me zë tronditës gjendjen e 

vajtueshme në Çamëri”. Gjithashtu 

ia bënte të ditur se përfaqësia çame i 

kishte drejtuar një ankesë 

kryeministrit Mihalakopullus dhe se 

e kishte gati një tjetër për t’ia 

dërguar Lidhjes së Kombeve.20. 

Megjithatë, përpjekjet qeveritare 

shqiptare ishin të vazhdueshme në 

favor të mbrojtjes të çamëve. Një 

aktivitet të veçantë kombëtar në 

këtë drejtim vazhdimisht e ka bërë 

edhe atdhetari Mithat Frashëri. Ai si 

përfaqësues i Shqipërisë në Athinë, 

i drejtohej ministrit të Punëve të 

Jashtme në Tiranë, më 21 janar 

1925, dhe e informonte se delegati 

shqiptar në Gjenevë kishte kërkuar 

që për çamët të merrej për bazë 

                                                 
20.AQSH, fondi 251, viti 1924, dosja 83, f. 

414. 
21.Hajredin Isufi, Politika e shtetit grek për 

dëbimin e popullsisë çame në vitet 
1914-1928 dhe qëndresa shqiptare, 
“Studime historike” 1-4, Akademia e 

gjuha si kriter i origjinës, pa shikuar vullnetin e popullsisë, ndërsa këtë kërkesë e 

konteston dhe e kritikon delegati grek Politis. Në periudhën 4-25 qershor 1925 

komisioni i lartpërmendur, i formuar nga Lidhja e Kombeve, i vizitoi fshatrat dhe 

qytetet e Çamërisë për të grumbulluar të dhëna të reja. Ishte rast i volitshëm për të 

konstatuar, për dallim nga të dhënat e komisionit të parë, se pjesa dërrmuese e 

popullsisë shqiptare nuk dëshironte të përfshihej në shkëmbim, duke i mbrojtur 

me dinjitet të lartë qëndrimet kombëtare nëpërmjet deklarimit: “Jemi shqiptarë 

dhe nuk duam të shkojmë në Turqi”. E mira e së mirës ishte që komisioni vetë u 

bind se sa më të thelluara të bëheshin hetimet, sa më të shpeshta të ishin kontaktet 

me popullsinë çame dhe krerët e saj, pa presion të qeveritarëve grekë, komisioni 

do të ishte më afër të vërtetës.21. 

 

Më 18 gusht 1925 Mithat Frashëri nga Athina i drejtohej Erik Kolbanit, drejtor i 

Seksionit të Pakicave pranë Lidhjes së Kombeve, me ç’rast, ndër të tjera, 

theksonte: “Pasi ka mundësi që Sekretari i Lidhjes së Kombeve të merret me 

çështjen e shqiptarëve myslimanë në Greqi, më lejoni t’u përcjell kopjen e letrës 

time të datës 12 gusht që sapo ia kam nisur Kryetarit të Përfaqësuesve të Lidhjes 

së Kombeve për mbrojtjen e pakicave shqiptare në Greqi. Siç do ta shikoni nga 

leximi i kësaj letre, situata e këtyre shqiptarëve në Greqi është plotësisht kritike, 

sepse nga njëra anë Greqia nuk ka pranuar të heqë masat poshtëruese që ajo zbaton 

ndaj tyre qysh prej tre vjetësh dhe nga ana tjetër zoti përfaqësues nuk kanë bërë 

ende asnjë përçapje për të arritur t’ua bëjnë jetën të durueshme këtyre 

fatkeqëve”.22. 

 

Po mbi këtë gjendje alarmante Mithat Frashëri nga Athina i drejtohej ministrit të 

Punëve të Jashtme në Tiranë më 8 shtator 1925, duke theksuar: “Si mbas vendimit 

të komisionit për nënshtetësinë e shqiptarëve në Greqi ju informoj se elementin 

shqiptar në Greqi duhet ta ndajmë në dy pjesë: elementin ortodoks dhe elementin 

musliman. Ortodoksët Greqia i quan si grekër, me qenë se sipas mentalitetit të 

helenëve një ortodoks mund të jetë vetëm grek”.23. 

 

Qeveria greke përpiqej në çdo mënyrë ta përfundonte me sukses misionin e vet të 

filluar. Pavarësisht se Turqia në shtator të vitit 1924 ishte deklaruar kundër 

vendosjes së çamëve në Turqi24., presioni i madh nga Greqia e detyroi atë që, më 

6 korrik 1925, t’i deklaronte Qeverisë greke se pranonte t’i vendoste 5.000 çamë 

në Turqi.25. Ndërkohë skena politike greke kishte pësuar ndryshime, meqenëse në 

qershor, pas grusht shtetit, erdhi në pushtet gjenerali Pangallos, i cili tregoi 

gatishmëri për përmirësimin e marrëdhënieve me Shqipërinë. Madje, përfaqësuesi 

i Shqipërisë në Athinë, Mithat Frashëri, mori premtime nga Qeveria greke se pro-

blemi i shkëmbimit të çamëve do të shqyrtohej, kurse Pangallosi i deklaroi 

shkencave e Shqipërisë - Instituti i Historisë Tiranë, Tiranë 1997, f. 72. 
22.AQSH, fondi 251, viti 1925, dosja 131/1, f. 106-108; Dokumente për Çamërinë 1912-1939, 

vep. cit. f.  443. 
23.AQSH, fondi 251, viti 1925, dosja 131/1, f. 315-318; Dokumente për Çamërinë, vep. cit f. 451. 
24.“ Gazeta e Korçës”, 29 shtator 1924.. 
25.Hajredin Isufi, Politika e shtetit grek për dëbimin e popullsisë çame, vep. cit. f. 73. 
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Frashërit se çamët do të përjashto-

heshin nga shkëmbimi.26. Mirëpo, 

Qeveria e Ahmet Zogut nuk u kënaq 

me këto deklarata, sidomos kur 

merrej parasysh fakti se pak ditë pas 

ardhjes në fuqi të Pangallosit, 

Qeveria greke e kishte nënshkruar 

marrëveshje me turqit për shpër-

nguljen e 5.000 çamëve. M’u për 

këtë arsye në sesionin e 37 të Kë-

shillit të Lidhjes përfaqësuesi i 

Shqipërisë, Mithat Frashëri, e 

denoncoi këtë marrëveshje dhe, 

ndër të tjera, theksoi se gjendja e 

shqiptarëve të Çamërisë nuk kishte 

kurrfarë ndryshimi pozitiv.27. 

 

Gjatë viteve 1923-1926, Mithat 

Frashëri si ambasador i Shqipërisë 

në Athinë, zhvilloi një veprimtari të 

dobishme diplomatike dhe 

kombëtare, gjë që e rriti mjaft 

prestigjin e Shqipërisë dhe shtetit 

shqiptar si dhe ndihmoi mjaft në 

afrimin dhe bashkëpunimin 

ndërmjet dy popujve e dy vendeve 

fqinje. Mithat Frashëri përpiqej për 

një fqinjësi të mirë e për një 

bashkëpunim të gjithanshëm me 

Greqinë e vendet e tjera fqinje. Kjo 

kërkesë për fqinjësi, miqësi dhe 

paqe në Evropën Juglindore 

kërkohej që të zhvillohej mbi bazën 

e reciprocitetit, të respektimit të 

dinjitetit kombëtar dhe të mosndër-

hyrjes në punët e brendshme të 

njëri-tjetrit. Diplomati Frashëri, i 

cili ndiqte nga afër zhvillimet 

politike në Greqi, iu drejtua 

Qeverisë greke që ta shpërndante 

sillogun e paligjshëm të Vorio-

Epirit, i cili zhvillonte një veprimtari 

të theksuar antishqiptare dhe 

tensiononte marrëdhëniet ndërmjet 

dy vendeve.28. 

 

Në një letër nga Athina, drejtuar K. 

Çekrezit më 1925, Mithat Frashëri 

çështjen e Kishës Autoqefale Shqip-

tare e konsideronte si çështje 

kombëtare: “Ç’ punë kanë bajlozët 

e huaj në një çështje thjeshtë 

kombëtare shqiptare?- revoltohej 

Mithat Frashëri për shkak të 

ndërhyrjes së Kishës Greke në punët 

e Kishës Autoqefale Shqiptare, dhe 

sikur e ndiente që kjo do të ndodhte 

                                                 
26.Po aty f. 73. 
27.“Gazeta e Korçës”, 25 janar 1925. 
28.Kthimi i Mithat Frashërit  vep. cit f. 16. 
29.Po aty. 

edhe pas afro 70 vjetësh me bajlozin Janullatos”.29. Mithati kishte njohuri të thella 

për historinë dhe kulturën greke. Ai e fliste bukur greqishten, kishte kulturë të 

gjerë, andaj u imponua në qarqet më të larta politike e intelektuale të Greqisë. 

 

Gjithashtu, Mithat Frashëri kishte shkuar dy herë në Gjenevë, më 1923 dhe më 

1925, ku kishte kontaktuar me z. Drummond dhe z. Rafael, për ta mbrojtur 

popullsinë çame nga gjenocidi dhe shpërngulja. Për këtë problem i kishte shkruar 

Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë mbi 160 letra e raporte si dhe kishte udhëtuar 

në Shqipëri, në shtator të vitit 1925, për ta shqyrtuar ketë çështje shumë serioze 

me Ministrinë e Jashtme. 

1.“Emërimi në Lidhjen e Kombeve të një zyrtari (përfaqësuesi) të zot e më vullnet 

të madh që t’i dijë mirë punët e Shqipërisë.  

2. Mbrojtja e shqiptarëve të Greqisë, ndalja e tragjedisë çame, duke kërkuar 

largimin e minoritarëve grekë (grekofonëve), nëse grekët vazhdojnë të largojnë 

çamët nga trojet e tyre.  

3. Emërimi i një drejtori të përgjithshëm në Ministrinë e Jashtme për trajtimin e 

instalimit të refugjatëve ishin propozime dhe punë të Mithat Frashërit në dobi të 

çështjes kombëtare. Në saje të këtyre përpjekjeve të ambasadorit tonë, i cili shpesh 

herë kryente edhe detyrën e ministrit të Jashtëm, u arrit që të ndalohej shpërngulja 

e 5.000 çamëve të tjerë, ndër të cilët edhe 800 fëmijë.”30. 

 

 Në një nga letrat e shumta dërguar ministrit të Punëve të Jashtme në Tiranë 

diplomati Frashëri theksonte, ndër të tjera: “Jam pjekur për këtë punë tri herë më 

z. Rufos, ministrin e ri të Punëve të Jashtme, dy herë me z. Kaftanxhogllu, drejtor 

i përgjithshëm si dhe dy herë me gjeneralin Kondulin, që më premtoi ndërhyrjen 

e tij pranë z. Pangallos. Sot po vi nga z. Rufos, për herën e tretë…. Ai mu lut që 

t’i jap edhe disa ditë afat, duke premtuar se situata do të ndërrohet dhe se do ta 

shoh se efekti i premtimeve të tij do të jetë fort i madh. Kam tre vjet afro, i thashë, 

që po dëgjoj premtime, të cilat nuk janë realizuar kurrë. Në bazë të këtyre jam i 

detyruar ta shoh një vullnet të lig të Qeverisë greke.”31. 

 

Mehdi Frashëri, delegat i Qeverisë shqiptare në mbledhjen e Lidhjes së Kombeve, 

më 20 dhjetor 1925, i drejtohej ministrit të Jashtëm shqiptar nga Florenca, me 

ç’rast, ndër të tjera, i shkruante: “Mbas urdhërit me 3 dhjetor u nisa për Gjenevë 

dhe me 4 arrita atje. Para se të nisëm i telegrafova ministrit tonë në Athinë z. 

Mithat Frashërit për me ardhë këtu dhe të mi sjell të gjitha lajmet dhe dokumentat 

e duhura mbi shqiptarët që gjenden në Greqi. Mbasi mora këto të dhëna përgatita 

një raport të gjatë mbi situatën e shqiptarëve në Greqi dhe përmes një letre drejtuar 

sekretarit të përgjithshëm ia parashtrova Këshillit të Lidhjes së Kombeve. Çështja u 

vu në rendin e ditës me datën dhjetë dhe para Këshillit dhe para opinionit publik 

publikova të gjitha mjerimet e shqiptarëve të Greqisë.32. 

 

Në dhjetor të vitit 1925 M. Frashëri kërkoi dorëheqjen që iu pranua në prill të vitit 

1926. Nëse do të thellohemi pak mbi shkaqet e dorëheqjes mendoj se ato janë 

komplekse dhe lexuesi i vëmendshëm do t’i gjejë ato sidomos në letrat që i dërgon 

Mithati nga Athina respektivisht ministrave të jashtëm të Shqipërisë. A do të ishte 

e mundur të kuptonit gjë në atë labirint që i thonë ministri e Punëve të Jashtme? I 

shkruan ai sekretarit të përgjithshëm të asaj ministrie Dh. Beratit. “më 1 të gushtit 

i telefonojnë ministrisë (së jashme). Senatit dhe kryesisë së Republikës për tu 

thënë se unë e shoh si rrezik fort të madh dhënien e Shën Naumit me dashjën tonë-

shkruan ai nga Athina, në vitin 1925. Hoqa një telegraf të dytë për ato tri zyra plus 

për Kryesinë e Parlamentit, duke përseritur edhe një here idenë time, që është po 

ajo që ndiqja edhe në Paris më 1920 për çështjen e Vlorës: Asgjë të japim nga 

trupi i vogël i mëmëdheut tonë! 

 

Pra kur politika në këtë rast politika e jashtme nuk përkonte më idealin dhe 

angazhimin e tij kombëtar, ai dha dorëheqjen. “nuk e di, kjo që bëmë gjer më sot, 

30.Po aty f. 18 
31.Po aty. 
32.AQSH, fondi 251, viti 1925, dosja 131/2 f. 411-412; Dokumente për Çamërinë, vep. cit. f. 463. 
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politikë është apo tradhëti kundrejt 

mëmëdheut?- I drejtohet ai ministrit 

të Jashtëm, Hysen Vrionit. 33. 

 

Më 5 janar Mithat Frashëri i 

drejtohej përsëri nga Athina 

ministrit të Punëve të Jashtme në 

Tiranë, duke përshkruar mjerimet e 

popullatës çame: “Mjerisht shumë 

prej refugjatëve kanë mbetur 

udhëve dhe disa kanë vdekur urie. 

Midis këtyre refugjatëve janë 40 

fëmijë nga Gardiku dhe Dragomije. 

Propaganda më e mirë për Çamërit 

bëhet duke pasur kujdes për ata 40 

fëmijë që gjenden në Sarandë. Ve-

tëm në ketë mënyrë u jepet zemër 

dhe kurajo çamëve.”34. 

 

Gjithnjë, në zbatim të udhëzimeve 

të Qeverisë shqiptare, ambasadori 

shqiptar në Athinë, z. Mithat 

Frashëri, bënte përpjekje të 

vetëmohuese për ta shpëtuar 

pasurinë e 109 familjeve shqiptare 

të fshatrave Shak, Revani e Zhelen-

grad të prefekturës së Kosturit. Ata, 

nga frika e këmbimit si turq, kishin 

mërguar nga fshatrat e tyre dhe po 

qëndronin përkohësisht në Korçë. 

Pasuria e tyre arrinte në 3.967.000 

fr. ari, d.m.th. 198.350 napolona 

floriri. Përpjekje të tij bëheshin që ta 

shpëtonte edhe pasurinë e 197 

familjeve të fshatrave Venan dhe 

Rrëmbi, të cilat, për t’i shpëtuar 

dëbimit të dhunshëm në Turqi, ishin 

detyruar të linin gjithçka kishin në 

fshatrat e tyre dhe të strehoheshin në 

Korçë.35. 

 

Nga presioni ndërkombëtar dhe 

qeveritar i Tiranës zyrtare, më 16 

mars 1926, presidenti i Këshillit të 

Lidhjes së Kombeve, Kukujiro Ishii 

(japonez), deklaroi se Ministria e 

Jashtme greke pranonte se 

shkëmbimi i popullsive në Epir 

kishte përfunduar dhe se asnjë 

mysliman tjetër i Epirit nuk do të 

shpërngulej për në Turqi.36. 

Ndërkohë, ministri i Jashtëm grek, 

J. Kanakaris, e informoi të 

ngarkuarin e Shqipërisë me punë në Athinë se Qeveria greke çamët myslimanë të 

Greqisë do t’i konsideronte si shqiptarë.37.  

 

Si duket Qeveria e Pangallosit ishte paksa më largpamëse, e kjo vërehet edhe nga 

hapat e tjerë që ndërmori ajo në drejtim të normalizimit të marrëdhënieve me 

Shqipërinë. 

 

Qeveria shqiptare i përshëndeti qëndrimet e Qeverisë greke për përmirësimin dhe 

përparimin e marrëdhënieve shqiptaro-greke, të cilat, sikurse dihet, më parë nuk 

kishin qenë stabile. U çmua në mënyrë të veçantë intervista e Pangallosit dhënë 

korrespondentit shqiptar në Athinë, më 14 shkurt 1926, në të cilën ai theksonte: 

“Athina kishte vendosur të ndëshkonte çdo veprim të keq në Greqi ndaj minoritetit 

shqiptar prej disa kokave të nxehta dhe të papërgjegjshme”.38. 

 

Fatkeqësisht, kjo frymë pozitive në marrëdhëniet shqiptaro-greke nuk zgjati shumë. 

Rënia e Pangallosit nga pushteti në verë të vitit 1926 ndikoi për të keq në marrë-

dhëniet shqiptaro-greke. Ardhja në fuqi e gjeneral Kondilit nuk koincidoi aspak 

rastësisht me rihapjen e sillogjeve vorioepirote.39. Kështu, u rihap “çështja e 

sigurimit të kufijve veriorë”, politikë e njohur e Ministrisë së Jashtme greke. 

 

Në të vërtetë, gjithçka u kalua në heshtje dhe marrëveshja u shpërfill ende pa u 

tharë ngjyra mbi letër. Fatkeqësisht qeveritarët e Athinës marrëdhëniet me 

Qeverinë e Tiranës i shikonin nga pozita të superioritetit të padiskutueshëm. Ishte 

pikërisht kjo arsyeja që nuk kishte hapa progresivë. Këtë e dëshmon edhe një 

shkrim i diplomatit dhe njeriut, i cili iu përkushtua kësaj çështjeje me tërë qenien 

e vet, z. Mithat Frashëri. Ai shkruante se, edhe pse e çështja e së drejtës çame po 

diskutohej pandërprerë prej tri vitesh, si ndërmjet dy qeverive ashtu edhe në 

Lidhjen e Kombeve, nuk po zgjidhej ende për faj të Qeverisë greke, e cila sado që 

disa herë kishte marrë zotime e botërisht kishte bërë edhe premtime zyrtare, në 

realitet zotimet dhe premtimet nuk ishin asgjë më tepër se fjalë të kota, nëpërmjet 

të cilave synohej të përfitohej sa më shumë në kohë. Si pasojë e faktit se ato 

premtime ishin vetëm fjalë boshe, pasuria e dhjetëra e dhjetëra fshatrave çame 

ende gjendej në duar të ardhacakëve nga Anadolli. 

 

Shtypi shqiptar e quajti gabim fatal trajtimin e çështjes shqiptare në varësi të 

ngushtë me çështjen lindore. Me qëndrime të tilla në shtypin shqiptar dhe atë të 

huaj dolën edhe diplomatë të shquar shqiptarë, sikundër ishte Mithat Frashëri. 

Përmes shkrimeve të tij të guximshme në gazetat greke, ai shtroi propozime për 

shpërndarjen e Silogut të Vorioepirit, që kishte program shovinist antishqiptar. Me 

shkrimet e tij në organet e shtypit ngulmoi “për një ngritje ideo-politike dhe 

kulturore të shqiptarëve për të hyrë në lidhje me botën e qytetëruar dhe me 

Institutet e Evropës”. Ai e kishte përcaktuar qartë kredon politike për përparimin 

dhe mirëqenien e Shqipërisë, duke e rreshtuar veten “kundër lëvizjes bolshevike” 

dhe për një “lëvizje demokratike”.40. 

 

Kërkesat e raportet që iu paraqitën Këshillit të Lidhjes së Kombeve bënë që në 

mbledhje të veçanta të këtij këshilli në vitet 1923-1928 Fan Noli, Mithat Frashëri, 

Benoit Blinishti, Mehmet Konica, Rauf Fico e shumë diplomatë të tjerë shqiptarë 

ta shprehnin qëndrimin e Qeverisë shqiptare në mbrojtje të çamëve. 

 

Pa dyshim në këtë drejtim përpjekje dhe kontribut të veçantë dha edhe Mithat 

Frashëri. 

(fund)

                                                 
33.Kthimi i Mithat Frashërit, vep. cit f. 19-

20. 
34.AQSH, fondi 251, viti 1926 dosja 119, f. 

118-119; Dokumente për Çamërinë, 
vep. cit f. 465. 

35.Ibrahim D. Hoxha, Viset kombëtare 
shqiptare në shtetin grek, Tiranë, 2000, 
f. 429. 

36.Hajredin Isufi, pun. cit f. 74. 
37.“Gazeta e Korçës” 2 maj 1926; Hajredin Isufi, pun. Cit f. 74; Lush Culaj Shqipëria dhe problemi 

kombëtar 1918-1928, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 2004, f. 198. 
38.Hajredin Isufi, pun. cit . f. 74. 
39.Po aty. 
40.Muharrem Dezhgiu- Mithat Frashëri-personalitet i denjë i nacionalizmit shqiptar, “Studime 

historike” Akademia e Shkencave e Shqipërisë - Instituti i Historisë Tiranë, Tiranë 1997. f. 75. 
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Shkruan: Leonora Laçi, Shkodër/Shqipëri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si i shpëtoj sigurimit Mons. dr. Zef Oroshi 
 

 

Imzot Zef Oroshi në audiencë te Papa Pali VI më 1970 

 

Qëllimi i këtij shkrimi është që të shpjegoj të vërtetën e arratisjes në mal të 

Mons. dr. Zef Oroshit, që për nga mënyra si u realizua u duk e pabesueshme. 

Duke hedhur hipoteza të ndryshme deri dhe në përbaltosjen e Dom Zef 

Oroshit. 

 

Historia dhe peripecitë e jetës së Mons. dr. Zef Oroshit i lindur në Kaftall të 

Oroshit, Mirditë në 1912 e largët, si bashkohës i shumë ngjarjeve vendimtare 

të kombit shqiptar deri sa mbylli sytë në vitin 1989, duhet të jetë pjesë e 

historiografisë sonë, aktiviteti dhe kontributi i tij kombëtar duhet të shënohen 

me germa të arta për të mos u harruar. 

 

Ardhja e komunizmit. 

Fitorja e komunizmit në vitin 1944 në Shqipëri do jetë vetëvrasja më e madhe 

që i bënë shqiptarët vetës, për ata që e pranuan atë. Dom Zefi bën pjesë në ato 

njerëzit që nuk u pajtuan asnjëherë me fitoren e komunistëve, ai nuk e pranoi 

as në atdhe por as në Shtetet e Bashkuar të Amerikës fitoren dhe pushtetin e 

komunistëve.  

 

Dom Zefi në fillim të viteve 50’ u tregua mjaft aktiv në zonën e Mirditës, kjo 

ishte periudha më e ashpër e represionit shtetëror ndaj armiqve të pushtetit.  Si 

një antikomunist i vendosur ai i qëndroi besnik atdheut dhe fesë.  

 

Sigurimi po ushtronte një presion të madh mbi popullsinë civile, duke qenë se 

dhe iniciativa anglo-amerikane për të shembur komunizmin në Shqipëri, 

kishte ndikuar që lufta e klasave brenda vendit të ishte më e ashpër, 

konkretisht lufta kundër armiqve të pushtetit të cilët që në 1945 kishin 

mbushur burgjet dhe kampet e internimit duke u torturuar në format më 

çnjerëzore ngjashëm me kampet e nazizmit, dhe me metodat e tyre. Dom Zefi 

përveç detyrës fetare, duke parë çdo ditë se çfarë i bëhej popullit të tij Mirditas 

zgjodhi të ishte aleat i tyre.  Ai bëri përpjekje për kryengritje por që pa sukses, 

pasi komunistët tashmë kishin përgatitur terrenin dhe njerëzit për të zbuluar 

veprimtarinë e antikomunisteve. 

Aktiviteti i tij ra në sy të sigurimit 

dhe qeverisë së E. Hoxha duke 

kërkuar dhe arrestimin e tij me çdo 

kusht.  

 

Pa nënshtrimin e Veriut e 

konkretisht Mirditës, komunistët e 

kishin të qartë që pushtetin nuk 

mund ta kishin të plotë.  Në një 

qarkore që Ipeshkvi Bernardin 

Shllaku i dërgon dioqezave (shkruar 

nën torturë nga sigurimi) tregohet 

sesa bujë kishte bërë arratisja e Dom 

Zefit dhe jo vetëm sigurimi ishte në 

kërkim të tij por ishte ngritur dhe një 

komision kërkimi i përbërë nga 

Dekani i Tiranës, Dom Mark Dushi, 

dhe Administratori Dioqezan i 

Lezhës Dom Ndoc Sahatçija.  

 

Madje vet D. Ndoc Sahatçija në 

nëntor të vitit 1952 merr rrugën për 

në Veri të Shqipërisë për ta kërkuar 

vetë (referuar nga libri i Markus W. 

Peters, Përballjet e historisë së 

Kishës Katolike në Shqipëri 1919-

1996). Për arratisjen e Dom Zefit 

është shkruar dhe në studimet 

“Dosjet e Diktaturës” e studiuesit 

Pjetër Pepa dhe në monografinë 

“Mons. dr. Zef Oroshi –Një jetë e 

shkrirë për fe e atdhe” të studiuesit 

dhe Sekretarit të Lidhjes së III të 

Prizrenit, z. Tomë Mrijaj (SHBA) 

dhe në veprën e Nikollë Melyshit, 

“Ngjarje Historike, të ndime, të 

pame e të jetueme”. 

 

Momenti i arratisjes së Mons.dr. Zef 

Oroshit është kthyer në një legjend, 

por për ta bërë reale dhe të mos 

mitizohet më tej me këto fakte, pata 

një bashkëbisedim me nipin e 

Mons.dr. Oroshit, Prend Gjokën, i 

cili më rrëfeu të vërtetën sesi dom 

Zef Oroshi i kishte shpëtuar 

arrestimit dhe ishte fshehur në mal 

deri sa largohet fillimisht në Evropë 
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e më pas në tokën e premtuar, SHBA.  

 

Amerika u bë atdheu i dytë për të dhe veprimtarinë e tij, atje la gjurmë me 

themelimin e Kishës së Parë Katolike Shqiptare, kjo tregon se i shërbeu më 

mirë atdheut larg tij duke qenë se Shqipëria u kthye në një burg të madh për 

intelektualët dhe ndrydhi jo vetëm dëshirat për tu arsimuar por ndrydhi dhe 

burgosi dhe mendimet për tu shprehur e për të arritur në jetë. 

 

Ai (Prend Gjoka) rrëfen se halla a e tij (motra e dom Zefit, Lukja e cila përjetoi 

kalvarin nëpër burgjet e internimit, dhe pas rënies së komunizmit ka jetuar në 

shtëpinë e nipit deri ditën që mbylli sytë) kishte qenë personi i fundit që Dom 

Zefi kishte takuar para se të arratisej në mal.  

 

Por si ndodhi ngjarja? 

Ishte janari i vitit 1952 (viti është i diskutueshëm mund të jetë dhe 1951) Dom 

Zefi si famullitari i Ungrejt, do zhvillonte meshën e së Dielës në Kishën “Shën 

Maria Magdalenë”. Kisha e fshatit kishte një distancë prej 50 metrash me 

Qelën. Në Kashnjet dhe në fshatin Ungrej por dhe fshatrat përreth gëzonin 

respekt për meshtarin dhe është meritë e fshatit Ungrej që realizuan arratisjen 

e dom Zefit që të mos binte në duart e sigurimit të cilët bënë të pamundurën 

të informojnë dom Zefin se Kisha ishte e rrethuar nga forcat e Sigurimit.  

Urdhri i arrestimit kishte ardhur nga Mehmet Shehu. 

 

Sigurimi po priste që mesha të përfundonte dhe prifti të dilte i fundit për ta 

arrestuar, e ata vëzhgonin nga dera kryesore daljen e popullit. Plani ishte që të 

arrestohej në momentin e daljes së popullit nga kisha dhe Dom Zefin ta 

arrestonin që të mos mund të kundërpërgjigjej. 

 

Dom Zefi shfaqet se nuk ndjehet mirë dhe pa zhurmë lë meshën dhe del nga 

dera sekrete mbrapa Kishe, dhe shkon tek Qela që ishte sipër Kishës e takon 

të motrën e cila i shërbente, Luken. Ndërkohë që ajo gatuante dreken, dëgjon 

dom Zefin që e thërret:- “Luke, Luke unë ika”, koha nuk i premtoj që të 

përshëndetej më tej, dhe Lukja duke e kuptuar situatën e sheh Dom Zefin që 

kapërcen murin rrethues rreth 2 metra të lartë për të humbur gjurmë në pyllin 

me gështenja. Në këtë kohë ajo është kujtuar që të marr pardysyn dhe ja ka 

hedhur matanë murit duke i thënë -“Paq Zotin me vedi”. 

 

Ndërkohë populli në kishë po priste përfundimin e predikimit të priftit. Dhe 

panë që diçka nuk shkonte dhe prifti nuk po dilte tek elteri duke qëndruar dhe 

pas orës 12:00, ku pretendohej që mesha të përfundonte. Në këtë kohë forcat 

e sigurimit dyshuan se pse populli nuk po dilte nga Kisha. Kështu ata vendosin 

të hyjnë në Kishë dhe ngelën të befasuar kur nuk kanë gjetur priftin aty. 

 

Populli  e kuptoj që sigurimi kishte ardhur për arrestimin e Dom Zefit dhe ky 

ishte arratisur. Pasi sigurimi bëri një kontroll të shpejt të kishës, u nisën për 

tek Qela, aty pyeten Luken e cila i jep përgjigje se:-“Dom Zefi po jep meshë”-

mbyll rrëfimin e tij nipi i Dom Zefit, Prend Gjoka. 

 

Dom Zefi në mal bashkohet me grupet antikomuniste, ku do qëndroj për tetë 

muaj deri sa kaloi në Kosovë e cila ishte pjesë e Federatës Jugosllave, me 

gjithë vështirësitë dhe i plagosur kalon në Mitrovicë e nga aty sëbashku me 

Atë Daniel Gjeçajn O.F.M, Atë Ambroz Martinin O.F.M, dhe Nikollë 

Kimzen, pas garancive që i dhanë  Dera e Gjomarkut e personalisht Kapidan 

Ndoi, shkojnë në Itali. Nga aty, në vitet ’60  Mons.Oroshi niset drejt Shteteve 

të Bashkuara të Amerikës.  

 

Për veprimtarinë në male të Dom Zef Oroshit na jep të dhëna Bep Kuqani ish 

i burgosur politik për shumë vite, në një shkrim të botuar në vitin 2009, i cili 

thotë:- E tash në lidhje me nji shënim të Z. Ndue Melyshi, citue në faqen 53, 

ku thuhet: “Meqenëse ishte Komitet klandestin, nuk mund të zgjidhej kryetari 

me vota të lira të popullit, prandaj antarët në brendësine e Komitetit 

caktojshin nji kryetar…”, dishroj të plotësoj këtë mendim, tue shtue, se ne 

“brendësinë e këtij Komiteti”, kje 

zgjedhë si Kryetar Dom Zef Oroshi 

dhe Sekretar Jak Perjaku, i cili, kje 

vra në mal, në përpjekje me forcat e 

ndjekjes të Sigurimit. Këtë ma ka 

thanë përveç të tjerëve, që do t’i 

permendi ma poshtë, edhe vetë i 

vëllai: Gjon Perjaku, që u kap n’atë 

përpjekje, i plagosun randë dhe me 

të cilin kam ndejtë në burgun e 

Burrelit. Veç kësaj, kam pasë rastë 

me njohë personalisht edhe katër 

antarë të këtij Komiteti, nga të cilët 

per Karlo Çoben, avokat, i biri i 

Ndoc Çobës, që ka kenë Kryetar i 

Këshillit Antifashist Nacional 

Çlirimtar dhe Sulë Hafizin, 

Kryemyfti i Lezhës, nuk e kam ditë se 

ka kenë Antar i Komitetit të Maleve; 

ndërsa për Haki Bushatin, i vëllai i 

ish – Kryeministrit Maliq Bushati, 

që u pushkatue bashkë me At Anton 

Harapin O.F.M,  dhe Lef Nosin dhe 

Ndrek Kakarriqin e kam dijtë dhe, 

edhe këta më kanë thanë se “kena 

pasë për Kryetar Dom Zef 

Oroshin”.  

 

Haki Bushatin e kam njoh vetëm për 

nji periudhë të shkurtë kohe në 

burgun e Tiranës; ndersa Ndreken e 

kam njohë qysh se kam kenë në 

moshë adolishente, se ka kenë 

mësues në Kolegjin Saverian, 

kryetar i Shoqatës “Rrethi Don 

Bosco” (krijue nga At Pjetër 

Meshkalla); kam ndejt në burg të 

Burrelit, mbasi kje denue 17 vjet si 

antar i atij Komiteti, i arrestuem në 

Lezhë, vetëm pak muej mbasi kishte 

fillue punën si avokat. Miqësinë e 

kena vazhdue edhe mbas daljes nga 

burgu, deri në ditën që vdiq. (...) Për 

Dom Zef Oroshin, duhet dijtë edhe 

kjo: Qysh nga dita e arratisjes, që 

hoqi veladonin e doli në mal, e deri 

që iku në Jugosllavi, banorët e 

Mirditës dhe të malësisë së Lezhës 

e kanë njohë ma fort se prift, si 

Kryetar të Komitetit të Maleve, si 

organizator i “Çetave të 

Shpagimit”, si luftëtar shumë trim 

dhe si antikomunist i vendosun” -

shkruan në shkrimin e tij Bep 

Kuqani. 

 
Mons. dr. Zef Oroshit i prehen eshtrat  

në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe 

është hedhur diskutimi për kthimin e 

eshtrave në atdhe por diaspora e SHBA 

dhe miqtë e tij kanë qenë të mendimit se-

“Ai bëri historinë atje dhe atje duhet të 

vazhdoj të prehet i qetë”. 
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Shkruan: Prof. Dr. Sabile Keçmezi-Basha, Prishtinë/Kosovë (sabile_basha@hotmail.com) 
Sabile Keçmezi-Basha lindi më 1954 në Koretin të Dardanës (Kamenicë), Kosovë. Ka mbaruar fakultetin e shkencave politike 

në Beograd më 1977. Ka magjistruar (1980) dhe doktoruar në Universitetin e Prishtinës në Degën e Historisë më 1984 (ishte 

femra më e re që u bë doktore e shkencave në Kosovë). Botoi mbi 300 njësi bibliografike zhanresh të ndryshme, nga ato 

shkencore, publicistike, trajtesa, vështrime, shqyrtime, fejtone, poezi për të rritur dhe fëmijë, tregime, drama, romane, ese etj. 
Është anëtare e Kryesisë së Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës. Në vitin 2001-2004 ishte deputete e Parlamentit të Kosovës. 

Aktualisht merret me probleme historiko-politike të kohës më të re. Që nga viti 2009 është anëtare e Akademisë së Arteve 

Evropiane. Nga viti 1978 punon në Institutin e Historisë të Kosovës dhe ka titullin e këshilltarit shkencor (Profesor Ordinar). 

 

 

 

Diferencimet ideopoltike ndaj intelektualëve shqiptarë në Kosovë (1945-1990) 

 
Diferencimet ideopolitike ndaj popullit shqiptar në 

përgjithësi dhe ndaj intelektualëve në veçanti, gjatë 

okupimit jugosllav, janë bërë në disa etapa të caktuara. 

Është e njohur periudha pas përfundimit të Luftës së Dytë 

Botërore, aneksimi i Kosovës nga Serbia dhe Jugosllavia. 

Dihet se në ato vite të pasluftës në shënjestër të UDB-ës 

ishin intelektualët e pakët shqiptarë, që vazhdimisht ishin 

kundër okupimit jugosllav. Po ashtu, është e njohur 

periudha e Byrosë Informative, e njohur ndryshe si 

Informbyro (1948). Si periudha më tragjike, në 

historiografinë shqiptare, njihet periudha e aksionit të 

mbledhjes së armëve 1955-56, si dhe ajo e shpërnguljes 

së shqiptarëve për në Turqi, deri në fund të kohës së 

Rankoviçit (që është periudha prej 1945-1966). 

Diferencimet ndaj shqiptarëve vazhdojnë edhe në vitet e 

mëvonshme, pas Plenumit të Brioneve, pas 

demonstratave të vitit 1968 si dhe pas demonstratave 

studentore të vitit 1981, 1990 e më vonë.  

 

Historia përsëritet tek shqiptarët edhe pas vitit 1981         

Menjëherë pas demonstratave të studentëve të 11 marsit 

1981, shtabet politike të Jugosllavisë, që nga instancat më 

të ulëta e deri në ato më të lartat, që nga krahinat, 

republikat e deri në Federatë, organizatat bazë e deri në 

Komitetin Qendror të LKJ- së, u mblodhën dhe diskutuan 

për ngjarjet në Kosovë. Të gjithë nxitonin se cili të 

propozojë më parë masat më drakoniane, se kush të 

parashtrojë planet më shtypëse e më antihumane ndaj 

atyre që morën pjesë në demonstrata. 

      

Në bazë të të dhënave jo të plota vetëm gjatë vitit 1981, 

janë përjashtuar nga Lidhja Komuniste mbi 161 veta 

(profesor 23, arsimtarë 29, mësues 14). Numri i 

punëtorëve që janë përjashtuar nga Lidhja e 

Komunistëve, sipas të dhënave zyrtare, ishte i madh, por 

organet kompetente shpreheshin se nuk kishin të dhëna 

të sakta për këtë gjendje1. 

 

Intelektualët në shënjestrën e UDB-ës 

Institutet shkencore të Kosovës u sulmuan jo vetëm sepse 

ishin shumë të rëndësishme për shkencën, por një arsye 

tjetër ishte shumë më urgjente dhe shumë më e 

rëndësishme pasi aty ishin dhe vepronin shtyllat kryesore 

të shkencës shqiptare, si emra të njohur të shkencës së 

albanistikës, të historisë, të mjekësisë, të drejtësisë etj. 

Sulmi më i rëndë dhe më i ashpër, nga pushtetarët, ishte 

                                                 
1 ASHAK, Fondi Komiteti Krahinor I LKK-së, d. Mbledhja e Kryesisë 

së Komitetit Krahinor të LKK-së, 1981, 3. 

bërë ndaj drejtorit të Institutit të Historisë Akademik Ali 

Hadri, shkencëtari që me argumente kishte polemizuar 

me shumë historianë serbë për çështjet e historiografisë 

shqiptare. Me plot guxim ai i ishte kundërvënë atyre dhe 

me argumente kishte mbrojtur të vërtetën shkencore që 

për ata shkencëtarë ishte një debakël i plotë. Shovinistet 

serbë i frikësoheshin atij dhe shkollës që kishte ngritur. 

Profesori Ali Hadri ishte vetë koka e historisë, i 

pathyeshëm ndër stuhitë e kohës. Andaj, diferencimi 

(eliminimi) ideopolitik ishte i mirëseardhur për 

nacionalistët serbë.  

    

Duke e parë autoritetin që gëzonte tek gjeneratat e reja, 

pushtetarët nxituan që të ndërmarrin një fushatë të paparë 

ndaj tij. Formuan grupin punues enkas për të diferencuar 

profesorin  me disa kolegë. Në librin “Universiteti i 

Kosovës 1981- 1983”, Prishtinë 2004, Akademik M. 

Dushi, paraqet sintezën e akuzave për profesorët: 

Akademik Ali Hadri, Akademik Rexhep Qosja, Profesor 

Fehmi Agani dhe Akademik Mark Krasniqi (akademik 

Mark Krasniqi në atë kohë nuk ishte anëtar i LKK-së, 

megjithatë u mor vendimi që të bisedohet me të lidhur me 

ngjarjet e marsit - S.K-B).  

 

Akademik Ali Hadri përjashtohet nga LKK dhe nga 

të gjitha funksionet tjera 

Në mënyrë të shkurtuar do të paraqesim dokumentin me 

të cilin u ngarkuan dhe u përjashtuan akademikët dhe 

profesorët nga radhët e LK-së. Në këtë dokument midis 

tjerash thuhej: “Gjatë një periudhe të gjatë Ali Hadri disa 

herë haptazi ka hasur në kundërshtim me idetë politike 

dhe qëndrimet e LK-së. Për këtë arsye dy herë ka qenë i 

dënuar me masa partiake2 (nuk shpjegohet se në cilin vit 

u morën masat partiake ndaj profesorit dhe për çfarë 

arsye, dilema ngeli e hapur, i duhet besuar kësaj të dhëne 

apo jo..., mungojnë të dhënat që vërtetojnë dënimin 

partiak paraprak). Përgjegjësitë e tij, për të cilën është 

kërkuar masa partiake, kanë qenë këto: 

 

Ali Hadri (është befasuese sepse grupi punues nuk përdor 

ndonjë titull për profesorin, kur dihej se ai ishte profesor 

universiteti, ishte doktor shkence dhe ishte Akademik, 

anëtar i Akademisë së Shkencave e Arteve të Kosovës, 

ndërsa grupi punues gjatë tërë tekstit të akuzave 

profesorin e quan me emër e mbiemër dhe asgjë më 

shumë). Në vitin 1972 ka bërë polemika të caktuara në 

 2 Minir Dushi, Universiteti i Kosovës 1981- 1983, Prishtinë, 

Universiteti i Prishtinës, 2004, 128. 

mailto:sabile_basha@hotmail.com
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lidhje me spastrimet (1948) pas konfliktit të PKJ me 

Stalinin dhe stalinizmin. Nga kjo shihet qartë se ai në 

lidhje me këto ngjarje në mënyrë jo-kritike i ka pranuar 

qëndrimet dhe vlerësimet e Partisë së Punës së Shqipërisë 

(PPSH-së)3. Këtë çështje e ka shqyrtuar grupi i posaçëm 

i Komitetit Ekzekutiv i Kryesisë së LK të Kosovës, duke 

dënuar Ali Hadrin me vërejtje partiake (1978). Absurd 

mbi absurde, dënohet profesori pas 35 vjet, pse nuk e 

paska dënuar Stalinin dhe pse qenka pajtuar me 

qëndrimin e PPSH-në. A nuk përngjan shumë ky tregim 

me përrallën e qengjit dhe ujkut.   

       

Nën pikën 1.2. thuhej se Ali Hadri në mënyrë jokritike ka 

shpallur punimin e tij për regjistrimin e Historisë së 

Popullit Shqiptar, e cila siç është thënë, ka qenë shkruar 

në Shqipëri. Kjo historiografi, në të cilën Ali Hadri ka 

dhënë edhe shtojcën e vet, ka qenë në kundërshtim me 

politikën e LKJ-së për çështjen nacionale4.  

    

 

Mirëpo, ajo që më së tepërmi e akuzonte dhe e rëndonte 

profesorin ishte pika 1.3. ku mënyrë të hapur kërkohej që 

profesori të shndërrohej në atë që ai nuk do ta bënte kurrë 

në jetën e tij. Thuhej “Ali Hadri pas ngjarjeve të vitit 

1981, nuk ka dashur haptas dhe publikisht t’i gjykojë 

pozitat ideopolitike dhe qëllimet e nacionalizmit e 

irredentizmit shqiptar dhe të propagandës nga RPS e 

Shqipërisë”5.  

 

Për të vazhduar në pikën 1.4. ku në mes të tjerash 

akuzohej se bënte “indoktrinimin e një numri të rinjve 

shkaktuar nga historiografia, të cilën ky në mënyrë 

jopolitike dhe nga pozita nacionaliste ka trajtuar disa 

ngjarje nga e kaluara e popullit shqiptar”6. Shihej qartë se 

pushtetarët nuk mund t’ia falnin profesorit admirimin që 

gëzonte te rinia studentore, prandaj dhe donin që ta 

paralizonin atë në procesin mësimor.  

      

  

Flitej nëpër qarqet shkencore, se profesori kishte qenë 

shumë kategorik kur grupi i diferencimit i ardhur nga KK 

të LKK-së dhe KK të LK-së të Prishtinës kishte kërkuar 

nga ai që të bëjë vetëkritikë dhe të distancohet nga 

studentët. Ai i kishte injoruar ata, dhe me përbuzje i 

kishte këshilluar që gishtat që kishin ngritur për ta 

përjashtuar nga LK- ja, është mirë që t’i ruajnë për vete 

se do të vijë koha kur edhe ata do të përgjigjen para 

padronëve. Profesori i nderuar veç që ishte shkencëtar, 

ishte dhe vizionar në rrjedhat politike të kohës. Ai e 

parashihte se jo shumë larg do të vijë dita kur edhe ata do 

t’i presë e njëjta gjë (me të cilën u bindëm më vonë, ngase 

ata që e diferencuan profesorin, në vitin 1989 u ndoqën 

penalisht nga ish- padronët e tyre). E tërë kjo kishte qenë 

e vërtetë, pasi në fund të akuzës shkruhet edhe kjo: “Ali 

Hadri në bisedë me anëtarët e Grupit punues (diferencues 

– S.K-B), është sjellë në mënyrë të vrazhdë. I ka 

                                                 
3 Akuza ndaj prof. dr. Ali Hadrit, që e kishte shqyrtuar grupi i posaçëm 
i Komitetit Ekzekutiv i Kryesisë së LK të Kosovës, duke dënuar Ali 

Hadrin me vërejtje partiake (1978). 
4 Grupi Punues që kishte formuar KK i LKK-së jep sintezën e akuzave 
ndaj Ali Hadrit, më 1981. 
5 Po aty. 

nënçmuar dhe injoruar organet politike (KA të LK e 

Universitetit, Kryesinë e KK të LKK dhe KK të LK të 

Prishtinës) duke i shpallur jo kompetente për bisedë me 

të. Nuk ka pranuar kurrfarë përgjegjësie dhe nuk ka 

shprehur gatishmëri që në lidhje me këto çështje të 

pranojë kurrfarë angjestioni”7.  

 

Në bazë të këtyre akuzave që i bënin profesorit të 

nderuar, ata vinin në përfundim se ai duhet të 

përjashtohet nga Partia Komuniste (Lidhja Komuniste) 

dhe duhet larguar nga procesi mësimor në fakultet. 

      

Profesori me gjithë këto presione dhe padrejtësi që iu 

bënë, qëndronte krenar dhe dinjitoz për rrugën që kishte 

zgjedhur. Në Katedrën e Historisë vazhdonte të punonte 

me devotshmërinë e mësimdhënësit të përkushtuar ndaj 

gjeneratave të reja studentore. Por spiunët bënin punën e 

vet. Profesori ende ishte i rrezikshëm për punën që bënte. 

Komiteti Krahinor, nga profesori kërkonte që ai të 

shndërrohej në një person, që të bënte propagandë të 

politikës ditore të Partisë Komuniste. Kërkonin nga ai që 

të distancohej nga studentët e vet. T’i dënojë 

pjesëmarrësit që kishin marrë pjesë në demonstrata. T’i 

akuzojë ata pse kishin brohoritur “Kosova- 

Republikë“8etj.  

 

Akademik Rexhep Qosjes i jepet vërejtja e fundit 

partiake 

Grupi punues kishte “biseduar” edhe me Akademik 

Rexhep Qosen dhe kishte arritur në këto përfundime:  

 

Për Rexhep Qosen është thënë se nuk ka dashur t’i 

përgjigjet kërkesës së aktivit të LK të ASHA të Kosovës, 

që të marrë pjesë në Akademi për të diskutuar në 

mbledhjen e organizuar me qëllim të demaskimit të 

demonstratave armiqësore dhe karakterit të tyre 

nacionalist e irredentist dhe demaskimit të propagandës 

antijugosllave nga RPS e Shqipërisë. 

 

Pas demonstratave armiqësore dhe sulmeve të 

shpeshtuara nga Shqipëria në politikën e tërësishme të 

LK të Jugosllavisë, Rexhep Qosja nuk ka dashur të 

polemizojë, edhe pse është polemizues i njohur dhe i aftë 

në aktivitetin e tij. Një kontribut të tillë Rexhep Qosja ka 

mundur ta realizojë në punën e tij krijuese. 

 

Rexhep Qosja në bisedë me anëtarët e Grupit Punues nuk 

ka shprehur në mënyrë të qartë dhe recidive qëndrimin e 

tij për karakterin kundërrevolucionar të demonstrative 

dhe për aktivitetin armiqësor nga pozitat e nacionalizmit 

dhe irredentizmit shqiptar as që ka apostrofuar në mënyrë 

të drejtpërdrejtë dhe s’i ka gjykuar sulmet antijugosllave 

të propagandës nga Shqipëria. Prandaj Grupi punues 

konstatoi se Rexhep Qosja nuk ka dhënë kontribut në 

stabilizimin e gjendjes në universitet dhe më gjerë në 

Kosovë për demaskimin e aktivitetit kundërrevolucionar 

6 Po aty. 
7ASHAK, Fondi KK. i LKK-së, d. Konferenca Aksionale e LK të UK 

në Prishtinë: Kriteret e diferencimit ideopolitik në UK në Prishtinë, 

Prishtinë, nëntor 1981 
8 Po aty. 
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dhe propagandues antijugosllav nga bota e jashtme. Te 

Grupi punues mbretëron përshtypja se ai me vetëdije i 

është shmangur angazhimit të drejtpërdrejtë në 

pjesëmarrjen në mbledhjen e aktivit të ASHA të 

Kosovës. Prandaj, Grupi Punues konsideron se Rexhep 

Qosja duhet dënuar me vërejtje partiake për shkak të 

aktivitetit të tij të pamjaftueshëm në realizimin e 

Programit aksionar të LK të Kosovës, Platformës politike 

të KQ të LKJ për Kosovën dhe në bazë të dokumenteve 

të tjera partiake. Statusi i mëtejmësh i Rexhep Qoses në 

LK do të varet nga sjellja e tij e drejtpërdrejtë në zbatimin 

e të gjitha këtyre obligimeve, lidhur me stabilizimin 

politik të gjendjes në Kosovë dhe më gjerë9.  

 

Akademik Fehmi Aganit i shqiptohet masa e 

parapërjashtimit nga LKK-ja 

Në Grupin Punues ishte marrë vendim që të bisedohet 

edhe me profesorin e  Universitetit  Akademik Fehmi 

Agani. Grupi punues pas bisedës që kishte pasur me 

profesorin, kishin ardhur në përfundim si më poshtë: 

 

Për Fehmi Aganin është thënë se në mbledhjen  e 

Kryesisë së KA të Universitetit, Aktivi politik dhe OTH 

të LK të Fakultetit Filozofik ka potencuar mënyrën e 

përdorimit të dhunës nga ana e organeve  të Sigurimit 

Shtetëror, duke lënë anash qëllimisht detyrën kryesore të 

gjykimit të demonstratave. 

 

Fehmi Agani sipas autoritetit në mesin e komunistëve e 

të studentëve të Universitetit dhe më gjerë, dhe me 

aftësinë e vet ka pranuar të paraqitet në mjetet e 

komunikimit publik për të dhënë kontribut në pikëpamje  

të gjykimit të qartë dhe të hapët të demonstratave me  

“karakter kundërrevolucionar” në Kosovë, nga pozitat e 

nacionalizmit dhe irredentizmit shqiptar. Ai ka insistuar 

që ky lloj aktiviteti të mos imponohet artificialisht, por të 

bëhet në mënyrë të natyrshme dhe të rregullt. 

 

Fehmi Agani nuk ka dhënë kontribut në demaskimin e 

demonstratave kundërrevolucionare dhe aktiviteteve të 

tjera  në Kosovë kundër propagandës antijugosllave nga 

Shqipëria, edhe pse ishte ngarkuar për ta bërë atë. 

 

Ai në mënyrë të vetëdijshme i është shmangur luftës 

kundër nacionalizmit dhe irredentizmit, duke dëmtuar 

aksionin për stabilizimin e gjendjes së Universitetit dhe 

më gjerë10.          

  

Grupi Punues konsideron se Fehmi Agani duhet dënuar 

me vërejtje partiake. Njëheri Grupi Punues konsideron se 

pozita e mëtejshme e Fehmi Aganit në LK varet nga 

aktiviteti i tij i mëtejshëm në realizimin e krijimtarisë së 

dokumenteve të LKJ për stabilizimin e gjendjes së 

sigurisë të aktivitetit në Kosovë, çështje të cilën ai do ta 

realizojë në punën e përgjithshme politike. 

Grupi Punues konstaton se vlerësimin e plotë për sjelljet 

dhe masat e dënimit të profesorëve të lartpërmendur, 

                                                 
9 Po aty. 
10ASHAK, F. KK i LKK-së, d. Raporti i Grupit Punues të Universitetit 
të Kosovës, shtator 1982. 
11 M. Dushi, Universiteti i Kosovës (1981-1983), 281. 

defenitivisht duhet ta japë organizata e LK, anëtarë të së 

cilave ata janë. 

 

Akademik Mark Krasniqi merret në bisedë dhe e 

qortojnë rreptë në Rektorat 

Duke u nisur nga detyrat e dhëna nga Konferenca 

Aksionale e Universitetit të Prishtinës, për të biseduar me 

Akademik Mark Krasniqin e kishte marrë përsipër vetë 

Rektori i Universitetit   dhe tre prorektorët. Që në pyetjet 

e para Akademik Mark Krasniqi ishte përgjigjur se nuk 

ishte anëtar i LKJ-së dhe se me shëndet nuk ishte mirë, 

andaj në fakultet dhe për ligjërata me studentët vinte 

vetëm në ditët që kishte mësimin. Biseda ishte mbajtur 

në lokalet e Sekretariatit të Universitetit më 30 shtator 

1982. Nga bisedat e zhvilluara, të pranishmit u bindën se 

Akademik Mark Krasniqi qëndron në pozitat e 

vetëqeverisjes socialiste dhe se ai e pranon vijën e LK11. 

Pas përfundimit të bisedës me profesorin, e gjitha u dha 

në formë  informacioni dhe iu dërgua  Komitetit 

Komunal të Lidhjes së Komunistëve të Prishtinës dhe 

Konferencës Aksionale të LK të Universitetit.  

 

Mark Krasniqi, si të gjithë shqiptarët etiketohej si armik 

i shtetit. Në dokumentet e Shërbimit të Sigurimit të 

Shtetit, thuhej se:  në pyetjen nga ana e komisionit, se pse 

ishte përgjuar dhe përndjekur Prof. Mark Krasniqi, 

Mijushkoviçi ishte përgjigjur: “Shërbimi deri në fund 

është përzier .. Ne jemi nisur nga ajo se ai ishte armik dhe 

ishim kundër që ai të emërohej dekan i fakultetit. Ne kemi 

intervenuar. Komisioni nuk ishte i kënaqur me përgjigjen 

andaj Ilia Vakiçi, e kishte pyetur edhe një herë se: “Enver 

Gjergjeku, edhe pse ishte anëtar i komitetit krahinor, 

ishte aktiv. Po ashtu ka ndodhur edhe me Izedin 

Osmanin, dhe të gjithë mjekët ishin të përfshirë. 

Mijushkoviçi, iu ishte përgjigjur: Unë për këtë nuk di gjë. 

Naçallnikët duhet ti dinë këto. Kur operativi e punon 

lëndën, shefi duhet ta dijë atë, ai e vendos çka duhet të 

bëjë më tutje. Unë për Gjergjekun kam dëgjuar se ai është 

përgjuar por, jo për të, por për hir të Mark Krasniqit”12. 

 

Profesorëve iu kishin ofruar mundësi të posaçme në 

mjetet e informimit publik dhe tribunave të tjera politike 

që të përgatitnin shkrime dhe artikuj të ndryshëm për të 

arsyetuar dhunën e përdorur ndaj tyre dhe të denonconin 

studentët. Profesorët, një gjë të tillë nuk mund ta bënin 

dhe një ofertë e tillë iu duket fyese dhe shumë e rëndë për 

personalitetin e tyre. Ata nuk mund të shkelnin mbi 

gjakun e studentëve derdhur në rrugët e Prishtinës dhe 

gjithandej Kosovës. Bile, në raste të shumta ata akuzonin 

organet që përdorën dhunën ndaj tyre. Në biseda që 

kishin pasur me Grupin Punues, i kishin sulmuar anëtarët 

me një fjalor të argumentuar që në këtë mënyrë bënin 

diferencimet në student-demonstrues, e demonstrues 

paqësor ishin të gjithë studentët dhe i tërë populli 

liridashës shqiptar. Prej një periudhe mbi 30 vjeçare, 

mund të konkludohet, se qëllimi ishte që profesorët të 

largoheshin sa më parë nga studentët, se ata e dinin 

fuqinë, rrezatimin, ndikimin dhe afërsinë e profesorëve 

12 AKASH, Fondi Komiteti Krahinor i LKK-së, d. Pokrainski Komitet 

SKS za Kosovo i Metohiju-Sekretariat-, Ocena aktivnosti SKS na 
Kosovu i Metohiju na sprovogjenju odluka çetvrtog plenuma CK SKJ i 

naredni zadaci”. 
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me studentët dhe me popullin, andaj frikoheshin pasi 

çështja e tyre do të sensibilizohej, dhe se reagimi i 

popullatës ndaj diferencimit që do i bëhej profesorëve do 

të jetë një reagim i fuqishëm. 

 

Atdhetaria e profesorëve trajtuar nga shtypi ilegal 

Akademikët Ali Hadri, Rexhep Qosja, Fehmi Agani e 

Mark Krasniqi, që të katër personalitete të shquara  

shkencore, arsimore e shoqërore, profesorë universiteti, 

për shumë vite udhëheqës në vende të rëndësishme në 

institucione shkencore e arsimore të Kosovës,  akademik, 

autorë të shumë librave e punimeve shkencore, gëzonin 

respekt te njerëzit e penës dhe të pushkës. Por, ajo që vlen 

të ceket është se pas viteve 80-të shtypi ilegal vlerësonte 

lart kontributin e tyre për çështjen kombëtare dhe për 

statusin e pazgjidhur të Kosovës në kuadrin e ish 

Jugosllavisë13.         

   

E shoh të arsyeshme që të ndalem vetëm sa për të 

informuar opinionin e gjerë, se profesor Ali Hadri dhe 

shumë intelektualë të tjerë, qysh ditët e para të shkollimit 

në Beograd, ndoshta edhe më herët, UDB-ja kishte filluar 

t’i përcillte studentët e rinj nga Kosova. Në dokumente 

për deformimet e Shërbimit Sekret Shtetëror, thuhet se 

menjëherë pas Plenumit të Brioneve,  u morën në pyetje 

krerët e këtyre deformimeve. Në deklaratën e Shaban 

Kajtazit thuhej se Miça Mijushkoviçi bënte çfarë të 

donte. Bile në një rast Shaban Kajtazi i kishte thënë: “Se 

kurdoherë kjo ka me na u hakmarrë. Miça u pajtua me të, 

duke thënë se Rajku është i butë dhe shumë iu beson 

njerëzve, pastaj ata e keqpërdorin. Të njëjtën gjë i kam 

thënë edhe për Ibro Haskaj, për të cilin më janë ankuar 

shumë qytetarë, në mesin e të cilëve ka qenë edhe Ali 

Hadri nga Gjakova dhe të tjerë”14.   

    

Më 1949-50, Drejtorati Krahinor për Arsim e Kulturë i 

Kosovës kishte shpallur se do të dërgonte një grup 

nxënësish që kishin kryer shkollën e mesme në shkolla të 

larta e fakultete në Beograd.   

       

Në kujtime të një bashkëkohësi të profesorit, ish student 

i Beogradit, Mehmet Dushku, avokat i njohur nga 

komuna e Vitisë, thuhej se: “Në këtë shkollë gjeta 

studentë të regjistruar nga Kosova, ndër ta ishin: Ramiz 

Hoxha, Ali Hadri, Vahide Hoxha, Abedin Kupa, Salih 

Kika, Ahmet Kelmendi, Enver Dukagjini15 etj.”. Në vitin 

1951, Ali Hadri mbaron shkollën e lartë dhe po në të 

njëjtin vit regjistrohet në Fakultetin Filozofik- dega e 

Historisë ku dhe diplomoi me sukses të shkëlqyeshëm.

   

Nga të dhënat që kemi dhe që i kemi hasur në dosjet e 

ndryshme të të burgosurve politik dhe njëheri të shtypit 

ilegal të kohës, vijmë në përfundim se organet e 

Sigurimit, qysh herët e përcillnin profesorin. Lirshëm 

mund të zbresim shkallëve të historisë, dhe qysh më 

                                                 
13 Sabile Keçmezi-Basha, “Akademik Ali Hadri në mbrojtje të 

simboleve kombëtare” , përmbledhje punimesh, Ali Hadri, jeta dhe 
vepra, Prishtinë, KGT, 2009, 184-185. 
14 ASHAK, Fondi Komiteti Krahinor, d. Plotësimi i deklaratës se 

Shaban Kajtazit dhënë më 19 korrik 1966. 
15Mehmet Dushku, Lëvizja Nacional Demokratike Shqiptare 1943-

1965, Prishtinë, Rilindja, 2001, 13l; Arkivi i Gjykatës së Qarkut, Pejë,  

1948-49, kur u arrestua grupi i studentëve të Prizrenit që 

studionin në Beograd, ndër pyetjet e para që iu bënë të 

akuzuarve ishte edhe ajo, “Ali Hadri a mori pjesë në 

festën e flamurit  që organizuat në Beograd“ (fjala është 

për manifestimin që organizuan studentët shqiptarë për 

ditën e flamurit më 28 nëntor 1950. Ata këtë ditë të 

shënuar e festuan ilegalisht dhe më vonë ndoshta ky 

manifestim ishte njëra ndër arsyet kryesore që u 

arrestuan). Të burgosurit pjesërisht e mohuan 

pjesëmarrjen e profesorit, por e vërteta ishte se studenti i 

ri nga Kosova së bashku me Enver Dukagjinin, Refik 

Nushin, Masar Shportën, Talat Goranin dhe Rexhep 

Hoxhën organizuan një manifestim për ditën e flamurit 

në konviktin e studentëve “Ivo Lola Ribar” në Beograd, 

në dhomën e Talat Goranit. Me këtë rast, u këndua Himni 

Kombëtar shqiptar dhe disa këngë të tjera me përmbajtje 

kombëtare, ndërsa Rexhep Hoxha si poet i ri që ishte 

kishte recituar disa poezi16  shkruar enkas për këtë rast. 

      

Në dosjen e UDB-ës, thuhej: “Ali Hadri ishte arsimtar i 

gjimnazit shqiptar në Pejë. Ishte 23 (njëzetetre vjeç), me 

prejardhje nga Gjakova. Ishte mbështetës i IB-ës, ishte 

nacionalist i përbetuar edhe sa ishte student në Beograd. 

Zakonisht don një këngë që shpesh e këndon me zë para 

studentëve të tjerë. Kënga titullohej “Kosova është zemra 

e Shqipërisë”. Ndërsa përmbajtja e këngës është “Sa nëna 

mërzitën për bijtë e tyre, sa vajza mërzitën për të dashurit 

e tyre që ndodhën nëpër burgje, si luftëtar për bashkimin 

e Kosovës me Shqipërinë”. Këngën Aliu e ruante si gjë 

konspirative17. Kjo e dhënë dëshmon se profesor Ali 

Hadri edhe më herët survejohej nga organet e UDB-ës.

    

Në veprimtarinë patriotike-atdhetare si student ishte 

shumë aktiv, dhe merrte pjesë në çdo aktivitet që për 

qëllim kishte sensibilizimin e çështjes kombëtare 

shqiptare.   

 

Pas përfundimit të procesit gjyqësor të grupit të 

studentëve të Beogradit i përbërë nga Enver Dukagjini,  

Refik Nushi, Masar Shporta, u akuzuan sipas nenit 117 të 

LPJ, se kanë kryer vepër penale politike duke u 

organizuar kundër popullit dhe shtetit, duke pasur për 

qëllim shkatërrimin e bashkim-vëllazërimit të popujve të 

Jugosllavisë dhe shkëputjen e një pjese të shtetit me një 

shtet tjetër. Më 24 qershor 1954, në Prizren, për “fajet” 

që iu ngarkuan u dhanë dënime të larta. Enver Dugagjini 

u dënua me 7, Refik Nushi me 4 dhe Masar Shporta me 

6 vjet burg18. Ali Hadri edhe pse kishte marrë pjesë aktive 

në tërë aktivitetin e grupit, falë qëndrueshmërisë dhe 

konspiracionit të thellë të shokëve nuk u zbulua dhe nuk 

mundën ta arrestonin. Dhe çfarë absurdi, pas sa e sa 

viteve profesori dënohet se në një kohë dhe në një 

konvikt studentor, kur ishte fare i ri paska kënduar një 

këngë nacionaliste.  

   

d. Procesi gjyqësor i Enver Dukagjinit, Aktgjykimi P.nr. 48/54, 24 

qershor 1954.   
16 Arkivi i Gjykatës së Qarkut, Pejë, d. Procesi gjyqësor i Enver 

Dukagjinit, 24 qershor 1954. 
17 Po aty. 
18 Po aty. 
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Organet e LKJ-së, Lidhja e Luftëtarëve të LNÇ-së të 

Jugosllavisë si dhe organet e tjera shtetërore kërkuan që 

profesori i nderuar të largohej nga pozita e drejtorit dhe 

të merreshin masa ndëshkuese duke përfshirë këtu edhe 

burgosjen e tij. Pas një varg sulmesh nga instancat e 

ndryshme të hierarkisë politike jugosllave, Akademik Ali 

Hadri u detyrua të jap dorëheqje nga posti i drejtorit dhe 

u përjashtua nga Instituti. Por nuk mori fund me kaq 

odisejada e profesorit, që prapa vetes kishte gjenerata e 

gjenerata studentësh që me besnikërinë më të madhe po 

vazhdonin të ecnin në rrugën e shkencës së mirëfilltë që 

e kishte parashtruar vetë profesori. Frika qëndronte edhe 

këtu, profesorit rrugën e vazhdonin kandidatët e tij, dhe 

në vazhdimësinë e hulumtimeve shkencore nuk 

ndryshonte gjë. Andaj, pushtetarët nuk u kënaqën me aq, 

por në mbledhjet e stërzgjatura vazhduan me diferencime 

ndaj ish- studentëve të tij.  

 

Në vazhdim do t’u referohemi shënimeve statistikore që 

publikon në janar 1983 “Informata për aktivitetin 

ideopolitik të LK-së në Universitetin e Kosovës”. Nga 

viti 1981-1983 nga procesi arsimoro-shkencor në 

Universitetin e Kosovës u larguan 25 mësimdhënës me 

grada të ndryshme shkencore, prej të cilëve tre ishin 

akademikë: Akademik Ali Hadri, Akademik Fehmi 

Agani, Akademik Gazmend Zajmi.19  

 

Në fakultete nuk mundën të regjistroheshin 157 

kandidatë (studentë), për shkak të papërshtatshmërisë 

ideopolitike20. Gjatë vitit 1982-1983, 113 studentë nuk 

fituan të drejtën të vendoseshin në konvikte, 64 studentë 

u përjashtuan nga Qendra Studentore, 58 studentë u 

përjashtuan nga universiteti, pa të drejtë regjistrimi për 

një vit, 107 studentë morën vërejtje me shkrim dhe 54 

studentë morën vërejtje me gojë21.    

Mirëpo, nuk mori fund me kaq procesi i diferencimit në 

Kosovë. Në atë dokument thuhej: “Në kuadër të 

diferencimit ideopolitik u arritën rezultate të dukshme në 

mesin e të rinjve, megjithëse ky proces edhe më tutje 

vazhdon”. Në vitet e mëvonshme kuadrot shqiptare u 

ballafaquan me probleme edhe më të mëdha. Cikle - cikle 

u përsëritën fushatat e spastrimeve të intelektualëve, 

tregtarëve, klerikëve, pastaj natyrshëm vinin viktimat “e 

divorceve politike”, ish luftëtarët, komunistët e me radhë 

pak e nga pak që të gjithë. Por s’duhet harruar se kishte 

viktima të diktaturës që kishin rënë jo për disidencë, por 

për motive të tjera absurde e deri te më të rëndomtat, 

qoftë edhe, sepse kishin parë diçka... kishin dëgjuar 

diçka... dinin diçka... Dhe lirshëm mund të thuhet se ajo 

                                                 
19ASHAK, Fondi Komiteti Krahinor i LKK, 1981, d. Informata për 

aktivitetin ideopolitik të LK-së në Universitetin e Kosovës”, në janar 
1983; Esat Stavileci, Vepra 1, Kosova në ish- Jugosllavi-La 

decomposition de l’ex-Zougoslavie et la question du Kosovë-, Prishtinë, 

Institucioni i Arsimit të Lart, Dardania, 2013, 190-193. 
20 ASHAK, Fondi Komiteti Krahinor i LKK-s, d. Informacija o idejno-

politiçkoj aktivnosti SK na Univerzitetu Kosova, januar 1983. 

periudhë e kaluar nën diktaturën jugosllave, ishte 

periudha më e vështirë e shqiptarëve.  

       

Në Kosovë dhe në trojet shqiptare në ish Jugosllavi, 

organizoheshin procese të shumta gjyqësore politike 

kundër studentëve dhe intelektualëve por pa u kursyer as 

të tjerët. Teza “Bisogna spegnere questo cervello” (duhet 

shuar ky tru), ishte futur në sistem dhe ishte legalizuar. 

Gjykatësit e pushtetarët serbë e shqiptonin hapur këtë. 

Zemërimi, egoizmi, urrejtja e mllefi, instinkte këto, që i 

gjen rrallë tek njerëzit në ato përmasa.  

 

Për çdo ditë e muaj numri i të diferencuarve siç ishin 

studentët e profesorët shtohej gjithnjë e më shumë. Kësaj 

i ndihmoi më tepër dokumenti që miratoi Komiteti 

Krahinor i LKK-së në vitin 1985, me titull “Kriteret për 

vërtetimin e përshtatshmërisë moralo-politike të 

studentëve”, që në vetvete përfshinte marrjen e masave 

ndaj studentëve dhe nxënësve që kryenin shkollat e 

mesme dhe donin të regjistroheshin në fakultete e shkolla 

të larta22. Dokumenti në fjalë, sipas të gjitha rregullave 

ndërkombëtare, shkelte të drejtat elementare të njeriut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Po aty, Informata… vepër e cituar. 
22 ASHAK, Fondi Komiteti Krahinor i LKK-s, d. Programi aksional i 
veprimit të LK të Kosovës në luftë kundër forcave armiqësore dhe 

kundërrevolucionare dhe për stabilizimin e gjendjes politike në 

Krahinë, KK I LKK-së, Prishtinë 23 maj 1981. 
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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. 

 

 

Pleqnari Mujë Loshi, burrë i shquar nga Drenica 
 

 

(Fazli Hajrizi, Mujë Loshi, mësues e filozof, fjalëlapidar e pajtimtar, akademik i mendimit dhe i tregimit popullor (1916-

1994), botim i Librit Shkollor, Prishtinë, 2016, 286 f.) 

 

Për Mujë Loshin, pleqnarin e njohur të Kosovës, doli nga 

shtypi libri i Fazli Hajrizit, Mujë Loshi, mësues e filozof, 

fjalëlapidar e pajtimtar, akademik i mendimit dhe i 

tregimit popullor (1916-1994), botim i Librit Shkollor, 

Prishtinë, 2016, dhe u shkrua në kuadër të shënimit të 

100-vjetorit të lindjes së tij, të këtij burri të përmendur në 

shumë vise shqiptare. Një pjesë të titullit të librit autori e 

ka ndërtuar sipas vlerësimit të prof. Anton Çettës për 

Mujën: '' fjalëlapidar e pajtimtar, akademik i mendimit 

dhe i tregimit popullor'' (Hajrizi 2016:18). Pra, autori 

është përcaktuar për të shkruar libër për njeriun që la 

emër në Drenicë e në Kosovë. Mirëpo, të përballesh me 

një projekt të tillë, dihet, nuk është punë e lehtë. Por, 

nismave të tilla ua dalin në krye vetëm ata që dinë dhe që 

kanë përvojë, e autorit kjo nuk i ka munguar, sepse ai 

është përballur edhe përpara me projekte të tjera të 

rëndësishme dhe i ka përfunduar me sukses, e ndër to, dy 

vepra me peshë: Bedri Gjinaj (2014) dhe Rexhep 

Mitrovica (2008), tri vepra për tri shkolla të mesme: 

Gjimnazi i Mitrovicës (2016), Shkolla Teknike e 

Mitrovicës (2014) dhe Normalja e Mitrovicës (2007), si 

dhe vepra po ashtu me rëndësi Shala e Bajgorës (2011) 

etj.  

 

Edhe kësaj here, për Mujë Loshin, Fazli Hajrizi doli i 

suksesshëm, ashtu siç ishte i suksesshëm në terren, në 

projektin tonë dëshmues për dosje konkurruese në 

UNESCO, në cilësinë e bashkëpunëtorit për Drenicë e 

Shalë të Bajgorës, projekt jashtëzakonisht i madh, i 

shkallës evropiane, me 15 vëllime, për Eposin e 

Kreshnikëve në pesë shtete të Ballkanit, ku jetojnë 

shqiptarët sot, 2012-2016, i cili në konkursin evropian, 

në kategorinë hulumtim, u vlerësua me çmimin Mendim 

Special 2016, nga Europa Nostra, institucion i 

trashëgimisë kulturore të Bashkimit Evropian.  

       

Unë, në cilësinë e recensuesit, kur e kreva së lexuari 

dorëshkrimin për Mujën, autorit i shkrova:  librin e 

lexova me kënaqësi, sepse ke bërë një punë me peshë për 

Mujë Loshin, për njeriun e madh nga Drenica, që i kemi 

shumë borxh, sidomos brezi ynë.  

       

Konceptimi i librit në tri pjesë, është mirë i menduar. E 

para, intervista imagjinare me Mujë Loshin, plotësohet  

 

nga e dyta, me anekdota, kurse e treta ka një fotoalbum, 

një tekst të Mehmet Kajtazit, të dhëna për Mujën, 

bashkues i njerëzve, si dhe një këngë për Kamer Loshin, 

dëshmorin me famë të familjes së tij. Libri përmbyllet me 

literaturën e përdorur. Në pjesën e parë mbizotëron 

ndërtimi kompozicional mbi simbolikën e numrave, me 

tri 7-she, traditë tashmë e njohur dhe vijimësi 

etnokulturore ilire-arbërore. Në të dytën plotësohet 

personaliteti i Mujës dhe i jetës së tij, nga koha e lindjes 

në zjarrin e Luftës së Parë Botërore, më 1916, në 

Pemishtë (Padalishtë), e në vijim: me ripushtimin e dytë 

të Drenicës nga Serbia, më 1919, pas kryengritjes, pastaj 

Lëvizja Kaçake, me pjesëtarë edhe nga kjo familje, 

sidomos me Kamer Loshin e njohur, e në vijim, fundi i 

Luftës së Dytë Botërore dhe ripushtimi i tretë i Drenicës 

nga Serbia, më 1945, përsëri pas kryengritjes së 

përgjakshme të brezit të Mujës, si dhe të burgosjeve e të 

pushkatimeve nga pushteti jugosllav.  

       

Muja dhe familja e tij i kaloi edhe vitet e rënda të 

mbledhjes së ushqimit e të armëve, në periudhën 1947-

1955, si dhe vitet e krenarisë vijuese të lëvizjes ilegale 

për çlirim e bashkim të NDSH-së, pastaj vitet e brezit të 

Adem Demaçit, vitet e demonstratave të mëdha më 1968 

e 1981 për Republikë e vetëvendosje, po edhe 

demonstratat, përsëri të përgjakshme, më 1989 dhe fillet 

e kryengritjes së armatosur, kur edhe përfundon jeta e tij, 

më 1994, vetëm pak vite para çlirimit të Kosovës, nga 

Ushtria Çlirimtare e Kosovës, dhe të lirisë së fituar me 

gjakun e brezit të Adem Jasharit dhe të dëshmorëve e të 

martirëve të Drenicës dhe të viseve të tjera të vendit. 

 

Si pjesa e parë e librit, ashtu edhe e dyta janë projektuar 

dhe janë ndërtuar nga autori Fazli Hajrizi mbi katër 

shtylla, të cilat e shquanin Mujë Loshin dhe 

personalitetin e tij: 1. Mençuria e Mujës: mësues popullor 

dhe pajtues i njerëzve. 2. Atdhetaria e Mujës për jetën nën 

robërinë jugosllave dhe vlerësimi i tij i përpjekjeve për 

liri. 3. Burrëria e Mujës: ndershmëria dhe fjala. 4. 

Njerëzia e Mujës: burrë i që i çmonte të tjerët dhe që i 

afronte të gjitha moshat. 

       

Mençurinë e Mujës e kanë krahasuar se është më e 

vlefshme se ajo udhëheqësit të pushtetit: ''Burri i meçëm 

n'odë asht ma i vlefshëm se udhëheqësi i pushtetit'', thotë 
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për Mujën Januz Seferi i Suhogërllës.  (Hajrizi, nr. 

133:205). Mirëpo, Muja e dinte mirë se burri duhet pasur 

shumë kujdes kur flet. Për vendin e anekdotës është me 

interes kjo këshillë e tij: ''Për me e kallxue ni mesele, asaj 

duhet me ia gjetë ajamin, pra vendin edhe kohën'', i thotë 

Muja mësuesit të Rakoshit. (Hajrizi, nr. 33:139). Por, 

duhet ditur se fjala vret edhe si plumbi: ''Plumbin e fjalën 

asht zor me i përbirue pa e vra dikë'', e kjo ishte fjalë e 

Fazli Baranit, që e thoshte si këshillë për të tjerët. 

(Hajrizi, nr. 56:153). Muja ishte i guximshëm edhe kur 

fliste për shtetin jugosllav: ''I ke ble udhëheqësit, por 

popullin as s'mundesh me e ble, as s'mundesh me e 

mashtrue'', i çon fjalë Muja udhëheqësit vendor, Jovo 

Bajatit.  (Hajrizi, nr. 21:136). Tjetra, për Sllobodan 

Millosheviqin, po ashtu ka peshë politike:  ''Merrja Zot 

shpirtin Sllobës, se bahet ma mirë edhe për shkije'', i thotë 

Muja fqinjit të vet serb, që bërtiste: -''živio Sllobo'', në 

600-vjetorin e Betejës së Kosovës, më 1989. (Hajrizi, nr. 

42: 148). Muja kishte guximin edhe për t'i dalë zot 

popullit të vet, të cilin e çmonte shumë: ''Shqiptarët janë 

popull i bekuem'', i thotë Millanit, nëpunës, që flet për 

shqiptarët se janë të pacivilizuar. (Hajrizi, nr. 51:153). 

Muja kishte guximin për të folur edhe për shkatërrimin e 

Jugosllavisë: ''Jugosllavinë kanë me e shkatrrue 

funksionarët, e ju keni me ju ndihmue''. (Hajrizi, nr. 

102:187). Mbahet mend edhe mallkimi i Mujës për 

tagrambledhësit, që për tatim ta marrin lopën me viç: ''Ja 

u huptë dreqi farën e keqe''! (Hajrizi, nr. 144:212). Ironia 

dhe sarkazmi për qeverinë që qet tatim për çdo gjë, dalin 

të fuqishme nga fjalët e mësuesit Adem Gashi, kur thotë 

se qeveria nuk duhet të marrë vesh se në Runik ka ajër të 

mirë: ''Me ba me marrë vesh qeveria, ma shton tatimin''! 

(Hajrizi, nr. 176:261). Se pushtetin e pushtuesit duhet 

tallur, ai përmendte rastin kur Shaban Çitaku e mashtron 

rojën duke i thënë: ''kryetarit ia pruna ni dash''. (Hajrizi, 

nr. 225:257).  

       

Portreti i Mujës del edhe më i plotë me qëndrimin e tij 

ndaj arsimit dhe arsimimit të vajzave, që ishte edhe 

këshillë me rëndësi për kohën e tij në Drenicë: ''Përderisa 

nuk e çon çikën tande m'u shkollue, mos prit me ta vizitue 

mjekja gruen tande'', i thotë Muja burrit që ankohej në 

burra mjekë, se po ua këqyrin gratë e sëmura... (Hajrizi, 

nr. 117:196). Prandaj, Muja shpesh i përsëriste fjalët që 

Daut Loshi ia ka thënë naçallnikut serb: ''Kur t'u mbushet 

mendja shqiptarëve me u shkollue, t'i z'do të jeshë ma i 

pari i këtij vendi''! (Hajrizi, nr. 136:207). 

       

Se Mujë Loshi dallohej për mençuri, në cilësinë mësues 

popullor dhe pajtues i njerëzve dhe pajtues i gjaqeve, këtë 

veti të tij të njohur autori e ka vënë në plan të parë, sepse 

nami iu rrit në vendlindje, në Drenicë dhe në krahinat e 

tjera, sidomos gjatë Lëvizjes Gjithëpopullore të Pajtimit 

të Gjaqeve, të Plagëve dhe të Ngatërrresave, nga 1 shkurti 

1990 e deri më 17 maj 1992, kur Lëvizja mbyll aktivitetin 

e vet, njërin ndër më të mëdhenjtë e këtij lloji në historinë 

tonë më të re. 

      

                                                 
23 Feriz Seferaj, Thesar nga Syrigana, ''Libri Shkollor'',  Prishtinë, 2016. 

Pikëpamjet e Mujës në 777 pyetjet në intervistë (f. 23-

118), një ''bashkëbisedim imagjinar,'' siç thotë autori, si 

dhe në anekdota (f. 119-273), për atdheun e për të parët 

tanë, për historinë e për respektin për kombin, për 

veçoritë identitare, për rajonet etnogjeografike e për fiset, 

për jetën nën robërinë jugosllave e për veprimtarinë 

atdhetare të brezave, për çlirimin e për bashkimin 

kombëtar, për botën dhe për njerëzit, për besimin dhe 

idealin, për veçoritë e burrit dhe të gruas, për ata që bëjnë 

keq dha ata që bëjnë mirë etj., janë tërësia e tyre me të 

cilat është përballur ky personalitet i madh nga Drenica.  

       

Autori, me të drejtë, pohon se Mujë Loshi ishte, pa 

dyshim, një ndër personalitetet më të shquara në Drenicë 

e më gjerë. Është dalluar si filozof popullor, njeri me 

kujtesë të jashtëzakonshme, bartës i dalluar i tregimeve 

popullore në Drenicë. Ai ka qenë një njohës i shkëlqy-

eshëm jo vetëm i filozofisë popullore, por edhe i 

historisë, i etnografisë, i dokeve e zakoneve shqiptare, i 

fesë etj. Anekdotat e tij, fjalët e urta, tregimet dhe 

rrëfimet e shkurtra, përçojnë porosi të sakta dhe shumë të 

dobishme, prandaj edhe sot përcillen gojë më gojë, thotë 

ai. (Hajrizi 2016:16).  

 

 
Mujë Loshi (i pari nga e majta), Miftar Loshi, Xhemë 

Loshi, Qamil Loshi, Qazim Loshi, Rrustem Loshi, Sadri 

Loshi, Nezir Loshi 

       

Autori shkruan edhe për kontributin e të tjerëve për 

Mujën. E konsideron të meritueshëm librin e fjalëve të 

rralla, të fjalëve të urta, të frazeologjizmave, të urimeve 

e të mallkimeve etj., botuar në librin Thesar nga Syrigana 

të Feriz Seferajt23. I përmend me respekt edhe edhe 

mbledhësit dhe studiuesit e anekdotave të shënuara prej 

Mujës, nga Anton Çetta, Mehmet Rukiqi, Mehmet 

Haziri, Mehmet Kajtazi etj. (Hajrizi 2016:8). 

       

''Në fund të viteve ’50, u njoh me Anton Çettën, i cili 

atëbotë në Drenicë zhvillonte një ekspeditë hulumtuese 

për mbledhjen e folklorit. Nga goja e tij Prof. A. Çetta ka 

shënuar një numër të madh të anekdotave, pleqërive, 

meseleve, fjalëve të urta, enigmave popullore, fabulave, 

etj., të cilat janë botuar në dy vëllime Proza popullore e 

Drenicës I, II.24 Duke qenë një thesar shumë i çmuar i 

24 Anton Çetta, Proza popullore e Drenicës, I, II, “Rilindja”, Prishtinë, 
1963 (vëllimi I), 1972 (vëllimi I e II); Anton Çetta, Proza popullore e 

Drenicës, I, II, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, Prishtinë, 1990. 
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krijimtarisë tregimtare, shumë studiues e dashamirë të 

folklorit, si: Feriz Seferaj, Mehmet Rukiqi, Mehmet 

Haziri, Mehmet Kajtazi e të tjerë.'' (Hajrizi 2016:6-7).  

 

Autori përmend edhe burra të njohur të familjes Loshi: 

trimin dhe luftëtarin e njohur Kamer Loshi, (Hajrizi 

2016:275-276), pastaj mendimtarët e filozofët popullorë, 

në vijimësi: Daut Loshi, Hajzer Loshi, Murat Loshi, Mujë 

Loshi, Sadri Bardh Loshi. (Hajrizi 2016:6). 

       

Lëvizja Kaçake në Drenicë, në krye me Azem Galicën, 

lëvizje e armatosur e rezistencës kombëtare, dha shumë 

figura të shquara, që tashmë janë edhe personazhe të 

njohura të epikës sonë historike, të asaj periudhe të 

përpjekjeve për liri kundër ripushtimit nga Serbia. Edhe 

kontributi i familjes së Mujë Loshit ishte i rëndësishëm 

për këtë lëvizje të madhe në historinë tonë më të re. Asaj 

i përkisnin Kamer Loshi, Zenel Loshi, Zeqir Loshi, 

Murat Loshi etj. Kamer Loshi vrau Budën me vëllezër25 

dhe mori hak për Selim Loshin dhe babën e tij. (Tahiri 

2015: 158-159).   

       

Kur Mujë Loshi ishte vetëm tetë vjeç, del në skenën e 

madhe të trimërisë, Kamer Loshi ose Kamer Sejdia 

(1890-1924), nga Loshët e Pemishtës, që tashmë bën 

pjesë në radhën e heronjve të njohur epikë. Kënga e 

Kamerit, ose kënga e vetëflijimit, me të cilën frymëzohej 

Muja e Drenica, është dekorata më e lartë popullit për 

meritat atdhetare të bijve të vet. Këngën e Kamerit e 

këndojnë dhe e kanë kënduar plak e i ri, si dhe këngëtarët 

e Drenicës, të Llapushës, të Rrafshit të Dukagjinit, po 

edhe të viseve të tjera, nga Ibish Broja e Tahir Drenica, 

nga Sefë Mleçani, Sali e Feriz Krasniqi deri te Riza 

Bllaca, nga Dervish Shaqa e Demush Neziri, deri te 

Marash Krasniqi, Lan Avdia e Bajrush Doda. Kameri 

vetëflijohet për shokë, duke luftuar në shtëpinë që digje 

flakë, ashtu siç ranë për të mos vdekur kurrë edhe të tjerët 

para tij, dhe naçallnikut serb i thotë: 

Kalle kalle, qitja timin,  

jam shyptar, s'ta jap teslimin! 

s't'jap teslimin sa t'jam gjallë, 

o, pa  m'ranën  zharava n'qafë! (Hajrizi 2016:277; R. 

Ilazi, KPH, III, 2007:19426)  

 

Ishte Kameri vetë i shtati, kur i rrethuan në Belicë, në 

mars 1924. Ai u dogj në shtëpi duke luftuar, gjatë tërë 

natës, derisa vdiq, për t'i shpëtuar shokët e rrethuar: Tush 

Selmani, Miftar Tahiri, Zenel Loshi, Zeqir Loshi, Murat 

Loshi, kurse Fazli Çabra u vra. (Tahiri 2015: 158-159).  

Shokët e tij e çanë rrethimin, e Kameri i plagosur u flijua 

për ta, për Drenicën, për lirinë.  

       

Thuhet se Kamer Loshi, sipas F. Seferajt, nuk ka varr. E 

një varr përkujtimor i takon. Ia kemi borxh. Në vend të 

trupit të tij të djegur, një grusht dhe nga ai vend, të 

vendosur në një enë qelqi a qeramike, duhet vendosur në 

varrin e tij. Edhe një pllakë përkujtimore duhet vendosur 

aty ku ra bashkë me Fazli Çabrën dhe ku luftoi me shokët 

e rrethuar nga xhandarë e ushtarë serbë. Kështu ruhet 

kujtimi për të nga brezat që do të vinë pas nesh. 

       

Në librin e Fazli Hajrizit për Mujë Loshin (1916-1994) 

janë me interes edhe të dhënat për familjen e gjerë të 

Loshajve, me status etnografik të vëllazërisë, pasardhës 

të Mark Gegës, të fisit Gash nga Malësia e Gjakovës, që 

jetojnë Pemishtë (Padalishtë), Syriganë (Suhogërllë), 

Shqiponjë (Radishevë), Kotorr, Deçan, Batushë, 

Carrabreg etj., sipas Feriz Seferajt, njohës i gjenealogjisë 

së Loshajve. (Hajrizi, 2016:7)  

 

Në nderim të Mujë Loshit, pleqnarit të njohur të Kosovës, 

me rastin e 100-vjetorit të lindjes së tij, më 17 nëntor 

2016, Komuna e Skënderajt përuroi librin e Fazli 

Hajrizit, Mujë Loshi, mësues e filozof, fjalëlapidar e 

pajtimtar, akademik i mendimit dhe i tregimit popullor 

(1916-1994).  

 

Prandaj, tashmë bën të thuhet se u la një pjesë e borxhit 

për Mujën, kurse për folkloristikën tonë kjo vepër është 

kontribut me rëndësi, kushtuar këtij burri të shquar të 

kohës së vet, që do të nderohet edhe nga ata që vinë pas 

nesh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Bedri Tahiri, Drenica, djep i trimërisë, redaktor Zymer Neziri, 

“Meshari”, Prishtinë, 2015, (Kamer Loshi f. 158- 159).   
26 Instituti Albanologjik i Prishtinës, Këngë popullore historike, III, 
përgatitur nga dr. F. Syla, dr. Rr. Berisha, dr. S. Fetiu, dr. A. Zejnullahu, 

mr. J. Ahmeti, Prishtinë, 2007. Aty janë botuar 4 këngë për Kamer 

Loshin, kënduar nga: Riza Bllaca (1), Sejdi Morina e Gani Thaçi (1), 

Rexhë Ilazi (1), Xhevdet Berisha (1). f. 186-197.  
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Kulturë: këndi për libër, prozë dhe poezi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shkruan: Hazir Mehmeti 

 

Në Austri shënohen gjithanshëm datat historike kombëtare 

 

10 vjet pavarësi e Kosovës dhe Viti i Gjergj Kastriotit-Skënderbeu të ndërlidhura me Vitin e Kulturës Shqipëri-Austri 

 

fillim aktivitet 

Ky vit është shpallur Viti i kulturës Austri-Shqipëri. 

Ambasada Shqiptare në Vjenë dhe Departamenti i 

Kulturës së Ministrisë Federale për Evropën, Integrimin 

dhe Punë të Jashtme të Austrisë e fillojnë shënimin me 

koncert të muzikës klasike shqiptare, nga Kuarteti 

i Harqeve i Orkestrës së Radio Televizionit Shqiptar.  

 

 
Koncerti nga Kuarteti i Harqeve i Orkestrës së RTSH 

 

Theks i veçantë do jetë bashkëpunimi kulturo-shkencor 

mes dy kombeve, i kontakteve të dy kulturave dhe një 

rinjohje e re me moton ‘‘Rizbulimi i të përbashkëtave”. 

Në këtë rast do të promovohen vepra arti, kultura, 

shkenca, etj, me përparësi krijuesve të rinj.  Në Palais 

Echenbach në Vjenë me 8 shkurt 2018 u mbajt  koncerti 

i muzikës klasike,   në hapje të të cilit mori pjesë dhe 

Roland Bimo, Ambasadori i Shqipërisë në Austri. Ishin 

të ftuar dhe shumë diplomatë, miq e veprimtarë nga 

radhët e vendeve mike. Instrumentistet Albana Kola-

Axha, Aristidh Prosi, Gëzim Bulçari e Blerta Ristani-

Jakova, luajtën me sukses pjesë nga Prekë Jakova, Valton 

Beqiri dhe Dmitri Dmitrievich-Shostakovich, duke 

entuziazmuar publikun e cili e shpërbleu me duartrokitje 

të gjata. 

 

Vit Kulturë dhe ...       

I gjithë aktiviteti do jetë gjithashtu i lidhur me 550 

vjetorin e vdekjes së  Gjergj Kastriotit-Skënderbeut dhe 

10 vjet pavarësi e Kosovës, të cilat do shënohen me 

shumë aktivitete në Austri të organizuara nga Ambasada 

e Republikës së Shqipërisë dhe Ambasada e Kosovënë e 

në koordinim me vendorët dhe shoqatat shqiptare.  Të dy 

ambasadorët Roland Bimo dhe Sami Ukelli, me rrethet e 

tyre përcaktuan strukturën e programit duke 

bashkërenduar veprimet me institucionet vendore. Këto 

dy data historike dhe Viti i Kulturës Shqipëri-Austri, jenë 

momente të mirëseardhura në rikujtimin e rivlerësimin e 

gjithë atyre veprimtarëve e miqve tanë që dhanë ndihmë 

për lirinë dhe bërjen e shtetit shqiptar.  

       

Vjena ishte kryeqytet kulture në mes të Evropës, ku 

lindën dhe vepruan figura madhore në historinë 

shqiptare, nga të cilët duhet veçuar themeluesin e 

studimeve albanologjike, Norbert Jockli, i lindur nga 

prindërit hebrenj, për çka dhe depërtohet në kampet 

fashiste duke humbur çdo gjurmë rreth tij. Ai ishte 

albanologu meritor në hapat fillestar të afirmimit të 

gjuhës shqipe dhe hulumtimeve albanologjike. Nëse 

dikush meriton dekoratë nga kombi ynë tani në këto data 

rikujtimi, është pikërisht ai. Pastaj Franz Nopsca i njohur 

me fototekën e tij etnografike shqiptare dhe mik i madh. 

 

... gjenitë  

Një lidhje e fuqishme respektuese mes dy kombeve janë 

gjithashtu dy gjeni me origjinë shqiptare: Karl Rither  

 

Gega dhe Aleksandër Moisiu, kurse katër shekuj më parë 

kryekomandanti i Ushtrisë Habsburge dhe Guvenatori i 

Vjenës,  Gjergj Basta. Ai la emër jo vetëm si komandant 

në luftë, por edhe në artin ushtarak në veprat e shkruara. 

 

...pak histori  

Në historinë e kulturën shqiptare Vjena ishte dhe mbetet 

qendër e respektuar, ku vepruan shumë figura të njohura 

historike nga të gjitha lëmitë. A mund të kalojmë pa 

përmendur këtu emrin e Norbert Joklit, Franz Baron-
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Nopsca. Leo Freundlich, Jakob Philipp Fallmaerayer, 

Johanenes Gerog von Hahn, Gustav Mayer, Jan Urban 

Jarnik, etj, të cilët vunë themelet e njohjeve mbi 

gjuhësinë, kulturën, etnografinë e historinë e lashtë 

shqiptare. Ata ndihmuan në hapjen e shtigjeve drejt 

njohjeve të shqiptarëve nga popujt tjerë, të cilat u 

vazhduan të pasurohen edhe nga studiues shqiptarë në 

Universitetin e Vjenës, Gracit e Insbrukut. Nga këtu 

shndritën dhjetëra emra tani të njohur të kombit shqiptar, 

si Eqrem Çabej, Aleks Buda, Dr. Gjergj Pekmezi, Hil 

Mosi, etj.  

 

Një shekull më parë studentët shqiptarë themeluan 

shoqëri të fuqishme, gjurmët e veprimtarisë së të cilave 

mbetën të ndritura në historinë e formësimit kombëtar. 

Shoqatat:  “Liria” e cila më vonë u quajt “Dija”, “Djalëria 

Shqiptare” e cila më vonë u quajt “Albania” të cilat 

botuan revista e gazeta nga të cilat më të njohura ishin 

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

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

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

Aty botuan shkrimet e tyre figura me peshë në historinë 

tonë kombëtare si: Hil Mosi, Dervish Hima, Dr. Gjergj 

Pekmezi, Kolë Rrota, Jani Basho, Xhevat Korça, Fuad 

Asllani, Vasil Laboviti, Lasgush Poradeci, Sokrat 

Dodbiba, Irakli Buda, Nush Bushati, Gjevalin Gjadri, 

Kolë Mirdita (Helenau), Rrok Gera, Rrok Maliki, Rrok 

Kolaj, Filip Papajani, Dr. Omer Hamiti, Sokol Sopoti, 

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

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

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

Kolë Margjini, Gasper Baltoja, Lec Çurçia, Ndoc Krajni 

e të tjerë.  

 

Përkrahja e organeve austriake në shkollimin e 

studentëve shqiptarë, kulturës e gjuhësisë shqiptare 

vazhdoi pa ndërprerë deri në ditët tona. Kjo u duk në 

veçanti gjatë viteve të luftës në Kosovë, ku shteti austriak 

ndau bursa për të gjithë studentët nga Kosova.  

 

Pa dyshim vendi mik në ballë të tribunës së nderit për ne 

shqiptarët është Austria, i cili në momentet vendimtare e 

mbështeti kauzën shqiptare. Nga këtu, me bekimin e 

shtetit të Austro-Hungarisë, u nis Ismail Qemali drejt 

Durrësit e Vlorës për të shpallur mëvetësinë e Shqipërisë 

në ato pak territore të cilat akoma nuk ishin pushtuar nga 

forcat grabitqare të shteteve fqinje. Nga Vjena nga 

bisedimet shqiptaro-serbe rreth së ardhmes së Kosovës, 

doli përfundimi logjik, se Kosova duhet marrë rrugën e 

vet përmes Planit të Ahtisarit, Ky bashkëpunim u 

vazhdua në hartimin e planit për pavarësinë e Kosovës, 

ku diplomati austriak Albert Rohan u dallua me 

qëndrimin e tij konsekuent, i cili Plan, Kosovës i dha 

bazën fillestare të shtetit të pavarur.  

Politika austriake e shprehur përmes emrave Alois Mock, 

Vicktor Klima, pastaj Ulrike Lunack dhe publicistëve 

analitik të njohur mes të cilëve dallohej Christne Von 

Kohl korrespondente e “Die Presse” në Beograd, 

përbëjnë themelet e respektit tonë, edhe për nesër.  

 

... programi 

Aktivitetet programore do prezantohen paralelisht në të 

dy vendet, nga të cilat për mërgimtarët tanë në Austri, 

prej atyre në vazhdim do veçonim diskutimin prezantues 

“Lider” nga Ministria Federale, “Letërsi, lexim letrar” në 

Kunst Galeri, “Film për familjet austriake në Shqipëri”,  

“Vepra nga Kujtim Çashku”, “Mbrëmje, film 

dokumentar shqiptar”, TV-“Shën Tereza-ikonë e 

shekullit”, Teatër-“Nëntori Shqiptar”, Ekspozitë e Kolë 

Idromenos, Alte Schmiede, “Lexim me Ismail 

Kadarenë”, “Ekspozitë e veprave artistike shqiptare” dhe 

në përfundim do bëhet vendosja e bustit të Gjergj 

Kastriotit Skënderbeu në Vjenë.  

    

Kurse nga Ambasada e Republikë së Kosovës janë 

paraparë takime me diplomatë dhe media, Ekspozitë rreth 

raporteve lidhëse historike e kulturore mes Kosovës dhe 

Austrisë. Nga shoqatat shqiptare në gjithë Austrinë do 

shfaqen programe artistike e sportive në shënim të 10 

vjetorit të pavarësisë.   
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Shkruan: Mag. phil. Dr. Kurt Gostentschnigg, Graz/Austri 
Mag. phil. Dr. Kurt Gostentschnigg u lind me 28.5.1965 në Eibiswald, Landi i Steiermark-ut në Austri.  Është historian, 

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

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

mes shkencës, politikës dhe ushtrisë si dhe për marrëdhëniet austro-hungarezo-shqiptare në politikë, ekonomi, kulturë, 
ushtri dhe shkencë. Punoi 6 vite si lektor në Universitetin e Tiranës, 1993-1995 në institutin e gjermanistikës në fakultettin 

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

(2001-2002, në institutin e shkencave gjuhësore në cilësinë e udhëheqësit të kurseve të gjuhës shqipe); 2 vite ishte lektor 
në Universitetin e Graz-it (2004-2006, në institutin e shkencave të përkthimit për degën e përkthimit gjermanisht-shqip); 

2006-2011 lektor në Universitetin e Shkodrës në fakultetin e gjuhëve të huaja për degën e germanistikës. Që nga prilli i 

vitit 2014 është i angazhuar në Universitetin e Graz-it në projektin kërkimor ,,Albanologjia austro-hungareze 1867-1918 
– një shembull i imperializmit kulturor?’’. 

 

 

 

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

 

Përkthimi i termit angl. „consciousness” (gjerm. “Bewusstsein”) 

Për përkthimin e termit angl. “consciousness” (gjerm. “Bewusstsein”) ne kemi 

në shqip tri fjalë në dispozicion, të cilat përdoren pak a shumë si sinonime: 

vetëdije, ndërgjegje dhe koshiencë. Për sa i përket kuptimit të dijes mbi veten 

dhe mbi botën përdorimi i fjalës “vetëdije” është më i përhapur në hapësirën 

shqipfolëse. Fjala “ndërgjegje” përdoret më shumë në kuptimin e “ndjenjës 

vetjake të përgjegjësisë morale për sjelljen dhe veprimet përpara shoqërisë”. 

Dhe fjala “koshiencë” ka hyrë vonë në gjuhën shqipe duke u mbështetur në 

fjalën ital. “coscienza”. Vetëm në përkthimin e fjalës angl. 

“selfconsciousness”, të përdorur në veprën e Shri Aurobindos, ne hasim në një 

vështirësi, në qoftë se duam ta përkthejmë duke përdorur fjalën “vetëdije”. Se 

domethënia e fjalës “selfconsciousness” nuk është “vetësiguri, vetëbesim” 

(angl. “self-confidence”), por dija mbi veten. Pavli Qesku përkthen edhe 

„consciousness” edhe “selfconsciousness” me të njëjtën fjalë, pikërisht me 

“vetëdije”. Por në një tekst filozofiko-spiritual këta dy terma duhen dalluar 

patjetër. Meqenëse nuk tingëllon mirë të thuhet “vetëvetëdije” ose “vetëdije 

mbi veten” – sepse thjesht fjala “vetë-dije” e përmban në vetvete kuptimin e 

dijes mbi veten – ose të thuhet “vetëdije mbi botën”, mund të zgjedhim fjalën 

“koshiencë”, me të cilën të gjithë termat përkatësë në Jogën Integrale të Shri 

Aurobindos mund të formohen pa probleme në gjuhën shqipe, si p.sh. 

“vetëkoshiencë” (“self-consciousness”), “koshiencë mbi/për veten” 

(“consciousness of self”), “nënkoshiencë” (“subconsciousness”), 

“mbikoshiencë” (“superconsciousness”) etj.. Përveç kësaj nuk duhet harruar, 

që ital. “coscienza”, nga e cila është huazuar fjala shqipe “koshiencë”, e ka 

origjinën në fjalën lat. “conscientia”, e cila është gjithashtu baza formuese e 

fjalës “consciousness”. 

 

 

Përkthimi i çiftit terminologjik angl. “the being and the becoming” 

(gjerm. “das Sein und das Werden”) 

Angl. “the being” (gjerm. “das Sein”) ka kuptimin e ekzistencës së 

pandryshueshme transhendente në vetvete, e cila qëndron mbi kozmosin dhe 

mbi individin; angl. “the becoming” (gjerm. “das Werden”) ka kuptimin e 

procesit brenda ekzistencës së pandryshueshme, i cili zhvillohet në kozmos 

dhe brenda individit. Domethënia e këtyre termave është baza kuptimore e 

gjithë filozofisë spirituale dhe Jogës Integrale të Shri Aurobindos. Për 

përkthimin e përshtatshëm të tyre, pa përdorur perifrazime, të cilat nuk bëjnë 

për t’u bërë terma afatgjatë të një fushe të caktuar, kemi dy mundësi: ose çiftin 

“qenia dhe bërja” ose çiftin “të qenët dhe të bërët”. Meqenëse Shri 

Aurobindo nuk e përdor termin “the being” vetëm në kuptimin e ekzistencës 

mbikozmike dhe mbiindividuale në vetvete, por edhe në atë të qenies 

thelbësore të çdo gjallese dhe të çdo sendi në botë (në kozmos), duhet zgjedhur 

                                                 
27 Heinc Kapesi ka përkthyer veprat kryesore të Shri Aurobindos nga anglishtja në gjermanisht 

dhe i ka botuar ato në Gjermani në shtëpinë botuese “Hinder + Deelmann”. 

çifti i dytë, pra “të qenët dhe të 

bërët” për të shprehur 

domethënien e “the being and the 

becoming”. Shpesh është mjaft e 

vështirë të kuptosh megjithë 

ndihmën e kontekstit, se çfarë do 

të thotë “the being” në veprën e 

Shri Aurobindos. Përkthimi 

gjerman i veprave kryesore të Shri 

Aurobindos nga Heinc Kapesi 

(Heinz Kappes)27 është një 

ndihmë e madhe, sepse në 

gjermanisht ekzistojnë – njësoj si 

në gjuhën shqipe – dy fjalë të 

veçanta për të dhënë kuptimin e 

saktë të fjalës angleze “the being” 

në një kontekst të caktuar, 

pikërisht “das Sein” (të qenët, 

ekzistenca) dhe “das Wesen” 

(qenia thelbësore e çdo gjallese 

dhe e çdo sendi). Nga ana 

kuptimore të dy termat filozofikë 

qëndrojnë shpesh shumë afër 

njëri-tjetrit, prandaj anglishtja i 

shpreh me të njëjtën fjalë “being” 

dhe shqipja gjithashtu shquhet nga 

afërsia dhe këmbyeshmëria 

kuptimore e fjalëve “qenie” dhe 

“të qenë”. Për sa i përket kuptimit 

të termit “të bërët” (the 

becoming), në përkthimin e 

veprës së Shri Aurobindos ai i 

referohet atij të foljes pësore 

“bëhem”. Ndryshe nga ai fjala 

“bërja” (the making, gjerm. das 

Tun, das Machen) përdoret në 

kuptimin e foljeve “bëj”, “kryej” 

dhe “veproj”. 

 

Përkthimi i termit angl. “the 

oneness” (gjerm. “das 

Einssein”) 
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Fjalë të tilla si “unitet”, “bashkim”28, “njësi” ose “njëshmëri”29 i përgjigjen 

në kuptimin e mirëfilltë të fjalës më shumë termit angl. “unity” (gjerm. 

“Einheit”) sesa termit angl. “oneness” (gjerm. “Einssein”), i cili përkthehet 

më mirë me “të qenët një”. Për hir të ruajtjes së larmisë së shprehjeve të 

anglishtes së Shri Aurobindos, i cili i ka zgjedhur fjalët dhe termat me një 

qëllim të caktuar spiritual, përkthyesi duhet të përpiqet jo vetëm për një 

përkthim besnik të kuptimit – që është një kusht i domosdoshëm i 

padiskutueshëm në fushën e përkthimit të teksteve të tilla me përmbajtje 

filozofike jospekulative në bazë të eksperiencave mistiko-spirituale –, por 

edhe të bëjë një përkthim të fjalëpërfjalshëm në të gjitha rastet, ku pasuria e 

fjalorit dhe mundësitë e fjalëkrijimit të gjuhës shqipe e lejojnë një gjë të tillë. 

 

Mënyra e të shkruarit të termave me origjinë sanskrite në gjuhën shqipe30 

Të gjithë termat sanskritë citohen duke dhënë temën31, d.m.th. rrënjën e tyre.32 

Ekzistojnë disa terma sanskritë, të cilët kanë hyrë ndërkohë në gjuhën shqipe 

dhe kanë marrë mbaresa përkatëse. Pjesën më të madhe të tyre mund ta gjejmë 

në fjalorin “Anglisht-Shqip” të Pavli Qeskut33, si p.sh. “jog|ë, -a” (sanskritisht 

yoga), “nirvan|ë, -a” (sanskr. nirvāna34), vedant|ë, -a” (vedānta), “veda, -t” 

(veda), “brahman, -i” (brahman), “atman, -i” (ātman), “avatar, -i” (avatāra), 

“Vishnu, -ja” (Visnu35), “Shiv|ë, -a” (Śiva), “Brahm|ë, -a” (Brahmā), 

“Krishn|ë, -a” (Krsna36), “mantr|ë, -a” (mantra), “guru, -ja” (guru) dhe 

“karm|ë, -a” (karma). 

 

Kur një gjuhë merr hua një fjalë nga një gjuhë tjetër, atëherë ka dy mundësi 

për formimin e fjalës së huazuar në gjuhën e vet: rrënja e fjalës së huaj ose 

ruhet ose nuk ruhet. Duke ruajtur rrënjën e fjalës së huaj, fjala e re e formuar 

në gjuhën e vet tingëllon shpesh e panatyrshme, kështu që nganjëherë është 

më mirë të ndërhyhet në temën e fjalës për t’i shtuar mbaresat e duhura. Një 

shembull për mospërfilljen e rrënjës së fjalës origjinale sanskrite është 

avatāra, e cila edhe në anglisht edhe në gjermanisht është “Avatar”, duke 

hequr zanoren –a në fund të temës, e cila është në fakt një pjesë përbërëse e 

saj. Edhe Pavli Qesku, duke i marrë termat sanskritë në mënyrë indirekte nga 

anglishtja, nuk e ruan rrënjën e tyre në shumicën e rasteve të sipërpërmendura. 

Për shkak të të gjitha këtyre arsyeve rekomandohet zbatimi i metodës së 

gjysmëruajtjes së temës në favor të natyrshmërisë tingëllore në përshtatjen e 

termave sanskritë në gjuhën shqipe. 

 

Tek fjalët sanskrite si purusa37 (“Purusha”), prakrti38 (“Prakriti”), īśvara 

(“Ishvara”) dhe śakti (“Shakti”) ne hasim në një farë vështirësie, e cila 

megjithatë mund të kapërcehet: tingulli fundor i temës së tyre sanskrite tregon 

sipas rregullave të gjuhës shqipe një gjini të caktuar gramatikore. Në qoftë se 

i bindemi atyre, atëherë del, se “Purusha” dhe “Ishvara” janë të gjinisë 

femërore dhe “Prakriti” dhe “Shakti” të gjinisë mashkullore. Por në të vërtetë 

ata janë në gjuhën origjinale sanskrite si dhe në gjuhë të tjera, si p.sh. në 

anglisht dhe gjermanisht, të gjinisë së kundërt. Prandaj duhet përdorur përemri 

“ai” për Purushën dhe Ishvarën si dhe përemri “ajo” për Prakritin dhe 

                                                 
28 Emrat, trungu i të cilëve mbaron me –im, tregojnë në radhë të parë një proces dhe vetëm në 

radhë të dytë një gjendje, e cila është rezultati i procesit. “Bashkim“ përdoret dhe kuptohet sot 
më shpesh si “unitet“ ose si “njësi“ (në kuptimin filozofik), por në fakt kjo fjalë tregon më shumë 

procesin e të bashkuarit në kuptimin e unifikimit ose njësimit. 
29 “Njëshmëri“ mund të jetë një fjalë e re e krijuar. Nëpër fjalorët ekzistues mund të gjendet vetëm 
“njënjëshmëri“, me të cilën Pavli Qesku përkthen “oneness“ në fjalorin e tij “Anglisht-Shqip“, 

megjithëse ajo duhet të ishte angl. “sameness“, sepse “njënjë“ dhe “i/e njënjëshëm, -me“ do të 

thonë “njësoj“ dhe “i/e njëjtë“. 
30 Për të qenë sa më i saktë, jam konsultuar me Prof. Kristian Cinko (Christian Zinko) nga Instituti 

i Gjuhësisë në Universitetin e Gracit në Austri, i cili ndër të tjera merret edhe me studime mbi 

sanskritishten. 
31 “Temë” në kuptimin e rrënjës së fjalës, që nuk mund të ndahet më tej në pjesë përbërëse, që 

bart e ruan kuptimin themelor dhe që shërben si bazë për të formuar fjalë të reja. 
32 Disa shenja diakritike (dalluese) të sanskritishtes nuk i kisha në dispozicion gjatë përkthimit të 
librit, prandaj i kam dhënë mangësitë në shkrimin e tyre, kur përmenden për herë të parë, në 

shënimet në fund të faqes. 
33 Qesku jep vetëm një formë, pa shënuar, nëse është fjala për të shquarën apo të pashquarën. 
Kështu ne gjejmë p.sh. “krishnë“ dhe “brahma“; e para duhet të jetë e pashquar, e dyta duhet të 

jetë e shquar. 

Shaktin, duke përputhur gjithashtu 

përcaktuesit si p.sh. mbiemrat me 

gjininë e tyre origjinale në 

sanskritisht, d.m.th. për shembull 

“Purusha hyjnor”, “Ishvara 

hyjnor”, “Prakriti hyjnore” dhe 

“Shakti hyjnore”.39 Perënditë 

hinduiste Shiva, Brahma dhe 

Krishna si dhe avatari40 Rama 

konsiderohen në gjuhën sanskrite 

gjithashtu si mashkullorë dhe 

duhen trajtuar si të tillë edhe në 

gjuhën shqipe megjithë mbaresën 

e tyre –a në të shquar. Ky vendim 

justifikohet ndër të tjera me 

ekzistencën e disa fjalëve shqipe, 

tek të cilat gjinia gramatikore nuk 

përkon me mbaresën, si p.sh. 

mashkullorët “bab|ë, -a”, “pap|ë, 

-a”, “axh|ë, -a” dhe “daj|ë, -a” si 

dhe emrat e përveçëm femërorë 

“Ajten, -i”, “Fiqret, -i” dhe 

“Sadet, -i”. Kështu thuhet, duke 

përputhur mbiemrin me gjininë e 

vërtetë, “daja i mirë” dhe “Ajteni 

e bukur”.41 

 

 

Përfundim 

Këto shpjegime të hollësishme për 

problemet përkthimore dhe 

terminologjike ishin më se të 

nevojshme, sepse shqipërimi i 

veprës në fjalë është ndër të parat 

në fushën e përkthimit të letërsisë 

mistiko-spirituale të traditës 

indiane nga gjuhët e ndryshme të 

huaja në gjuhën shqipe. Deri më 

sot kanë dalë pak përkthime në 

fushën e Jogës, prej të cilave ende 

më pak42 japin një terminologji të 

sistemuar, që mund të zbatohet në 

disa pika të përgjithshme për një 

përkthim me temë të ngjashme, 

por jo në pjesën e saj më të madhe, 

sepse ajo i referohet një Joge të 

34 Poshtë „n“-së së dytë duhet një pikë. 
35 Poshtë shkronjave „s“ dhe “n” duhet një 
pikë. 
36 Poshtë shkronjave „r“, „s“ dhe “n” duhet 

një pikë. 
37 Poshtë shkronjës „s“ duhet një pikë. 
38 Poshtë shkronjës „r“ duhet një pikë. 
39  Lakimet alternative për “Purush|ë, -a”, 
“Prakrit, -i”, “Ishvar|ë, -a” dhe “Shakt, -i” 

do të kishin qenë: “Purusha, -ja” ose 

“Purusha, -i”, “Prakriti, -a”, “Ishvara, -ja” 
ose “Ishvara, -i” dhe “Shakti, -a”. 
40 Mishërimi i Hyjnores në një formë 

fizike. 
41 Shih Oda Buchholz dhe Wilfried Fiedler: 

Albanische Grammatik. Leipzig: Verlag 

Enzyklopädie 1987, f. 205 e 269. 
42 Si p.sh. “Urtësia e Joga-s”.Tirana. Pa 

shënim viti. 
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caktuar, ku terma të veçantë kanë kuptime të veçanta. Në fakt ekzistojnë 

shumë disiplina të ndryshme të Jogës43, dhe secila ka terminologjinë e vet. Të 

njëjtët terma, si p.sh. Purusha dhe Prakriti, mund të përdoren në sisteme të 

ndryshme të Jogës, por me kuptime të ndryshme. Meqë Joga Integrale e Shri 

Aurobindos përfshin tri nga disiplinat kryesore tradicionale të Jogës (sanskr. 

karmayoga, jñānayoga, bhaktiyoga) dhe i zhvillon më tej duke i integruar në 

një sistem të ri të praktikueshëm, terminologjia e Jogës Integrale në gjuhën 

sanskrite dhe angleze mund të konsiderohet si një ndër më të pasurat dhe më 

të plotat. Me anë të njohurisë së saj përkthime të tilla mund të kryhen me më 

pak vështirësi. Ka një numër të madh problemesh përkthimore e 

terminologjike lidhur me përkthimin nga gjuhët e huaja në shqip në këtë fushë. 

Prandaj përkthimi i veprës së Shri Aurobindos nga anglishtja në shqip është 

një punë prej pionieri, e cila mund të shërbejë si një bazë dhe shembull për 

përkthimet e ardhshme në fushën e filozofisë indiane. 
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43 Fjala sanskrite “yoga” do të thotë “lidhje, bashkim”. Jogini përpiqet të lidhet me Psiken e vet 
(d.m.th. me “shpirtin individual brenda vetes”), e cila është një pjesë hyjnore dhe e lidh joginin 

me Hyjnoren, me Zotin. Fjala latine “religiō” do të thotë “fe, besim” dhe rrjedh nga folja latine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“religare”, e cila do të thotë “rilidh, 
ribashkoj”. “Yoga” dhe “religio” shprehin 

pra të njëjtën domethënie fillestare. 
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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. 

 

 

Romani “Nënshtrimi” i Houellebecq-ut 

 
Michel Houellebecq është 

shkrimtar francez, prozator, poet 

dhe kritik i letërsisë. Autorë i 

shumë librave, që kanë përftuar 

lexues të shumtë anë e kënd botës, 

ai ka fituar çmime të ndryshme 

dhe famë ndërkombëtare, duke u 

vlerësuar si njëri nga shkrimtarët 

më të mirë, dhe njëkohësisht, 

njëringa zërat më intrigues të 

prozës bashkëkohore. 

Houellebecqu, në shumë libra, ka 

dëshmuar mjeshtëri artistike dhe 

talent narrativ, duke shkruar 

letërsi imagjinare, për tema e 

personazhe të jetës konkrete.  

 

Rrëfimet e tij letrare 

janëdridhmuese dhe 

mbresëlënëse, dhe i përshkon një 

ton kritik e komik, që të bën 

tëjetosh gjatë me to. Pa dyshim, 

tekstet e tij letrare janëprekëse, të 

frikshme, shporuese- dhe 

njëkohësisht, janë të shkruara me 

një stil tërheqës. Kësisoj, letërsia e 

tij, ka forcë artistike dhe të 

rrëmben, dukë të futë në përsiatje 

e dilema pafund, me çka autori 

sikundër dëshiron të mos heqë 

dorë nga fuqia e sipërore e 

letërsisë në civilizimin tonë 

perëndimor.  

 

Romani që Houllebecq-ut i dha 

emër më shumë se çdo libër tjetër, 

është “Nënshtrimi”. Ky roman 

është botuar në një kohë thyerjesh 

e përplasjesh të mëdha globale, në 

një kohë kur lëvizjet identitare, 

forcat ekstremiste dhe ato 

dogmatike dhe fetare, kanë çuar 

krye si asnjëherë më parë. Në 

njëatmosferë plot nerva, 

mosdurim e debate të tendosura, 

libri, endepa dalë nga shtypi, 

ngjalli kërshërinë e lexuesve të 

shumtë, dhe u shoqërua me 

vlerësime, habi, kritika, reagime, 

vrer, mllef. Thjesht, mepërplasje të pazakonta. Kështu, romani u bë pjesë e 

debateve letrare dhe joletrare. Vlen të përsëritet se, pikërisht në ditën kur 

romani po shihte dritën, terroristët islamikë, sulmuan gazetën satirike Charlie 

Hebdosë, dhe arsyet e proklamuara lidheshin pikërisht me këtë roman, sepse 

revista në fjalë në kopertinë kishte botimin e romanit. 

 

Si për çdo libër për të cilin flitet shumë, edhe mua, më mbërtheu euforia dhe 

histeria e debatit që vlonte rreth këtij libri.  Dhe, romanin e lexova dy herë. 

Vetë fakti se romani më grishi që t’i rikthehesha- për mua- është dëshmi se në 

vetëdijen time letrare, kishte ushtruar ndikim. Një ndikim të shoqëruar me 

ndjenja të përziera: politike e letrare. Dhe, nëse e marrim si të këshillueshme 

atë që thotë shkrimtari i madh italian, Italo Calvionio, për librat klasikë, ky 

roman, për të cilin, mund të them se e kam rilexuar dhe jo lexuar, hyn në 

kategorinë e librave klasikë.  

 

Kur e lexova herën e parë, mu duk një roman politik, me ngjyra dhe intencë 

politike, dhe mbresat letrare, i kisha të fashitura nën trysninë e ngjarjes që 

projekton shkrimtari, pra, nga rrëmbimi që më shkaktoi tema e romanit.  

 

Këto ditë, romanit iu riktheva dhe e rilexova. Tani me qëllimin tjetër, më 

shumë letrare.  

 

Herën e parë, i ndikuar nga zhurma dhe debati, histeria dhe euforia për të, 

romanin e lexova me ndjenja të përziera: letrare dhe joletrare.  Mirëpo, 

“Nënshtrimi” është roman i jashtëzakonshëm, ku autori dëshmon erudicion e 

kulturë letrare të nivelit sipëror, dhe ku tensioni artistike dhe habia letrare të 

përcjellin deri në fund. E ku, erudicioni i shkrimtarit shkrihet mrekullueshëm 

me përshkrime të holla, stilizime të lakmueshme dhe figuracion të gjetur; 

elemente këto që lexuesin e mbajnë pezull gjatë gjithë rrëfimit.   

 

Në këtë roman, Houellebecq-u rrëfen për Francën, ku njerëzit kanë humbur 

ndjenjën e veprimit dhe kuptimit njerëzor, ndaj edhe ai bën politikë me 

letërsinë, jo si veprim për fuqi, por si kambanë për ndërgjegjësim. Sepse, ai 

beson se “letërsia është diçka serioze.” Në përkim me këtë, shkrimtari përsiat 

për rolin e pazëvendësueshëm të letërsisë në Francë dhe Europë.  Ai flet me 

mallëngjim për pushtetin e letërsisë, por nuk mund ta le anash pushtetin e 

politikës, në atdheun e tij që tronditët nga zhvillime të paparashikuara. Por, 

këto dyja, ai i sheh fort të ndërlidhura me njëra-tjetrën.  

 

Houellebecq-u, nëpërmjet protagonistit, të romanit, profesorit të letërsisë 

Fransuas, flet me një guxim të pashoq për gjitha rrjedhat sociale e politike të 

Francës dhe tëEuropës, për multikulturalizmin, kulturën e relativizmit, fuqinë 

sipërore të letërsisë, emrat e mëdhenj tësaj, politikat socialiste dhe liberale, 

për ateizmin dhe besimin, te kaluarën mesjetare, dhe gjithkund, tekstin e laton 

me një erudicion të jashtëzakonshëm dhe me kulturë letrare mahnitëse.  

 

Autori nuk shkruan art për hir të artit, por njëroman, ku gdhend fytyrën reale 

të Francës dhe tëEuropës, nëpërmjet një klithme tëpërhershme, që sforcohet 

sidomos kur ai ndahet nga e dashura izraelite, e cila e braktis Francën për 

mailto:ndue.ukaj@gmail.com
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shkak të zhvillimeve politike, dhe 

asaj i duhet ta paketojë jetën e vet 

në 30 kg bagazhe.  

 

Në fakt, vetë titulli i romanit është 

intrigues dhe tundues. Sepse, 

autori lexuesin e vë përballë 

njëdileme të makthshme, duke ia 

hapë sytë e mbyllur. Çfarë po 

ndodh me Francën dhe kush po 

nënshtrohet? A po pranon ajo 

nënshtrimin dhe poshtërimin? 

Këto dy pyetje esenciale, 

shkrimtari i shqipton që në titull, 

dhe i shtjellon përgjatë zhvillimit 

të tekstit letrar, duke dhënë 

tablokomike e satirike të Francës   

së politikës, kulturës, arsimit, 

religjionit, emigracionit; një 

France që endet ndërmjet lavdisë 

së dikurshme dhe molepsjes 

bashkëkohore; njëFrancë që 

përballë lëvizjeve identitare, 

dukete plogësht dhe pa shtegdalje. 

 

Protagonisti i romanit, Francua, 

një profesor letërsie në 

Universitetin e Sorubonës, “ai që 

beson te veçoria e letërsie, arti 

madhor i një perëndimi që po jep 

shpirt në sytë tanë” ndodhet 

ndërmjet mallëngjimit për të 

kaluarën dhe sfidave të kohës. 

Protagonisti sapo ka përfunduar 

doktoratën, por ndërkohë, në 

vendin e tij, ndodh një tronditje 

politike, një metamorfozë, e cila e 

godet pamëshirshëm gjithë 

shoqërinë. Zgjedhjet 

presidenciale, përplasin ashpër dy 

alternativa: të djathtën ekstreme të 

Mara Le Penit, dhe atë të dogmës 

fetare islamike, të përfaqësuar nga 

emigranti, Muhamed Ben Abesi. 

Me ndihmën e socialdemokratëve, 

këtij sistemi të kalbur, siç thotë 

autori, zgjedhjet i fiton ky i fundit, 

dhe Franca zgjohet e shokuar. 

Sistemi i ri dhe politikat e Ben 

Abesit dizajnojnë një Francë 

tjetër, ku feja përcakton stilin e ri 

të jetës dhe luan rolin parësor në 

gjithë organizmin shoqëror, dhe 

ku qytetërimi perëndimor nuk 

është më ai i njëjti, i shtrirë në 

kufijtë e tij të caktuar, por 

rrëmbehet nga euforia e një synimi 

ta hibridizuar dhe me shumë 

deformime, sidomos në raport me 

femrën, konceptet sekulare, 

seksin.  

 

Profesori i Sorbonës, i pasionuar pas letërsisë, në këtë metamorfozë politike 

është i çorientuar dhe i tronditur.  

 

Ndarja nga izraelitja, atij i krijon një boshllëk të madh në jetë. Në rrëmujën e 

këtyre ndryshimeve, ai përjeton dramën e vërtetë të ikjes nga vetvetja, të 

tkurrjes, një krizë identitare që e sorollat pa shtegdalje. Shkon me prostituta, 

ndërkohë që nuk ndien asnjë emocion kur e kupton se i ka vdekur e ëma, dhe 

i është varrosur në varrezat e komunës.  

 

Në këto kushte, ai tkurret në një hiçgjë, derisa një ditë i kërkohet të kthehet në 

punë, dhe të përshtatet me rregullat islame të jetës.  

 

Profesori i mëdyshur, nuk i shpëtoi tundimin dhe joshjes, kështu që shpejt 

përshtatet me rregullat e reja që vë sistemi, në raport me gjithçka, që nga 

normat e sjelljes, të drejtat e njeriut, seksi, familja, shkolla, por përpara 

lexuesit shtron shumë dilema e pyetje, që mbesin pezull përherë.  

 

Në sfondin e këtij romani, protagonisti Fransua, ndonëse kritik i vetmuar, ka 

një besim te forca e epërme e letërsisë, për të cilën ndien mallëngjim. Prandaj 

edhe pohon: “vetëm letërsia mund t’ju japë atë ndjesi të bashkimit me një 

shpirt tjetër njerëzor, me tërësinë e këtij shpirti, me dobësitë dhe madhështitë, 

kufizimet, vogëlsinë, fiksimet, besimet, me gjithçka që e mallëngjen, i 

intereson, e ngacmon ose e neverit. Vetëm letërsia mund t’ju lejojë të hyni në 

kontakt me shpirtin e një të vdekuri, në mënyrë me tëdrejtpërdrejtë, më të plotë 

dhe më të thellë se ç ’do të bënte biseda me një mik -sado e thellë, sado e fortë 

që të jetë ajo miqësi, është e pamundur të hapemi në njëbisedë, ashtu siç bëjmë 

para një flete të bardhë, kur i drejtohemi një bashkëbiseduesi të panjohur.” 

 

Vetë zgjedhja që bën autorit për të rrëfyer, tregon për mallëngjimin që ka ai 

për letërsinë, kohën e shkëlqimit të saj dhe idealit intelektual. Në rrëmujën 

politike dhe sociale, protagonisti i romanit nuk e kërkon prehjen te e tashmja, 

por noton në të kaluarën, te letërsia e madhe e Hysmanit, të cilin e ka 

udhërrëfyes dhe ngushëllim.  

 

Romani është i shkruar me një përpikëri letrare. Atë e karakterizon qartësia 

narrative, si dimension esencial, ku përshkrimet janë tërealizuara me detaje. 

Përgjatë gjithërrëfimit, autori lexuesin e fut në labirinte magjike, duke e shëtitë 

me imagjinatëne tij të pasur nëpër kohë e vende të ndryshme. Lexuesi, lundron 

thellë në ujërat e turbullta të politikës europiane e botërore, ballafaqohet me 

krizat psikologjike të shoqërisë bashkëkohore, ku tuhajësimi, vetmia, janë të 

shkallës së padurueshme. Veç tjerash, lexuesi ndesh me pasuese të pasura 

letrare, ku autori përshkruan mjeshtërisht ndikimin e madh të librit të letërsisë 

në Paris, Francë, dhe gjetiu. 

 

Por, nën bukurinë e magjisë së këtij qyteti të artit dhe të kulturës, shihen 

dritëhijet e një krize, që autori e skalit mjeshtrisht. Autori di të shëtisë lexuesin 

në të kaluarën: si kujtesë, në religjionin, si kulturë, dhe ta sfidojë me një pyetje 

të përhershme: qytetërimet nuk duhet të vetëmjaftohen, sepse kështu u ndodh 

nënshtrimi.  

 

Ai e trajton me shkathtësi artistike tipologjitë e njeriut bashkëkohore: atë të 

tuhajsuar dhe në tundime identitare, dhe atë të verbuar nga dogma dhe 

ideologjia.  

 

Pa dyshim, Houellebecq-u është një nga shkrimtarët më erudit të kohës, dhe 

erudiconi i tij është i shtirë me finesë e kulturë të jashtëzakonshme në romanin 

“Nënshtrimi” 

 

Romani “Nënshtrimi” është një kambanë e fortëkundër dekadencës së 

qytetërimit europian, kundër apatisë dhe kulturës sërelativizmit tëgjithçkaje. 

Këtë aspekt, ai e realizon mjeshtërisht, duke e provokuar lexuesin nëpër 

labirinte të sikletshme, në të cilat ai ndeshet me gjithfarë lemerish e situatash 
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komike. Nëpërmjet protagonistit, 

autori i përshkruan të gjitha të 

këqijat që e kanë goditë këtë 

qytetërim: ikja nga thelbi i 

shoqërisë, familja, kriza e besimit. 

 

Ngjashëm si të shkrimtari i madh, 

Albert Camy, edhe te ky roman, 

ka situata absurde, siç është 

telegrami që merr protagonisti për 

vdekjen e nënës, me dy javë 

vonesë. Indiferenca ndaj këtij 

lajmi, kumbon si një kamçikë në 

ndërgjegjen e njeriut të venitur 

shpirtërisht.  

 

Personazhet e romanit janë 

politikanë, shkrimtarë, klerikë, 

profesorë, prostituta. Pra, ai rrëfen 

për karaktere të shumta, që janë 

pjesë e mozaikut të jetës 

bashkëkohore. Personazhete këtij 

romani nuk kanë tipare heronjsh, 

por janë karaktere të katandisur në 

hollin e ndryshimeve të shpejta, 

ata shfaqen të venitur dhe në 

absurditetin e një kohë pa qëllime 

sublime, ku tkurrja shpirtërore e 

njeriut ka tejkaluar caqet normale. 

Kështu, ai qesëndiset me dritëhijet 

e njeriut bashkëkohore francez 

dhe europian, që vërtitet në kriza 

të pafundme identitare. Ai 

shkruan për zhvillimet e hovshme 

në Francën e tij, dhe gjetiu, por 

gjithnjë me një gjuhë të epërme 

letrare, me një diskurs 

mbarështues të admirueshëm që të 

habit me fuqinë artistike dhe 

kompetencën narrative. 

Shkrimtari imagjinatën e përdorë 

për zhbiruar me sytë prej eruditi 

në pikën nevralgjike të 

problemeve bashkëkohore. 

Kështu, ai ka arritë t’i skalit 

problemet bashkëkohore, me një 

gjuhë të paparë gjer me tani. 

Kështu, letërsia e tij, edhe njëherë, 

rikthen debatin e përhershëm rreth 

funksionit të saj në shoqëri, me 

çka i del hapur kundër dekadencës 

së këtij qytetërimi. 

 

Houellebecq-u, duke e projektuar 

një situatë të çuditshme letrare, 

ardhjen e një myslimani si 

president të Francës, për të 

penguar ekstremisten e djathtë 

Marine Le Pen, ai nuk i drejton 

shigjetat kundër askujt, por troket 

në ndërgjegjen e fjetur të perëndimit, që i futur në hollitë e 

vetëmjaftueshmërisë, po rrëshqet ka dekadenca. 

 

Romani i Houellebecq-ut, ndonëse u bë çështje botërore letrare dhe politike, 

autori zgjodhi një rrugë pa shumë ekuivokë, kur pohoi se nuk dinte prej kujt 

kishte më shumë frikë, nga francezët e çmendur pas identitetit apo nga 

myslimanët. Ai këtë e pohoi për gazetën “Le Journal de Dimanche.” Por, ai e 

pohoi me siguri të plotë se: “Të jesh islamofob nuk është formë e racizmit”. 

 

Romani “Nënshtrimi” është një satirë e fortë drejtuar drejt klasave 

intelektuale, tetë cilat çdo ditë e më pak shihen gjurmët e idealizmit. Ai del 

hapur kundër  pragmatizmit të pastër që shfaqin elitat intelektuale. Ai ndien 

mallëngjim për një elitë intelektuale të dikurshme. 

 

Opinioni letrar, por jo vetëm ky, autorit i ka kërkuar përgjegjësi për këtë libër, 

ndonëse askush nuk flet për përgjegjësinë që kanë lexuesit përballë këtij libri. 

Kritikët, ata që gjykojnë kuturu, duke dhënë vlerësime të paqëndrueshme.  

 

Romani “Nënshtrimi” i sfidon lexuesit e kultivuar të letërsisë, profesionistët, 

me pyetjen e përhershme: si duhet të lexohet letërsia? A janë të mjaftueshme 

argumentet jashtaletrare, për të gjykuar tërësinë e veçorive artistike që ka një 

tekst letrar.   

 

Unë mendoj se ky roman, përtej zhurmës dhe debateve që ka nxitë, do të 

mbetet si një roman epokal i kohës, përkundër faktit se, opinioni letrar, është 

i ndarë në vlerësimin e këtij romani: disa e vlerësojnë autorin si paralajmërues 

dhe shpëtues, dhe të tjerët, e akuzojnë se po hedh benzinë zjarrit për migrimin 

dhe integrimin. 

 

Pavarësisht këtyre debateve dhe gjykimeve kundërthënëse, ky roman u ngjan 

kambanave të forta që bien pa pushim. Kambanave që thërrasin për 

ndërgjegjësim dhe vetëdijesim.  

 

Romani është përkthyer në shqip mjeshtërisht nga  Edit Dibra dhe është 

botuar nga SkanderbegBooks. 
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Shkruan: Prof. Migena Arllati, Gjakovë/Kosovë 
Lindi në Elbasan / Shqipëri në 06.09.1974 në një familje me tradita qytetare dhe arsimdashëse. Jeton në qytetin e Gjakovës 

në Kosovë prej 22 vjetësh me bashkëshortin dhe katër fëmijët. Studimet e larta i ndoqi në Fakultetin Filologjik, dega gjuhë 

- letërsi në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan. U diplomua për diplomaci (studime një vjeҫare pasuniv.) në 

Akademinë Diplomatike Shqiptare në Tiranë. Ka përfunduar studimet e Magjistraturës në Qendrën e Studimeve 
Albanologjike në Tiranë. Aktualisht punon si profesoreshë e gjuhës shqipe dhe letërsisë në Gjakovë. Deri tani është autore 

e gjashtë librave.  

 
 

Poemë mbi epokën dhe kultin e Gjergj Kastriotit 

 

 
Vështrim mbi poemën e Fran Ukcamës: “Gjergj Kastrioti - Heroi kombëtar e shkëlqimtar” 

 

Sa vështirë është të gjesh poet a shkrimtar, historian a 

shkencëtar, piktor a kompozitor që të mos jetë 

frymëzuar nga veprat dhe figura e famshme e Gjergj 

Kastriotit - Skënderbeut, nga idealet dhe luftërat e tij të 

vëna në shërbim të lirisë dhe të pavarësisë së Shqipërisë! 

Duke filluar nga humanizmi e të gjitha rrymat e epokat 

e mëvonshme, krijuesit e letërsisë në veҫanti e artit 

shqiptar në përgjithësi, e kanë trajtuar temën dhe figurën 

skënderbeane me gjithë madhështinë e merituar. Meqë 

la pas vete një histori të madhe, që jetoi e jehoi shekujve 

jo vetëm brenda territorit të Arbërisë por të mbarë 

Europës, ai është cilësuar jo vetëm prijës i pashembullt 

shpirtëror e atdhetar, por edhe shëmbëlltyrë e 

jashtëzakonshme historike.  

 

Me luftërat dhe madhështinë e veprave të tij, me betejat 

kundërosmane brenda periudhës se një çerek shekulli, ai 

u bë ndërgjegjja më e lartë e vetëdijes dhe e zgjimit të 

krenarisë kombëtare dhe epokës historike më të 

lavdishme të shqiptarëve. Kësisoj, në veprat e krijuesve 

ai do të trajtohet si simbol i lirisë, i dritës, simbol i një 

epoke, gjatë së cilës ai fitoi përmasa të tilla saqë edhe 

sot e kësaj dite të jetë i pakrahasueshëm me asnjë 

udhëheqës tjetër ushtarak a politik të botës shqiptare.   

Periudha dhe epoka më e ndritshme e historisë dhe e 

lavdisë së shpirtit të lirë shqiptar, është e ndërlidhur me 

strategun Skënderbe, i cili nga ana e tij ishte i lidhur me 

popullin dhe tokën që e lindi si mishi me kockën. Fran 

Ukcama ka hartuar një poemë të natyrës dokumentare, 

me personazhe kryesisht reale, brenda së cilës ka 

derdhur vargje që rrëfejnë heroizmin, trimërinë dhe 

ndjesinë e hekurt të Skënderbeut që populli i tij të fitojë 

lirinë nga sundimi otoman.  

 

Autori Ukcama temën e poemës e ka marrë nga luftërat 

që shqiptarët i kanë zhvilluar kundër turqve, të prirë nga 

heroi i madh, Gjergj Kastrioti - Skënderbeu. Me 

madhështinë e fjalëve, me ndjenja të thella shpirtërore, 

me frymëzim të lartë artistik, me një dashuri e respekt të 

veçantë që ushqen për Skënderbeun dhe epokën e tij, 

autori ka arritur që me pasion e me dashuri të madhe ta 

përjetësojë figurën e kryeheroit tonë kombëtar, ndërsa 

betejat dhe udhëheqjen e tij t’i bëjë për brezat e rinj të 

paharruara.  

 

Përmes kësaj poeme, artin e fjalës së shkruar dhe 

talentin autori Ukcama i ka vënë në shërbim të historisë 

së kombit të vet, konkretisht në ndriçimin e figurës së 

Skënderbeut dhe të dhuntive të jashtëzakonshme të tij 

për ta luftuar një pushtues shumëshekullor të popullit 

dhe atdheut të shqiptarëve, sikurse ishte Perandoria 

Osmane.  

 

Në trajtimin e ngjarjeve, krijuesi është i lidhur ngushtë 

me vlagën e poezisë popullore dhe kjo lidhje ka bërë që 

rrëfimet e Ujkan Mërturit, ai t’i sjellë në trajtën më të 

natyrshme. Falë mjeteve shprehëse gjuhësore, rrëfimet 

ndjehen të freskëta e me vlera historike. Të 

shumëllojshme janë figurat stilistike të përdorura, si: 

hiperbola, metafora, ironia, krahasimi, simboli, 

shpirtëzimi, anafora, përsëritja, pasthirrma, epiteti etj., 

të cilat mundësojnë që zhvillimi i veprës të ketë frymën, 

shpirtin, guximin dhe gjakun e personazheve të kohës.  

 

Poema “Gjergj Kastrioti - heroi kombëtar shkëlqimtar” 

(Poemë rrëfimtare e Ujkan Mërturit) në përmbajtjen e 

vet ka këto pjesë: Pikënisjen, 20 kapituj, epilogun dhe 

biografinë e poetit. 

 

Në poemë përshkruhen momente dramatike dhe situata 

tragjike që lidhen me ngjarje kulmore të luftërave dhe 

betejave të Skënderbeut dhe të bashkëluftëtarëve të tij. 

Përmes kujtimeve të disa personazheve, arrin të jepet 

dashuria që luftëtarët shqiptarë kanë për atdheun, 

rrëfimet e tyre rreth luftërave, forca e qëndresës dhe e 

karakterit etj.  

 

Poema nis me vargjet e ëndrrës, vargje që paraqesin 

detin e trazuar e plot furtuna, zemrat e personazheve 

ndezur prush e flakë, me shpirt të ndarë në pjesë, me 

gurë ortekësh. Në orët e bjeshkës, vikama e fisit në kullë 

ka ra dhe këto tmerre i merr vesh Ujkan Mërturi, i cili 

me guxim malësori nis t’i rrëfejë të birit historinë, 

lavdinë e famën që Gjergji i fali truallit të Arbënisë në 

vitet e Motit të Madh.  

 

Fran Ukcama, duke u mbështetur në të dhënat historike 

dhe në materialet e folkloristikës, arrin që në poenë t’i 

paraqesë luftërat e shqiptarëve kundër turqve në kohën 

e Skënderbeut. Figura e Skënderbeut mbetet figura 

qendrore e poemës, rreth së cilës grumbullohen shumë 

personazhe të tjera, që me veprimet e sjelljet e tyre i 

dëshmojnë qëndrimet, rëndësinë, rolin, vetëmohimin, 

trimërinë, besën, heroizmin ngjashëm me heronjtë e 

ciklit të këngëve kreshnike. Nëpërmjet toponimeve e 

mikrotoponimeve, autori dëshiron të paraqesë periudhën 

historike, pra Shqipërinë e shekullit XV, qëndresën e 

popullit shqiptar kundër pushtuesit otoman. Pra, qëllimi 
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i tërë poemës mbetet paraqitja e periudhës historike të 

popullit shqiptar dhe figurës së ndritshme heroike - 

Skënderbeut. Ngjarjet zhvillohen në vende të ndryshme, 

si: në Krujë, Lezhë, Mat, Stelush, Anadoll, Saharë, Nish, 

Bosfor, Berat, Vajkal, Tomor, Drobonik, Roshnik, 

Himarë, Dibër, Mirditë, Strugë, Ohër, Manastir etj. Nuk 

mungojnë vargjet fshikulluese ndaj personazheve që në 

mënyrë tragjike dalin mashtrues a tradhëtarë të çështjes 

kombëtare, si dhe qëndrimet e veprimet e atyre figurave 

historike që ishin sinonim i kompaktësisë kombëtare.  

 

Në subjektin e poemës vend i rëndësishëm i është dhënë 

tipizimit të vetive psikologjike dhe karaktereve të 

personazheve, ndër të cilat duhen veçuar: Ujkan 

Mërturi, Gjergj Kastrioti, Mark Maçi, Princeshë 

Vojsava, Gjon Princi, Vashëza Mamica, Rrapushi, 

Stanislavi, Konstadini, Sulltan Mehmeti, Plaku Bog, 

Dardhani, Hamzai, Teuta, Bardhyli, Genti, Bal plaku, 

Gjergj Arianiti, Andrea Topia, Teodor Muzaka, 

Vëllezërit Palë e Nikollë Dukagjini, Lekë Zaharia, 

Pjetër Spani, Aleksi, Vruoni, Mirko, Bozhidari, 

Vranakonti, Pirro Mbreti, Moisi Golemi, Karl Topia, 

Dhimitër Frangu, Lekë Dushmani, Vladin Gjurica, Kont 

Urani, Muzak Topia, Dedë Murdedi, Kelë Shpiragu, 

Koji Bedera, Mëhill Bedera, Ballaban Pasha, Gjergj 

Aleksi, Tanush Topia etj. Pra, autori përmes vargjeve, 

ka arritur që krahas Skënderbeut, t’i përgjithësojë 

artistikisht dhe emocionalisht edhe heronjtë e tjerë, që 

në betejat e bëra kundër turqve jo vetëm dolën fitimtarë, 

por u dëshmuan heronj të vërtetë kundër armiqve e 

pushtuesve të Shqipërisë. Poemës ia shton vlerën ideore 

e estetike përdorimi i drejtë i mjaft shprehjeve 

popullore, si fjalëve të urta, frazeologjive popullore dhe 

disa figurave mitologjike e të folklorit, sikurse janë: 

Kuçedra, Katallani, Djaj, Zanat, Shtojzovalle, Shtriga 

etj. Ndërkaq, trajtat e folklorit me kuptimet e dendura i 

bëjnë vargjet me përmbajtje më filozofike, siç janë: dritë 

i pastë shpirti në atë jetë; si u përlot qielli dhe deti, Lirinë 

nuk jua solla unë, por e gjeta midis jush; Kur jemi 

bashkë, askush s’na thyen etj. 

 

Pothuajse me besnikërinë dhe fisnikërinë më të madhe, 

autori i është përmbajtur zhvillimit kronologjik të 

ngjarjeve dhe lëndës historike e legjendare kushtuar 

Skënderbeut. Është e dhimbshme humbja e luftës 

kundër Sulltan Muratit dhe për këtë humbje Gjon 

Kastrioti detyrohet Ngado fabulës së poemës, vijnë 

vargje që flasin mbi edukimin e Skënderbeut në Turqi, 

për kërkesat e tij si kapiten, kthimi i tij në Krujë mbas 

luftës së Nishit dhe rezistenca e  tij e suksesshme kundër 

dy sulltanëve - Muratit dhe Mehmetit.  

 

Poema “Gjergj Kastrioti - heroi kombëtar e 

shkëlqimtar”, me përmbajtjen e pasur, sintetizon 

historinë mbi 600 - vjeçare të Gjergj Kastriotit - 

Skënderbeut mbi luftërat e rrepta kundër sundimit 

osman. Subjekti i poemës, ndonëse i përbërë prej 21 

pjesëve, ka një ndërlidhje të fortë dhe çdo ngjarje e 

rrëfim ruan vazhdimësinë me idenë kryesore të poemës. 

Përmes një stili origjinal, të themi stil të vetin, poeti në 

poemë sjell detaje të vërteta mbi luftërat e Skënderbeut 

dhe, falë mendimeve të thella, sajon efekte emocionale, 

duke i dhënë forcë artistike dhe estetike çdo vargu. 

Poema, mbi të gjitha, rrezaton vlera artistike, e këto 

vlera ia sigurojnë vargjet që rrjedhin nga një ndjenjë e 

patriotizmit, që poeti ka për Skënderbeun. Që prej 

kapitullit të parë e deri tek i fundit janë dhënë 

paraardhësit e Skënderbeut, dyert e Kastriotëve, luftërat 

e tyre, janë dhënë të gjitha fshatrat, të gjitha vendet e 

hapësirës shqiptare nëpër të cilat Skënderbeu dhe ushtria 

e tij kanë bërë luftëra kundër turqve, janë dhënë 

principatat shqiptare, por mbi të gjitha në subjektin e 

poemës figura më e ndritshme, më markante, më 

sublime është figura e Skënderbeut, që nga ana e poetit 

përshkruhet me cilësitë e tij të jashtëzakonshme fizike 

dhe shpirtërore.  

 

Jetëshkrimin e Skënderbeut, Frani e ka dhënë përmes të 

dhënave historike. Sado që lexuesi i kujdesshëm kupton 

se autori ka provuar t’i ruajë gjurmët e librit “Historia e 

Skënderbeut” të Barletit dhe të krijimeve artistike të 

rilindësve shkruar për Skënderbeun, Frani me 

imagjinatën e pasur dhe të menduarit krijues poemës në 

tërësi, i ka dhënë përmbajtje, intensitet dhe ngjyrë 

origjinale. Në poemë është dhënë shpirtmadhësia e 

Skënderbeut, është dhënë ajo dashuria e çiltër e tij jo 

vetëm ndaj oficerëve të vet, por ndaj çdo ushtari. 

Shpirtmadhësia e tij dëshmohet e shprehet kur Moisi 

Golemi, si një figurë e shquar e ushtrisë shqiptare, mbas 

tradhtisë që i bën Skënderbeut, vjen i përulet për 

tradhtinë e bërë. Frani shpirtmadhësinë e Skënderbeut e 

ka paraqitur me vargje të fuqishme, ngjashëm me veprat 

e rilindësve, si De Radës, Darës, Nolit, Mjedës, 

Gurakuqit, Naimit etj. Skënderbeu, duke kuptuar 

gjendjen shpirtërore të Moisiut, edhe pse në luftë 

tregohet i tmerrshëm, duke i marrë parasysh meritat e 

mëparshme të Moisiut, me zë të butë i flet për ditën kur 

Gjon Kastrioti i dha peng të katër djemtë dhe, si prijës 

zemërgjerë e duke i pasur të gjitha vetitë e një gjenerali 

të madh të mesjetës, e fal Moisiun me fjalët: “Gabimi i 

të mirëve zhduket me vepra të ndershme.” Me këto fjalë 

ia lehtëson brengën Moisi Golemit, që do të thoë se falja 

është parim dhe veprim i të fortit. Ky gjest i Skënderbeut 

shpreh fisnikërinë, burrërinë e pakufishme njerëzore, që 

rrallë mund të gjendet te komandantët e heronjtë në 

histori të popujve të tjerë. Me aftësi të veçanta që pati 

dhe si prijës i popullit shqiptar, Skënderbeu arrin edhe 

t’i bashkojë princat shqiptarë, që në atë kohë luftonin 

shpesh kundër njëri - tjetrit.  

 

Falë vargjeve të ndërtuara me anafora, interrogacion, 

eksklamacion, përsëritje etj., autori ka arritur ta 

portretizojë figurën e Skënderbeut në rrafshe 

shumëdimensionale. Fran Ukcama, përmes figurës 

qendrore të Skënderbeut, në poemë u jep lexuesve një 

hero jetësor, që me zemër e shpirt u vu në shërbim të 

çështjes së madhe kombëtare. Duke qenë i frymëzuar 

thellë nga veprat madhore të Skënderbeut, përmes një 

optike të re bashkëkohore, si poet me individualitet 

krejtësisht të veçantë, poeti ka arritur që botën 

psikologjike të personazheve dhe karakteret e tyre në 

raport me njëri - tjetrin t’i japë me një mjeshtëri të llojit 

të vet. Përmes meditimeve liriko - epike poeti arrin të na 
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japë botën patriotike të kryeheroit me të dhëna 

thellësisht realiste.  

 

Thënë hapur, me këtë poemë ai u ka dhuruar lexuesve 

dhe letërsisë shqipe një realizim të suksesshëm artistik, 

një poemë që në mënyrë gjithëpërfshirëse e këndon 

Skënderbeun, ku në mënyrën më të mrekullueshme 

mishërohen realja me imagjinatën, mendorja me 

zotërimin e të vërtetave historike, e djeshmja me të 

sotmen, e mundshmja me të pamundshmen, e bukura me 

të shëmtuarën. Të gjitha këto janë riprodhuar me vargje 

që përshkohen nga një ligjërim artistik i rrjedhshëm, me 

vargje të lira e shprehje të përshtatshme, me të cilat është 

sintetizuar tërë jeta ushtarake dhe bota psikologjike sa e 

Skënderbeut aq edhe e personazheve të tjerë.  
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0 

Botohet në gjermanisht dhe suedisht romani “1803” i shkrimtarit Besim Xhelili 

 
Shkrimtari shqiptar nga Tetova me banim në Vjenë të Austrisë arriti një sukses të madh të radhës, duke botuar romanin 

e tij të parë me titull “1803” në gjuhët gjermane dhe atë suedeze. Ky roman u botua në shqip në vitin 2016. 

 

Autori Besim Xhelili 

 

Besim Xhelili emigroi në Austri në vitin 1998, ku dhe sot e kësaj ditë jeton e 

vepron. Deri më tani ka botuar në gjuhën shqipe 7 vëllime me poezi dhe një 

roman, i cili do të vazhdojë me dy pjesë të tjera, duke u bërë kështu një trilogji. 

Ai gjithashtu është prezantuar në disa antologji shqipe dhe gjermane, është 

anëtar i PEN Klubit austriak, i Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës, një ndër 

themeluesit dhe anëtar i kryesisë së Lidhjes së Krijuesve Shqiptarë në 

Mërgatë, ndër themeluesit dhe kryetar në periudhën 2011-2015 i Lidhjes së 

Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë në Austri “Aleksandër Moisiu”, me seli 

në Vjenë dhe pritet në një të ardhme të afërt anëtarësimi i tij në Lidhjen e 

Shkrimtarëve të Austrisë. 

 

Për krijimtarinë e shkrimtarit dhe poetit Xhelili kanë shkruar shumë kritikë 

letrarë dhe njohës e përcjellës të shkrimeve të tij. Ai dallohet për aktivitetet e 

ndryshme letrare e kulturore në diasporë, duke lënë vragë e shembull të mirë 

të ruajtjes e zhvillimit të gjuhës shqipe, identitetit shqiptar, pasurisë kombëtare 

dhe vlerave shpirtërore patritotike. Bashkëpunon me thuajse të gjitha shoqatat 

relevante shqiptare në diasporë, por dhe me qarqet e rëndësishme letrare dhe 

kulturore austriake, me shkrimtarë e krijues vendas e të huaj në Austri etj. 

 

Një ndër qëllimet e tij madhore është prezantimi dhe përfaqësimi i denjë e i 

mirëfilltë i kulturës shqiptare, i letërsisë moderne shqipe, para së gjithash i 

asaj që krijohet në diasporë, përballë shoqërive vendase ku janë vendosur 

shqiptarët në diasporë. 

 

Me botimin e romanit “1803” në shqip dhe suedisht u realizua një ëndërr e tij 

e kahmotshme, kurse tani pritet përurimi i kësaj vepre në Austri, Gjermani, 

Zvicër dhe Suedi. Përkthimin në 

gjermanisht e bëri albanologu nga 

Universiteti i Gracit Kurt 

Gostentschnigg, kurse atë në 

suedisht e bëri albanologu Ullmar 

Qvick. 

 

Ky roman në të dy gjuhët mund të 

gjehet çdokund në internet si libër i 

shtypur dhe si libër elektronik (E-

Book), duke kërkuar me emrin dhe 

mbiemrin e autorit për shembull në 

Amazon etj, ose në libraritë lokale 

gjithandej globit.  

 

Librat mund të porositen dhe 

dërgohen në gjithë botën. Numri 

ISBN në gjuhën gjermane: 

9783746066134 dhe në atë suedeze: 

9789176997864. Autori mund të 

kontaktohet edhe gjithandej në 

rrjetet sociale ose duke vizituar 

ëebfaqen e tij personale 

www.besimxhelili.at, si dhe përmes 

postës së tij 

elektronike besim@live.at  

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://atunispoetry.com/2018/01/24/botohet-ne-gjermanisht-dhe-suedisht-romani-1803-i-shkrimtarit-besim-xhelili/#respond
http://www.besimxhelili.at/
mailto:besim@live.at
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Botohet përmbledhja me poezi “Ishujt e Jetës” me autor Anton Markun 

 

 

 

 

 

Botuesi  

Jeton Kelmendi 

IWA BOGDANI 

www.iwabogdani.org 

iwabogdani@gmail.com 

 

 

Mendime shkurt për autorin 

 

Gjuha në poezitë e tij (Anton Markut) tregon shenja dhe 

gjurmë të së përjetuarës, të një realiteti ndryshe dhe 

të një uni vetjak. Ajo është në të njëjtën kohë edhe 

një botë e fshehtë të cilës ai provon t’i afrohet dhe kërkon 

ta dëshifroj duke e prezantuar ashtu siç ai e sheh dhe e 

ndjen.  

(Peter Paul Wiplinger, shkrimtar 

austriak: http://www.wiplinger.eu) 

 

 

 

 

 

 

Poezia e Anton Markut, është e përmasave 

të bukurisë së fjalës, e cila mbetet krejt e 

veçantë në formën e artikulimit të mesazhit që përcjell. E 

pasur me figuracion, plot metafora dhe 

kumte, është poezi e simbolit. Është krejt i veçantë stili i 

autorit i cili me mjeshtërinë e krijuesit mundet 

të hyjë në kujtesën e lexuesit duke lënë gjurmën e vet 

plot elegancë dhe bukuri njëkohësisht. 

(Entela Kasi, kryetare e PEN Klubit të Shqipërisë) 

 

Poezia e Anton Marku rrjedhë natyrshëm nëpër rreshtat 

dhe fjalët e tij. Duke qenë një lexues i përkushtuar i 

poezisë, e kam marrë këtë libër dhe iu kam qasur me 

kujdes, ndërsa më doli mbi parashikimet e mia. Thjeshtë 

është një poezi që të fut në vete dhe të jep kënaqësi, ngase 

poeti është shumë i kujdesshëm jo vetëm me qasjen, por 

edhe me tematikat dhe formën e shprehjes. Marku me 

këtë libër shënon një arritje të lartë, duke iu paraqitur 

lexuesit si një poet i vërtetë. Për mua ky libër është ndër 

librat e mirë që botohen rrallë në vendin tone, prandaj 

nëse arti është çështje estetike, ku lexuesi e pëlqen ose jo, 

unë kam një mendim për librin ‘‘Ishujt e Jetës” të Anton 

Markut: Bukuria e mendimeve dhe fuqia e shprehjeve 

gërshetohen dhe krijojnë një art në kuptimin e mirëfilltë 

të fjalës artistike.  

(Prof. Dr. Jeton Kelmendi) 

 

E dukshme dhe e bukur 

‘‘Ishujt e Jetës”, Anton Marku, poezi. 

 

Ndër të tjera, misioni i poezisë, në këtë rast i poetit Anton 

Marku, të vërtetën e jetës që e rrethon, jo vetëm se e 

zbukuron, por e nxjerrë të dukshme, e bën të ndjeshme 

për të tjerët, duke thurur dekor estetik, si një shkelje syri, 

ngacmim ky i zbërthyer emocionalisht. Te poetët, për 

dallim nga krijues të tjerë, kur shkruajnë për dashurinë, u 

vjen fjala si privilegj qiellor, përderisa te lexuesi vjen si 

nënshtrim ndaj ndjenjave, duke i lënë si shumë të lira. 

Dhe ky nënshtrim është vet liria e poetit që nuk i 

dorëzohet asnjë elementi tjetër thelbësor, pos dashurisë. 

Rrëfimi për të bukurën, për ato që përjetojmë, për kohën 

e vendin e ikur, është shfaqje e besimit që shpreh poeti 

Anton Marku, për ta arritur kënaqësinë secili njeri brenda 

shpirtit të vet. Fundja, veprat edhe janë shpikur për të 

krijuar harmoni, të cilën thirrje e bën poeti në secilën faqe 

të këtij libri. Mbase, ndryshe nga poezitë e tjera, jo një 

largim nga veprat tjera, por poeti Marku e ka krijuar një 

ambient gati të ri me librin e fundit. 

(Mr. Sc. Engjëll I. Berisha) 

 

 

 

 

 

 

http://www.iwabogdani.org/
mailto:iwabogdani@gmail.com
http://www.wiplinger.eu/
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Poezi nga Engjëll I. Berisha, Gjakovë/Kosovë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOKË E QIELL 

 

1. Toka 

Dita e re, drita e materia e trupit tim 

tokë pluhur, hi, baltë e ujë 

e nxori Imzoti prej kopshtit të mëkatit 

njeriun me bririn e thyer 

ku nisi udhë 

kurrë pa u ndalur besimi e pabesia. 

Pa fije frike lavdisë i nis gjykimi 

jeta e vdekja shkëpusin paqen, 

adhurimi e pikëllimin ndahen në mes. 

Njeriut pip në këmbë i veshët petku i vuajtjes 

dikush ia qepi më ngushtë se lëkurën 

vetëm një fije e dallon prej krijesave të buta e të egra 

e muros dhembjen dhe tërë jetën përulet para saj 

për ta fshirë fajin e kafshimit të lakmisë. 

. 

Mësoje mjeshtërinë i tha zëri i fuqishëm 

gërryeje tokën deri te varri 

në gjunjë, zvarrë i shtrirë edhe pa asnjërën këmbë 

me muranën e eshtrave rindërto vetveten 

tokës i duhet kripa e jote. 

Ati e dheu, në tokën e lume, 

me farën e bimën e mirë 

me shpendët, këmbësorët e rrëshqanorët 

me trupin tonë bëhet pluhuri i pllehshëm 

prej nga e rinxjerrim frytin e gojës 

me ngjyrat e lëkurës bardhë zi e verdhë 

e mbjellim kultin e njeriut mbi faqen e dheut. 

. 

2. 

Dora e Imzotit nga Tempulli im 

deri te kupola e Qiellit 

sa herë e ka nisë Besëlidhjen e paqes 

njeriu prodhojë helmin, bimën e së keqes 

u rebelua në ironinë e mbretërisë së tokës 

nga tirania e tij mbetën ta sundojnë njëri tjetrin 

profecia e rrejshme në robëri të lakmisë. 

Planetin tonë e freskon hëna ndritshëm 

na gjen të zbuluar pa e parë veten 

vetëm nata e lejon këtë melankoli 

sapo t’ia prekim jetës thelbin e adhurimit 

zhdukemi si hije e agimeve pa na zënë e nesërmja 

emrin na e përpijnë dheu e flaka 

dhe prapë bën dritë, nisë ditë e re 

genus patriae me ne e pa ne 

të përsëritshme vijnë stinë të reja. 
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Del dielli ngrohemi e digjemi si dru 

të kalbur zhdukemi për të mos u parë më 

ujë e zjarr rrëzëllejnë me trupin tokë 

e tokën hi. 

Diku shkruhet e kaluara e jonë 

si kronikat me hieroglifë 

fantazi e dashuri zgjasin sa dita e drita 

e prodhojmë helmin e dashurisë e urrejtjes 

aq sa na lejon nata. 

Sa e gjatë përralla, dilema heliocentrike 

e rrumbullakët toka, e sheshtë në Antarktidë 

sa herë dridhesh e lëkundesh deri në maje bjeshke 

herë i lutemi Zotit Krijues, e herë hamendemi 

kush është në qendër? Toka apo Dielli. 

 

2. Ajri 

E zgjas dorën në ajër ta prekë Kupën e Qiellit 

forca e gravitetit më shtyn kah toka 

si bimë e saj prej nga nuk mund ta nxjerrë 

vetveten prej balte e prej frymës së Krijuesit 

aty ku i bëj roje vetes prej trupave të zdritshëm 

shikohemi e nuk i bëjmë dot ballë të ofrohemi. 

Stuhi fjalësh e bukuri e vrazhdë, e çajnë ajrin 

në mes tokës e qiellit kufiri i ndjenjave 

në ç’erë e thithim jetën 

edhe ashtu e ndotur 

me substanca të përziera e dashuri të thyera 

pa erë e pa shije pezull në hapësirë 

me pjalmin e luleve shumojnë bimët e mira 

materien e energjisë e të kohës 

Prej mushkërisë të nxjerre të pastër 

si vesën e mëngjesit të freskët e të bardhë 

si aromën e detit të njomë e plot fosile 

pse më vijnë grimca ozoni ma kafshojnë gushën 

e prekur nga virusi i pjellë në laborator 

copat e dheut thërrmijat e trupit tim 

i çon peshë hëna kur e sfidon diellin. 

Në pushtetin në mes Tokës e Qiellit 

prej nga i ndanë hemisfera me trupa që ndriçojnë 

jeta ime sa një thermi, insekt i padukshëm 

vetëm pakë sekonda pa ty 

më ndajnë nga vdekja. 

Kur nuk ka ajër dheu të tretë pa fije mëshire 

ajri të ngrohë, të mërdhinë, të ngopë 

të mban në tokë, të ushqen të rritë 

kush ia matë peshën më mirë se mushkëritë? 

 

3. Uji 

Jeta pikë nga qielli si uji i freskët natën 

prej trupit të së ëmës del shpirti i ri 

lind i etur esëll e pikon lëngshëm 

ujë e rrjedhë prej burimit të frymëzimit 

energjia e tokës e ngrohë 

e pastron mëkatin e dashurisë 

lindjet e etura nuk i fshehë as deti i trazuar. 

Etja të kallë edhe kur bën akull 

koha e gërryen tokën deri te zjarri 

edhe kur të përvëlon uji 

vargu im i etur përmallshëm 

e lagë dashurinë. 
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Ajri: Kur hidhërohet e trazon detin. 

Uji: Kur rebelohet e përmbytë tokën. 

Toka: Kur etohet e thanë bimën jetën ajrin. 

Uji, ajri, dielli, freskia 

tokën trupin bimën e bën me jetë. 

 

4. Flaka 

Sytë e skuqur e nxjerrin zjarrin e shpirtit 

kur ftohet zemra digjet shikimi në breg të diellit 

perënditë e kallin mallin me flakën prej gjuhës 

Neroni e dogji Romën për të qeshur edhe njëherë. 

Rrufeja bëhet flakë e të godet 

kur e ngrit kokën përtej të tjerëve 

edhe shikimi të djegë ta kallë trurin 

në ëndërr të merr zjarrmi e etjes 

e të hyn flaka si në ankth dashurie 

i skuqur të gjen mëngjesi 

dëshirat e çmendura e nxijnë edhe tokën 

si drurin e moçëm. 

Përreth më vjen e bardhë 

prej gjuhës del e skuqur 

nëpër trup djersinë pika uji. 

Flaka të ngrohë 

flaka të djegë të shkrumbon 

flaka të bën dritë si dita kur agon. 

 

5. Shpirti 

Prej trupit ndahesh rebel i pa dëgjueshëm 

zemrës ia vë një gurë të fortë e të thepisur 

fletëzat ia ndalë i ngjizë rruazat e kuqe 

ia mbyllë të gjitha ato dashuri në heshtje 

të ligën e të mirën e tretë në ajrin e ndotur 

ikë krejt i lirë 

pa të pa 

vetëm një frymë 

ofshamë e fundit 

të bukurën edhe të shëmtuarën i lë pa asnjë fjalë. 

Sado e njomë dora ime nuk të zë dot 

nuk të mbërthen asnjë fuqi e trupit 

nga hyn e del frymë me kaq peshë 

shpirti i së vërtetës, shpirti i mirë. 

Barinj, profetikë, të zgjuar e të çmendur 

prej një frymë rrojnë me trupin e brishtë 

një shikim kanë si në mëshirë kah qielli i kaltër 

as hije as shenjë sa hapë e mbyll sytë 

vetëm engjëjt mbesin. 

Si në Olimp veset e fajet morale lahen me flakën 

në rrathët e purgatorit ndeshen 

pastrim mëkatesh 

gjykimet e trishtimet gjithmonë kanë një rifillim 

secilit në thellësi të syve i lexohet paudhësia. 

Fjala dhe mendja e Krijuesit 

njeriu, vullnesa e Zotit. 
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Sport 
 

Shkruan: Besim Xhelili 

 

 

 

 

 

 

 www.arberia.at 

 

Turne në shah me rastin e 10-të vjetorit të Pavarësisë së Kosovës  

 
Klubi i shahut “Arbëria” nga Vjena e Austrisë, me një turne në shah shënoi përvjetorin e dhjetë të shpalljes së pavarësisë 

së Republikës së Kosovës. 

 

Vjenë, 18 shkurt 2018: Tash e disa 

vjet që nga themelimi, si një ndër 

klubet e vetëm të këtij lloji në 

diasporë, klubi i shahut “Arbëria”, 

me seli në Vjenë të Austrisë, po 

hapëron me hapa të shpejtë drejt 

sukseseve në ligën ku garon, në 

kuadër të Federatës së Shahut të 

Vjenës. Përveç kësaj, klubi 

tradicionalisht organizon takime 

manifestive me rastin e festave 

kombëtare të 17 Shkurtit, 

pavarësisë së Kosovës dhe asaj të 

28 Nëntorit, pavarësisë së 

Shqipërisë. 

 

Kësaj radhe në këtë turne për nder 

të dekadës së parë të mëvetësisë së 

Kosovës, morën pjesë 22 

dashamirë të shahut, të cilët u 

mblodhën në restorantin 

“Kastaniengarten” (Kopshti i 

Gështenjave), në një paralagje të 

Vjenës, me pronar Shpëtim 

Bujupin. Ndeshjet e zhvilluan 

sipas modelit zviceran, të shahut 

të shpejtë, kurse në 7 xhiro 

pjesëmarrësit në një atmosferë 

festive, kulturore e miqësore, 

matën aftësitë dhe mundësitë e 

tyre mes veti, përderisa gjyqtare 

ishte znj. Margit Almert. Një nder 

për klubin ishte prania e mjeshtrit 

të shahut të Kosovës z. Fatmir 

Bujupi, i cili kishte ardhur nga 

Praga e Çekisë, enkas për të 

ndjekur nga afër aktivitetet e 

klubit “Arbëria” dhe i cili 

gjithashtu garoi në këtë turne. Ai 

tha se është për lavde e fjalë 

miradie aktiviteti i larmishëm i 

klubit “Arbëria”.  I pranishëm qe 

dhe shkrimtari shqiptar në Vjenë 

z. Besim Xhelili. 

Foto e përbashkët e pjesëmarrësve në turne 

 

Hapjen e turneut e bëri z. Agron Çika, trajner i KSH “Arbëria”, i cili pasi 

shprehu përgëzimete tij me rastin e 10-vjetorit të pavarësisë së Kosovës, tha se 

ishin mbledhur dashamirë të shahut, shqiptarë, austriakë dhe të nacionaliteteve 

të tjera, që bashkë të argëtohen, duke treguar më pastaj rregullat dhe 

mbarëvajtjen e lojërave. 

 

Në një garë tepër të vështirë mes shahistëve, në fund të turneut dolën këto 

rezultate: me 7 pikë gjithsej vendin e parë e zuri mjeshtri Fatmir Bujupi, vendin 

e dytë me 5.5 pikë Agron Çika, vendin e tretë gjithashtu me 5.5 pikë Izmir 

Ferizoviç. Këto tri vende morën kupa dhe çmime në vlerë modeste monetare. 

Vlen të theksohet se mjeshtri Bujupi çmimin e tij e la në fondin e klubit. 

Gjithashtu u ndanë dy kupa shtesë, ajo për grupmoshat mbi 55 vjet, e cila iu nda 

z. Xhevat Xhemaili, fitues i 4.5 pikëve dhe për grupmoshat e reja i takoi z. 

Florian Vogel, fitues i 4 pikëve. Për të gjithë pjesëmarrësit u ndanë mirënjohje, 

dhe nga klubi ishin siguruar nga dy pije falas për secilin. 

 

Sponsorë të këtij aktiviteti dhe në përgjithësi të KSH “Arbëria” janë ndërmarrjet 

shqiptare “Albakopie”, Vjenë, pronar Gjevat Balaj, “Blakaj Fenster”, Vjenë, 

pronar Yll Blakaj, “Cafe Timi”, Vjenë, pronarë vëllezërit Bislimi, “Alushaj”, 

Vjenë, pronar Afrim Alushaj si dhe Rrjeti i Bizneseve Shqiptare në Austri. 

 

Mbaroi një ditë e gërshetuar me sport, miqësi dhe atmosferë festive, për t’u 

ndarë me shpresën për takime të tjera të tilla, ku pa paragjykime e në harmoni 

ndërnjerëzore, sporti krijon ura lidhëse mes popujve dhe afron kulturat dhe 

shoqëritë. 

http://www.arberia.at/

