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FJALA JONË 
 
Të nderuar lexues, 
 

kemi kënaqësinë t‟jua përcjellim numrin tridhjetë e tre të revistës sonë dhe tuaj 
„„Dielli Demokristian‟‟. Që nga 1 qershori i vitit 2010, përgjatë 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, Hungaria, 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 Vitit të Kulturës Austri-Shqipëri dhe „„Javës së 

Integrimit në Vjenë‟‟. 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 një simultanë shahu me kryemjeshtrin e parë ndërkombëtar të 
shahut të Kosovës, Bedri Sadikun.  
 
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 
shtator 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 

 

Një kanal televiziv për mërgatën 

 

Mërgata shqiptare është e vjetër dhe shtrihet thellë në shekuj: Në dy shekujt e fundit, ajo asnjëherë nuk ka ndaluar të 

japë kontributin e saj në formimin e shteteve shqiptare, si dhe ruajtjen e identitetit kombëtar.  

Situata dhe gjendja reale e mërgimtarëve tanë në ruajtjen e identitetit kombëtar është shumë e pafavorshme, e rëndë dhe 

alarmuese. Është koha e fundit që të gjithë së bashku të ndërmarrim hapa konkret, në mënyrë që të shpëtohet (për aq sa 

mund të shpëtohet) kjo pjesë e popullit tonë, kjo degë e shkëputur nga trungu i atdheut.  

Kohët e fundit janë bërë përpjekje nga shtetet tona amë që kjo mërgatë të mbahet e lidhur ngusht me trungun amë dhe të 

krijohen ura lidhëse dhe rrugë komunikimi. 

 

Sot në mërgatën shqiptare kemi intelektualë, specialistë, biznesmenë, veprimtarë dhe studentë të suksesshëm në të 

gjitha fushat e jetës. Kjo është një pasuri e madhe kombëtare, që nuk duhet të anashkalohet. 

Në anën tjetër, shumë veprimtarë shqiptarë kanë themeluar me qinda shoqata, klube e subjekte të tjera kulturore, 
arsimore, sportive e humanitare etj., që me aktivitetin e tyre krijojnë mozaikun e atdheut të shtrirë në ëndrrat e tyre.   

Gjithë kjo veprimtari dhe vlerë e mërgatës sonë pasqyrohet shumë pak në televizionet tona kombëtare. Nëse mbi 40% e 

popullësisë shqiptare sot jeton në emigracion, atëherë kësaj popullate i duhet një televizion apo, të paktën, një kanal 

televiziv, që do të pasqyronte gjithë veprimtarinë dhe vlerat e mërgatës sonë. 

 

Prandaj, e kemi konsideruar të nevojshme që menjëherë të fillohen kontaktet me institucionet tona përgjegjëse, 

përkatësisht parlamentet e qeveritë tona në Prishtinë e Tiranë, ministritë për diasporën (pro kësaj ideje tanimë është 

shprehur edhe ministri Majko), ministritë për arsimin, pastaj partitë politike, organizatat joqeveritare etj. 

Do të kontaktohen edhe menaxhmentet dhe bordet e dy televizioneve publike, RTK-së dhe RTSH-së.  

Meqë realizimi i këtij projekti madhor me strategji afatgjate kombëtare kërkon kohë, atëherë, krahas kësaj iniciative, ne 

sugjerojmë fillimisht të realizohen 2-3 emisione ditore 30-60 minutëshe nga jeta dhe veprimtaria mërgatës dhe të 
transmetohen njëkohësisht në të dy rrjetet, edhe në rrjetin tokësor edhe në atë satelitor të televizioneve tona publike. 

Kontaktet do të intesifikohen me institucionet e lartpërmendura të Kosovës dhe të Shqiperisë dhe temë kryesore e 

bisedimeve do të jetë financimi i këtyre emisioneve dhe studiot që do të hapen në një nga shtetet perëndimore, 

përkatësisht në Gjermani. Kërkojmë që fillimisht të ndahet një buxhet për realizimin e emisioneve ditore nga mërgata e 

në planin afatgjatë të sigurohet buxheti për themelimin dhe funksionimin e kanalit televiziv të mërgatës.  

Studiot do të udhëheqen nga redaksi profesionale nga mërgata, redaktorë e gazetarë me përvojë e të dëshmuar me 

profesionalizmin e tyre në mediat elektronike.  

 

Prandaj, ftojmë institucionet në Prishtinë e Tiranë, partitë politike, organizatat joqeveritare, por dhe të gjithë 

intelektualët, veprimtarët, bizneset, klubet, shoqatat e subjektet e tjera kulturore, arsimore, miqësore, sportive, 

humanitare etj., si dhe mbarë mërgatën shqiptare pa dallim, që të përkrahin këtë iniciativë dhe këtë projekt jetik për 

mërgatën dhe kombin shqiptar; sepse këto emisione dhe ky kanal televiziv do të jenë një urë e fortë që do të lidhin 
diasporën shqiptare me atdheun dhe një bazë e fortë për ruajtjen e identitetit kombëtar të mërgatës shqiptare. 

Mbesim me shpresë se institucionet tona në Prishtinë e Tiranë do të kenë qasje pozitive tek dëshira dhe nevoja e 

emigracionit shqiptar dhe do të realizohet kjo kërkesë në një afat sa më të shkurtër të mundshëm. 

 

 

 

Grupi nismëtar:  

Ragip Ramaj (Gjermani) 

Hazir Mehmeti (Austri) 

Lazim Destani, Dr. Eduart Kaca, Sebastian Nuiqi (Gjermani) 

Skënder Karaçica (SHBA) 
Murat Koci (Suedi) 

Agush Buja (Zvicër) 

Talat Pllana (Angli) 

Iliaz Bobaj (Greqi) 

Ibrahim Xhemajli (Danimarkë)  
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Ekskluzive 

 

Shkruajnë: Faruk Ajeti dhe Konrad Clewing, Vjenë/Austri 

 

Austria dhe Kosova, dy republika në moshë të ndryshme 
 

Austria dhe Kosova janë dy shtete me dy histori të ndryshme, por me disa stacione të përbashkëta historike dhe politike. 

E para feston 100-vjetorin e themelimit si republikë, ndërsa e dyta të 10-tin. Për të dyja vendet ky është një vit pa 

dyshim i festës dhe i gëzimit. Por të dyja shtetet kaluan nëpër periudha të ndryshme historike, ngjarje tragjike e procese 

jo të lehta politike.  

 

1918 paraqet vitin e krijimit të Republikës Gjermane 

Austriake dhe rënien e Perandorisë Austro-Hungareze, 

ndërsa për Kosovën vazhdimin e qëndrimit të saj nën 

dominimin serb pas krijimit të Mbretërisë Serbo-Kroate-

Sllovene. Derisa qytetarët e Austrisë së vitit 1918 

ballafaqoheshin me shumë vështirësi të pasluftës, 
sikurse edhe në politikë me elemente të vetëdyshimit 

(sipas sloganit të “një shteti, të cilin askush nuk e 

donte”; ku Republika Gjermane Austriake e vitit 1918 

me dëshirë ishte deklaruar për bashkim me Republikën 

Gjermane, qe penguar nga aleatët fitues), ndërsa 

qytetarëve të Kosovës, po t‟ju jepej mundësia, me 

shumë gjasa do të vendosnin pikërisht, atë që pas 90 

vjetëve iu realizua ëndrra.  

Vitet e mëvonshme paraqesin për dy vendet vite të 

sfidave dhe diktaturës. Pavarësia e Austrisë më 1938 

ishte viktima e parë e politikës agresive të 
nacionalsocializmit, ndërsa në vitin 1941 për shumicën 

e banorëve të Kosovës vetëm i ndërroheshin agresorët. 

Lufta e Dytë Botërore la gjurmë të thella në të dy 

vendet. Austria filloi epokën e suksesshme të 

Republikës së Dytë, ndërsa për Kosovën periudhën e 

sundimit komunist të Jugosllavisë nën Titon, me 

vdekjen e të cilit mbaroi edhe faktori kryesor integrues.  

 

Derisa më 1968 Austria festonte 50-vjetorin e 

Republikës, në Kosovë u shënuan demonstratat e 

mëdha. Protestuesit nuk kërkonin asgjë më shumë, 

pikërisht atë çfarë Austria e festonte jubileun e 50-të të 
saj, Republikë.  

 

1989 mbetet pa dyshim viti historik i ndryshimeve në 

Evropë. Atë që historiani britanik Timothy Garton Ash 

e quante ndoshta dhuratën e fundit që Evropa ia dha 

botës ose të paktën momentin e fundit, në të cilin 

Evropa ishte në qendër të historisë botërore. Por, 

fatkeqësisht, ky vit do të shënojë edhe një anë të errët të 

historisë. Derisa Austria synonte integrimet evropiane 

duke aplikuar për anëtarësim në Bashkësinë Evropiane 

(BE) më 17 korrik 1989 dhe duke prerë gjembat e fundit 
të Perdes së Hekurt me vendet fqinje, siç ishte ajo 

ndërmjet ministrit të Jashtëm austriak dhe atij hungarez, 

Alois Mock dhe Gulya Horn më 27 korrik 1989, në 

Jugosllavi filloi epoka e shtypjes së popujve për 

vetëvendosje dhe për më shumë demokraci. Në atë kohë 

tendencat serbe për dominim të Federatës jugosllave 

ishin antiteza e frymës evropiane. Austria synonte me 

anë- tarësimin e saj në BE për një statut më të lartë në 

arenën evropiane dhe ndërkombëtare, ndërsa Kosovës iu 

hoq autonomia në mënyrë të dhunshme, si statusi më i 

lartë politik i saj. 1989 paraqet pa dyshim edhe vitin kur 

Austria filloi të luante një rol të veçantë ndaj shtypjes 

sistematike të të drejtave të njeriut në Kosovë. Ky rol 

prijës i Austrisë ndaj politikës së saj ndaj Kosovës, e 

cila përqafohej nga të gjitha partitë kryesore 

parlamentare austriake, paraqet më së miri konstanten e 

politikës së jashtme ndaj Kosovës dhe Evropës 
Juglindore. 

 

1995 shënon anëtarësimin e Austrisë në Unionin 

Evropian (EU) dhe forcimin e pozitës së saj në Evropë, 

ndërsa për Kosovën ky vit paraqiste vazhdimin e 

përkeqësimit të gjendjes. Kur në gjysmën e dytë të vitit 

1998 Austria mori për herë të parë presidencën e radhës 

të UE-së, Kosova ishte për të një nga prioritetet e para 

kryesore të politikës së jashtme. Sakaq Austria arriti për 

herë të parë të hapte gjatë kësaj periudhe Zyrën e UE-së 

në Prishtinë, të emërojë ambasadorin e saj në Beograd, 
Wolfgang Petritsch, të dërguar të UE-së për Kosovën, të 

forcojë kontaktet me liderët politikë të Kosovës, të vërë 

kontaktet e para me UÇK-në, si dhe të ndërmarrë një 

numër të madh të aktiviteteve diplomatike për zgjidhjen 

e çështjes së Kosovës. Dhe ndoshta jo si koinçidencë, 

zgjidhja e çështjes së Kosovës u bë pikërisht në 

kryeqytetin austriak gjatë bisedimeve ndërmjet 

delegacionit kosovar dhe atij serb – me hartimin e Planit 

të Ahtisarit, zëvendës i të cilit ishte – sigurisht jo si 

koinçidencë – një nga “mastermind” e politikës së 

jashtme austriake për Evropën Juglindore, Albert 

Rohan.  
 

2008 paraqet pa dyshim një stacion të rëndësishëm 

historik ndërmjet dy shteteve, por tani në një rrafsh 

tjetër. Me njohjen e Pavarësisë së Kosovës nga Austria, 

si një nga shtetet e para, bashkëpunimi ndërmjet këtyre 

dy vendeve hap një fazë të re të bashkëpunimit bilateral 

ndërmjet dy republikave. Ndërsa bashkëpunimi 

ndërmjet dy popujve tashmë kishte traditë, mund të 

thuhet që nga viti 1689, kur faktohet bashkëpunimi i 

parë në Prizren ndërmjet gjeneralit austriak Piccolominit 

dhe priftit katolik shqiptar, Pjetër Bogdani. 
 

Pavarësisht shumë dallimeve ndërmjet dy republikave, 

ato kanë edhe mjaft elemente të përbashkëta. Si dy 

shtete të vogla, ato dëshmuan që nga krijimi i tyre si 

burim i stabilitetit, jo vetëm për qytetarët e vet, por edhe 

për vendet fqinje. Thënë me fjalë të Papa Paul VI, i cili 

e ka quajtur Austrinë “ishull të lumturisë”, Kosova me 

një madhësi sa Oberösterreich, përpos gjithë 

problemave shoqërore të saj, quhet pa dyshim si një 

“ishull i shpresës”, me popullatën më të re në Evropë. 

Shpesh thuhet se shtetet në politikë të jashtme nuk kanë 
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miqësi, por vetëm interesa. Kjo mund të jetë edhe e 

saktë, por tekefundit interesi më i madh për shtetet është 

përgjegjësia e përbashkët, bashkëpunimi i mirë- filltë 

dhe solidariteti ndërmjet tyre. Qeveritarët dhe qeveritë 

vijnë e shkojnë, por ajo që mbetet është interesi i 

përbashkët në të mirën e përbashkët, të cilat janë në 

shërbim të paqes, zhvillimit ekonomik dhe mirëqënies. 

Austria dhe Kosova janë shembull i mirë i këtij 

bashkëpunimi të shëndoshë. Pas 100 vjetësh republikë 
Austria është sot pa dyshim një model suksesi politik 

dhe ekonomik, rrugën e së cilës është duke e ndjekur pa 

dyshim edhe republika 10-vjeçare kosovare dhe nga e 

cila shumë mund të përfitojë. 

 

Për Austrinë e Kosovën ky është një vit padyshim i 

festës dhe gëzimit. Por të dy shtetet kaluan nëpër 

periudha të ndryshme historike, ngjarje tragjike e 

procese jo të lehta politike. 

 

 

 
 

Faruk Ajeti është sekretar i dytë në Ambasadën e 

Republikës së Kosovës në Austri dhe njëkohësisht është 

duke ndjekur studimet për doktoratë në Shkencat 

Politike në Universitetin e Vjenës. Mendimet e 

shprehura në artikull nuk pasqyrojnë qëndrimet e 

institucionit ku punon.  

 

Dr. Konrad Clewing është historian në Institutin Leibniz 

për Studime të Evropës Lindore dhe Juglindore 

(Gjermani) dhe kryetar i shoqatës së Institutit Shqiptar 
të Studimeve. Jeton në Vjenë.  

 

 

© KOHA Ditore 

(https://www.koha.net/kulture/77345/austria-dhe-

kosova-dy-republika-ne-moshe-te-ndryshme/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.koha.net/kulture/77345/austria-dhe-kosova-dy-republika-ne-moshe-te-ndryshme/
https://www.koha.net/kulture/77345/austria-dhe-kosova-dy-republika-ne-moshe-te-ndryshme/
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Speciale 

 

Shkruan: Imer Lladrovci, Vjenë/Austri 
 

 

 

 

 

 

 
 

Historia më e re e Kosovës, 17 shkurtin e vitit 2008 e ka datë kthese 

 
I nderuar Zëvëndëspresident i Parlamentit Europian  z. Reiner Wieland, 

I nderuar z. Thran, Zëvendësshef i Misionit të EULEX-it në Kosovë, 

E nderuar Znj. Kerstin Zielosko-Labonte, Presidente e Organizatës “Arsimi 

pa kufij“  

Të nderuar Shkëlqesi, 

Të nderuar zonja dhe zotërinj, 

Të dashur bashkatdhetarë, 

 

Në fillim dëshiroj të shpreh  kënaqësinë time për  ftesën për të marrë pjesë 
në këtë ngjarje, në të cilën më dëshirë  të  madhe marr pjesë. 

 

Kam ardhur sot në Stuttgart me kënaqësi të veçantë sepse karriera ime 

diplomatike filloi në këtë qytet dhe në këtë qytet  me  lidhin vitet të jetës 

profesionale. 

 

Falënderime të veçanta i dedikojë organizatorëve në veçanti 

shoqatës  “Arsimi pa Kufij” e.V., që ka organizuar këtë ngjarje shumë të 

rëndësishme. Shfrytësojë rastin ta falënderoj Presidenten, zonjën Zielosko-

Labonte, që  është një mike e madhe e shqiptarëve, e cila ka bërë shumë për 

vendin tim dhe që vazhdon akoma të  bëj. 

Pamje nga konferenca ne Shtutgard 

 

Zonja Kestin Zielosko-Labonte, me përkushtimin e saj ka krijuar 

bashkëpunim të qëndrueshëm profesional në fushën e  arsimit me 

institucionet e Republikës së Kosovës. Që nga shtatori i vitit 2013, rreth 100 

fëmijë kosovarë kanë marrë pjesë në projektin arsimor të 

Gjermanisë/Kosovës, po kaq edhe fëmijë gjermanë. Atyre u është dhënë 

mundësia t‟i shikojnë se si bashkëmoshatarët marrin mësimdhënjen dhe 

mësimnxënjen dhe njëherit që të 

vizitojnë Berlinin dhe Strasburgun 

për të takuar dhe diskutuar 

me politikëbërësit të Parlamentit 

Evropian. 

 

Ju, i nderuar Zëvendëspresident i 

Parlamentin Evropian, z.Wieland 

dhe ju i nderuar  z. Thran, 
gjithmonë keni gjetur  kohë që t‟i 

takoni personalisht të rinjët nga 

Kosova dhe Gjermania.Natyrisht se 

në takime kishte edhe diskutime 

emocionuese. Rezultatet e  këtij 

projekti deri me tani janë: një 

revistë, një film i shkurtë 

dukumentar, etj. 

 

Jam shumë I lumtur që aktiviteti 

bashkëpunes i të rinjve do të 

mbahet në Shtutgart në qershor të 
këti vit. 

 

Të nderuar zonja dhe zotërinj, 

Guri i themelit për këtë projekt 

bashkëpunimi në mes të shkollave 

reciproke u vendos këtu në 

Shtutgart. Zonja Zielosko-Labonte, 

e cila ishte përgjegjëse për mësimin 

plotësues në gjuhë shqipe 

në  Ministrisë e Kulturës, Rinisë e 

Sporteve në Baden Würtenberg, me 
ftesë time vizitoi konsullatën e 

Republikës se Kosovë. Si shtet 

ishim të pavarur  vetëm katër vjet. 

Në atë takim zyrtaren e lartë 

e informova për vendin tim, 

historinë tonë, kulturën tonë dhe 

nevojat tona. 

 

Në këtë takim u krijua edhe  ideja e 

një projekti arsimor, të cilin e 

hartuam së bashku dhe të çojmë 

deri në ditët e sotme. 
 

Të nderuar pranishëm, zonja dhe 

zotërinj, 
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Para se të përfundoj këtë fjalim të shkurt përshëndetës, do të doja të 

rikujtoja shkurtimisht në vëmendjen tuaj historinë tonë  të fundit. 

Imer Lladrovci gjatë adresimit të tij pjesëmarrësve 

 

Historia më e re e Kosovës, 17 shkurtin e vitit 2008 e ka datë 

kthese,  shprese,  datë  të  fillimit të lirisë, të rrugës drejt Evropës. 

Pas  luftës  për çlirim, pas  ndërhyrjes humanitare të Trupave të NATO-së, 
pas  shumë vuajtjeve dhe qëndresës së popullit të Kosovës, pas daljes nga 

burgjet e krenarisë sonë, paqja në Kosovë erdhi nga qielli dhe nga toka, erdhi 

nga beteja e guximtarëve të  ushtarëve të NATO-së, 

e  mbështetur  nga  kalorësit e lirisë, pjesëtarët e Ushtrisë Çlirimtare të 

Kosovës. Ndërhyrja e NATO-së në luftën e Kosovës, për të 

parandaluar shfarosjen e një populli, i cili luftoi për ta mbrojtur qenien e vet 

qytetare dhe kombëtare, territorin e vet historik e etnik ishte luftë për 

qytetërim  evro-perëndimor. Duke qenë  me shpirt e  me bindje  në rrugën 

e  çlirimit, populli i Kosovës i bëri thirrje qytetërimit modern, evro-

perëndimor për t‟i dalë në ndihmë, në betejën për ta mundur, një herë e 

përgjithmonë ideologjinë e pushtimit, poshtërimit, gjakut. 
 

Do të jemi përherë mirënjohës kontributit të ushtarëve të NATO-së,  që në 

këtë 10 vjetor lirie, së bashku  me institucionet ndërkombëtare po 

ndërtojmë shoqërinë e lirë dhe demokratike për të gjithë. Në këtë përvjetor 

jubilar, paqeje dhe lirie, shtet ndërtimi demokratik i Kosovës është mburrje, 

krenari dhe sukses i  yni i përbashkët, i bashkëpunimit dhe i aleancës së 

qytetarëve të Kosovës së re me aleatët tanë  evro-perëndimor, me NATO-në, 

faktor paqeje dhe  sigurie. Në bashkëpunim me miqtë ndërkombëtar, 

jemi edhe më të guximshëm në 

rrugëtimin tonë drejt 

familjes  evropiane,  jemi edhe më 

pranë vlerave të demokracive 

perëndimore, ndërtimit të një jete të 

re në paqe dhe siguri për të gjithë, 

edhe për ata që deri dje na 

rrëmbyen lirinë.        

 
Sot në Kosovë po e ndërtojmë 

shtetin e së drejtës, po e ndërtojmë 

perandorinë e Lirisë, sepse, siç 

thoshte Thomas   Jefferson, “ Paqja 

dhe miqësia me gjithë njerëzimin 

mbeten politika e jonë më e 

zgjuar”. Tani, për të gjithë qytetarët 

e Kosovës  është koha e thirrjeve që 

të bashkuar t‟i bëjmë të vërteta 

premtimet e demokracisë, të lirisë 

dhe të drejtësisë. Do ta marrim çdo 

përgjegjësi, do ta mundim çdo 
sfidë, do ta mbështesim çdo mik 

për të siguruar mbijetesën dhe 

fitoren e Paqes së 

përbashkët.  Qytetërimet evro-

perëndimore na kanë mësuar se, 

liria e paqja janë fitore, janë 

bekim për të gjithë ne! 

 

Faleminderit për vëmendjen tuaj! 

 

Fjalim i mbajtur me 26 prill 2018 
në Shtutgard (Gjermani) ne 

konferencen „„Kosovo – terra 

incognita“ 

 

 

Autori është Konsull në 

Ambasadën e Republikës së 

Kosovës në Austri 
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Aktualitete 

 

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

 

 

 
 

Ulrike Lunacek, Esse,  “Ndërtim paqe, do të thotë të ndërtosh gjatë” 
 

“Frieden Bauen heißt weit bauen‟‟ 

 

Kopertina e librit “Frieden Bauen heißt weit bauen‟‟ 

 

 

Promovimi u shoqërua me podium 

diskutimin me temë: Nga Brukseli 

në Kosovë dhe anasjelltas: Rruga e 

Kosovës drejt BE, bisedë rreth 

strategjisë së re për Ballkanin 

Perëndimor: Wolfgang Petritsch, 

ish-emisar i BE-së për Kosovën dhe 

Vedran Dzihic, ekspert për 
Ballkanin, autorja e librit Ulrike 

Lunacek, deputete në Parlamentin 

Evropian. Diskutimi u drejtua nga 

Karin Strobl, gazetare e njohur 

austriake dhe përfaqësuese për 

media e Partisë së të Gjelbërve në 

Parlament. 

        

 

Në rrethanat festive të 10-të vjetorit 

të shpalljes së pavarësisë së 

Kosovës, në Shtëpinë e Bashkimit 

Europian  në Vjenë, u bë 

promovimi i librit nga ish 

zëvendësja e Parlamentit Europian, 

mailto:mag_mehmeti@hotmail.com
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Ulrike Lunacek. Organizuar nga Parlamenti Europian dhe Komisioni 

Europian. Deputetja Ulrike Lunacek është nga radhët e të gjelbërve në 

Austri, deputete në ParlamentinEvropiane caktuar si raportuese për Kosovën 

për tetë vjet radhazi. Ajo nga gjithë puna e saj rreth Kosovës nga detyra e 

raportueses, shkruan ese e ndërtuar mbi brumin e përpjekjeve programore të 

BE, Bruksel-Kosovë dhe anasjelltas.  

 
Salla e njohur për publikun vendor ishte e mbushur si rrallë më parë nga 

diplomat, shkrimtarë, veprimtarë, studentë nga shumë kombe, mes tyre 

shumë shqiptarë. Ishin dhe  përfaqësuesit e ambasadave të Shqipërisë she 

Kosovës.  

 

Ulrke Lunacek në fjalën e saj uroj për dhjetëvjetorin e pavarësisë së Kosovës 

duke vazhduar me prezantimin e librit i përgatitur nga WolfgangMachreich. 

Libri ndahet në 11 kapituj që nga viti 2010 me kapitullin “Vera Schatzi 

2010” dhe duke përfunduar me “Tetë vjet raportuese në Parlamentin 

Europian për Kosovë”. “Më 17 shkurt të këtij muaji festohet 10-të vjetori i 

Republikës së Kosovës. Një rast për mua si raportuese shumëvjeçare e 

Parlamentit Europian për Kosovën të bëjë një bilance ngase dhjetë vjet nga 
deklarimi i pavarësisë përparimi në vet vendin dhe në rrugë drejtë 

anëtarësimit në Unionin Europian nuk janë zhvilluar sa u prit dhe u dëshirua 

në vitin 2008. Ky libër flet shkoqur për gabimet, dështimet dhe gafat 

trashanike të politikës kosovare të shkaktuara nga shumë faktorë të 

brendshëm e të jashtëm... Ky libër tenton që në çdo kapitull të bëjë një hark 

prej politikës deri te qytetarët, gratë, burrat, fëmijët, për hir dhe në dobi të të 

cilave u munduan të gjitha programet, marrëveshjet, nismat, raportet, 

rezolutat etj. që përmblidhen me termin “politika zgjeruese e Unionit 

Europian” . Mes tjerash Lunacek shkruan: Jam plot besim se ky libër ofron 

argumente të mira  për një vazhdim të intensivuar të rrugës së anëtarësimit të 

këtij shteti më të ri europian.  Strategjia më e re e UE e paraqitur në shkurt të 
këtij viti është e nevojshme për të sinjalizuar: Kosova dhe shtete të Ballkanit 

Perëndimor janë një pjesë e rëndësishme e këtij kontinenti tonë.. Vetëm me 

zgjerimin e UnioonitEuropian me të gjitha shtetet pasardhëse të Jugosllavisë 

dhe Shqipërinë koncepti europian për paqe do të jetë i plotësuar edhe për 

këtë pjesë të kontinentit”  

    

Veçojmë njërën nga pyetjet në diskutim rreth deklaratës së 

zv.kancelaritStreche nga partia djathtiste, Partia e Lirisë së Austrisë (FPÖ)  

 

Karin Strobl: Z. Petritsch, Si e vlerësoni ju deklaratat e fundi të 

Zëvendëskancelarit Strache? E shihni ju si qëndrim austriak në marrëdhënie 
të jashtme apo rreth Ballkanit Perëndimor, respektivisht zmbrapsje nga 

Strategjia për Ballkanin? 

 

W. Petritsch:Unë me të vërtetë nuk mund të mendoj diçka të tillë. Natyrisht, 

kjo deklaratë është turp për Austrinë si njëri nga anëtarët më të lartë në 

qeveri bën deklarata të tilla.  Kjo shkatërron, ju e dini këtë dhe unë nisur nga 

kjo kam reaguar në forma të ndryshme, dje kam telefonuar në Bruksel: Po, 

në rregull,  ata dhe duhet të jenë ndonjëherë pjesë e regjimit, aty ne shohim 

një parti e cila tani është në qeveri, dhe këtë Republikë të Austrisë e vë në 

pikëpyetje. Gjithashtu UnioninEuropian e vë në pikëpyetje. Ne jemi, 

sigurisht, pjesë përbërëse e përbashkët e Unionit Europian.  

Në diskutime u tha se Unioni 

Europian aty ku lenë zbrazësi po 

rritet ndikimi nga jashtë Unionit, 

këtu është i shprehur ndikimi rus, 

kinez dhe ai arab. Investimet ruse, 

kineze e arabe në Serbi dhe disa 

vende nga Ballkani Perëndimor 
kanë qëllime në ndikimet 

strategjikë, veçanërisht të Rusisë e 

cila vendosmërisht e kundërshton 

forcimin e Unionin Europian me 

vende tjera, tenton ta pengon 

anëtarësimin në NATO të vendeve 

të Ballkant Perëndimor, ku si 

shembull ishte Mali i Zi, 

anëtarësimi i tij u tentua të 

pengohet nga çarqet ruso-serbe. Në 

diskutim u tha, se  strategjia rreth 

Ballkanit Perendimor duhet të jetë e 
qartë, e përgatitur mirë dhe me 

vendosmëri në formën e barabartë 

për të gjitha shtetet e rajonit. 

Ballkani Perëndimor e plotëson 

Unionin Europian, si pjesë natyrore 

e tij.  

 

Ulrike Lunacek, u lind në 

Krems/Donau, Austri e Ulët. 

Zëvendëskryetare në Parlamentin 

Europian, ku është tani e nëntë vjet 
deputete e të gjelbërve dhe 

raportuese për Kosovën. Flet disa 

gjuhë, kreu shumë detyra me 

rëndësi shoqërore duke filluar nga 

mësuese në Vjenë, gazetare, 

deputete, kandidate kryesore e 

Partisë së Gjelbërve nëAustri në 

zgjedhjet e vitit të kaluar deri në 

Autore e lirë.  

 

Është i njohur qëndrimi i saj 
parimor rreth problemeve rreth 

Kosovës, kjo e ka ngritur imazhin e 

saj tek të gjithë shqiptarët kudo dhe 

tani flitet për njërin nga personalitet 

mike e Kosovës. Respekti për te do 

jeton gjeneratave.  
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Shkruan: Besim Xhelili, shkrimtar, Vjenë/Austri (besimxhelili@gmail.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shkëmbime të bukura letrare dhe kulturore në Vjenë të Austrisë 
 

Nga përvoja e mirë e shkëmbimeve dhe përafrimeve kulturore mes popujve dhe shteteve, nën moton “Të rizbulojmë të 

përbashkëtat”, viti 2018 u shpall nga ana e dy shteteve mike, Austrisë dhe Shqipërisësi Viti i Kulturës Austri-Shqipëri. 

Me këtë rast përgjatë gjithë vitit një mori aktivitetesh të ndryshme kulturore, letrare, artistike dhe shkencore janë 
planifikuar të organizohen në të dy vendet. Dy shtetet dhe dy popujt tanë kanë një histori tëlavdishme bashkëpunimi dhe 

gjithsesi se kanë shumë qëllime dhe ambicie të përbashkëta për të ardhmen. 

 

Me këtë rast, më 23 prill 2018, 

Lidhja e Shkrimtarëve dhe 

Krijuesve Shqiptarë në Austri 

“Aleksandër Moisiu”, në 

bashkëpunim me Ambasadën e 

Republikës së Shqipërisënë 

Austri dhe Ministrinë Federale 

për Europën, Integrimin dhe 
Punët e Jashtme të Austrisë, 

organizoi një orë letrare të një 

niveli të lartë artistik dhe letrar. 

Ky aktivitet shkoi gjithashtu nën 

ombrellën e “Javës Vjeneze 

tëIntegrimit 2018”, ku krijuesit 

shqiptarë në Austri për të pestën 

herë me radhë marrin pjesë në 

këtë organizim të madh 

tradicional në Vjenë, organizuar 

me mbi 400 evenimente, 

kryesisht nga të huajt që jetojnë 
në Austri.  

 

Në fjalën e përshëndetjes, 

Ambasadori Roland Bimo ndër të 

tjera vuri në dukje kontributin e 

ndjeshëm të krijimtarisë artistike 

në Diasporë në ruajtjen e 

identitetit kombëtar dhe në të 

njëjtën kohë në shkallën e lartë të 

integrimit të diasporës shqiptare 

në shoqërinë austriake.Të 
pranishmit i përshëndeti z. Arno 

Riedel, ish Ambasador i Austrisë 

në Shqipëri dhe Kryetar i 

Shoqatës së Miqësisë Austri-

Shqipëri, aktualisht funksionar i 

lartë në Ministrinë Federale për 

Europën, Integrimin dhe Punët e 

Jashtme të Austrisë. Me 

pjesëmarrjen dhe nga një fjalë 

rasti evenimentin e nderuan Prof. 

Marianne Gruber, Kryetare e  

Foto e përbashkët e pjesëmarrësve në orën letrare 

 

Lidhjes së Shkrimtarëve të Austrisë dhe Dr. Helmuth A. Niederle, Kryetar i 
PEN Klubit të Austrisë. Të pranishëm ishin edhe Ambasador Zef Mazi, 

Konsulli i Nderit i Shqipërisë z. Reinhard Gnilsen dhe znj. Renate Seib, e cila 

nga vera e këtij viti merr detyrën e Konsulles së Austrisë në Shqipëri. 

 

Në këtë pasdite ku fjalën e kishte arti, fjala e shkruar dhe bukuria e krijimit, 

disa nga krijuesit shqiptarë në Austri lexuan nga librat e tyre më të fundit në 

gjermanisht dhe në shqip. U promovuan shkurtimisht librat në gjermanisht, 

romani “1803”, i autorit Besim Xhelili, i cili gjithashtu është publikuar edhe 

në suedisht, kurse një fragment nga ky roman e lexoi Kaltrina Zyberi nga 

Shkupi, magjistre e diplomuar në Vjenë. Promovimi vazhdoi me librin“Du 

meine Stimme (Ti, zëri im)” nga Anton Marku, nga i cili vetë autori lexoi disa 

poezi dhe “Zetrümmerung der Zeit (Kohëthyerja)” të autorit Hazir Mehmeti, 
mësues dhe gazetar nga Vjena, një fragment nga i cili e lexoi Kaltrina 

Durmishi. Përndryshe znj. Durmishi me shumë zell dhe përpikëri e udhëhoqi 

programin e mbrëmjes, kurse për pikat muzikore u përkujdesën Anna Isabel 

Chan dhe Caroline Duffer. Pjësë e veçantë e kësaj ngjarjeje ishte pjesëmarrja e 

albanologut dhe shkrimtarit Dr. Kurt Gostentschnigg nga Universiteti i Gracit, 

i cili mbajti ligjeratën mbi“Studentët shqiptarë të Austrisë në periudhën midis 

të dy luftrave”.Në fund u shtrua një koktej rasti për mysafirët, u shpërndanë 

libra dhe u vlerësua pozitivisht motoja e mbrëmjes, ku vërtet u rizbuluan 

shumë të përbashkëta mes dy popujve dhe njëzëri u shpreh dëshira që miqësia 

të thellohet në të ardhmen dhe organizimet e tilla të mos mungojnë, por të 

shtohen. 

 

mailto:besimxhelili@gmail.com
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Shkruan: Osman Ademi, mësues, Vjenë/Austri 

 

 

 

 

 

 

 

Ora e mësimit nga lënda e historisë në Muzeun botëror të Vjenës 
 

Vjenë, 12 maj 2018: Me rastin e 550-vjetorit të vdekjes së Kryeheroit tonë 

kombëtar Gjergj Kastrioti-Skenderbeu, Shoqata e Mësusesve Shqiptar në 

Austri (SHMSH) “Naim  Frashëri‟‟ (www.naimfrasheri.at) në Austri 

organizoi një vizitë me nxënës dhe prindër shqiptarë në Muzeun Botëror të 

Vjenës (Welt Museum – Wien), aty ku me shekuj ruhen dhe vizitohen 

përkrenarja dhe shpata e Skenderbeut. Morën pjesë mbi 120 nxënës me 

mësueset e tyre dhe rreth 50 prindër nga tërë Austria. 

 

Në „„Sheshin e Trimave‟‟ (Heldenplatz), para platosë së pallatit madhështor 
të muzeut, të parët kishin dalë mësuesja Miradije Berishaj, njëherit Kryetare 

e SHMSH „„Naim Frashëri‟‟, mësuesi Osman Ademi dhe mësuesja Merita 

Smajli së bashku me nxënësit e tyre për t‟i pritur nxënësit dhe kolegët që 

vinin nga qytetet tjera.  

 

Në kohën e paraparë arritën edhe nxënësit nga Radstadt Eben im Pongau 

(Landi Salzburg)  Rottenmann, Liezen (Landi Steiermark) dhe nga 

Neulengbach (Niederösterreich) të prirë nga mësueset Roza Ndrecaj e 

Qefsere Demaj. Sheshit „„Heldenplatz“ iu shtua edhe më shumë gjallëria, 

ngjante si një zgjua bletësh. Nxënësit u rreshtuan të gëzuar dhe të 

buzëqeshur dhe në mënyrë të qetë filluan hyrjen në muze. Menaxhmenti i 

muzeut i befasuar nga ky grup kaq i madh nxënësish, i tëri u përqëndrua që 
t‟ju dalë në ndihmë, duke i shoqëruar deri në katin e dytë në sallën 

madhështore, ku në ballë të saj qëndronin përkrenarja dhe shpata e 

Skenderbeut. E para e mori fjalën kryetarja e SHMSH „„Naim Frashëri‟‟ 

Miradije Berishaj: „„Të dashur nxënës dhe prindër, Viti 2018 shënon 550-

vjetorin e vdekjes së Kryeheroit tonë Gjergj Kastrioti- Skenderbeu, prandaj 

ky vit është shpallur „„Viti Mbarëkombëtar i Gjergj Kastriotit- 

Skenderbeut‟‟. Kjo është një arsye më shumë për të vizituar armët e tij që me 

shekuj ruhen në këtë muze! Për veprën e Skenderbeut do të na flas kolegu 

ynë Osman Ademi, i cili edhe është profesor i historisë‟‟.  

 

Mësuesi Osman Ademi duke folur për histroinë e Gjergj Kastriotit-Skenderbeut 

Mësuesi, Osman Ademi, 

bashkëbisedimin me nxënës e filloi 

ashtu si në orën e mësimit, duke i 

pyetur nxënësit: E dini se kush 

ishte Gjergj Kastrioti- Skenderbeu? 

Kur ishte lindur? Kur ishte detyruar 

të shkoj në shërbim të sulltanit? 

Kur ishte kthyer në Shqipëri? Si e 

priti populli kthimin e tij? Cila ishte 
porosia e fundit e tij? Kur kishte 

vdekur? Shumica e nxënësve dhanë 

përgjigje të sakta, si Origita, Erza, 

Elisi, Albina, Bleona, Fatjoni, 

Elveda e sidomos Yll Bytyqi, 

shtatëvjeçar i cili shoqërohej nga 

gjyshja e tij. Më pastaj mësuesi foli 

për jetën dhe veprën e Gjergj 

Kastriotit-Skenderbeut dhe luftën 

heroike të popullit shqiptar nën 

udhëheqjen e tij për një çerek 

shekulli. Në vazhdim ai foli për 
rrugëtimin e armëve të Skenderbeut 

deri në Muzeun e Vjenës! 

Interesimi i nxënësve dhe i 

prindërve për të mësuar sa më 

shumë për Skenderbeun ishte i 

madh. Kjo u pa nga pyetjet e 

shumta që ju bënë profesorit. Duke 

ju përgjigjur një pyetje të një 

nxënësi të vogël, se a e kishte 

takuar ai (mësuesi) Skenderbeun 

ndonjeherë ai u pergjigj: „„Gjatë 
kohës së studimeve, kur lexoja 

veprën e Barletit „„Historia e 

Skenderbeut‟‟, shpesh e paraftyroja 

madhështinë e tij nëpër beteja të 

shumta, por të gjithë ne që po i 

shohim sot armët e tij, po e ndjejme 

afersinë e tij, po bashkëjetojmë më 

të dhe po ndihemi krenar për 

heroizmin e tij. Këto simbole 

historike po na këthejnë në kohën e 

tij, ndërsa atë (Skenderbeun) në 

kohën tonë. Sot, në këtë muze, e 
kaluara, e tashmja dhe e ardhmja u 

bënë bashkë.‟‟ 

 

Mësuese Roza Ndrecaj, duke i 

përshëndetur të pranishmit mes 

tjerash tha „„Jemi shume të lumtur 

që sot na u dha rasti që në mënyrë 

http://www.naimfrasheri.at/
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kaq mirë të organizuar t‟i vizitojmë armët e kryetrimit tonë Gjergj Kastrioti – 

Skenderbeu. Ai ishte, është dhe do të mbetet krenaria jonë kombëtare. Ishte 

frymzimi i rilindasve për krijimin e kombit dhe shtetit tonë shqiptar.‟‟ 

Mësuesja Qefsere Demaj tha „„Ndihem e nderuar dhe e emocionuar që sot së 

bashku me ju, të dashur nxënës, të jemi në këtë pallat madhështor ku me 

shekuj ruhet një pjesë më e ndritur e historisë sonë kombëtare.‟‟ Mësuesja 

Merita Smaili përshendeti nxënesit dhe prindërit duke faleminderuar 
SHMSH „„Naim Frashëri‟‟. 

 

Mësueset Merita Smaili, Qesfsere Demaj, Roza Nrecaj, Miradije Berishaj dhe mësuesi Osman 

Ademi 

 

Në vazhdim nxënësit Dren Hoti, Bleon Hoti,  Rinesa Dibrani, Armir 

Bajraktari, Biondina Hoti, Artiola Halimi, Pandora Kelmendi e Alina Halimi 

recituan vargje nga Poezia e Naimit „„Kthimi i Skenderbeut në Krujë‟‟  dhe 

„„Porteti i Skenderbeut‟‟ nga poezia e Ismail Kadaresë. Bukur recituan dhe 

Albanot Kuqi, nxënës i klasës se dytë dhe Fatlind Ademi, nxënësi i klasë së 

parë „„Ti Shqipëri më jep nder….‟‟ 

 

Pas vizitës në Welt Museum 

nxënësit mysafirë së bashku me 

nxënësit nga Vjena vizituan 

qendrën e Vjenës dhe bën një sheti 

tek parku i pallatit mbretror në 

Schönbrunn.  

 
Në fund duhet të themi se Besim 

Xhelili ishte autorizuar nga 

SHMSH „„Naim Frashëri‟‟ që me 

kameren e tij t‟i kap këto momente 

të rëndësishme të vizitës me nxënës 

në Wellt Museum Wien. aty ku 

ruhet një pjesë e krenarisë tonë 

kombëtare. Nga kjo vizitë do të 

bëhet edhe një film i shkurtër 

dokumentar, të cilin e ka 

sponzorizuar Hamdi Krasniqi, 

afarist i suksesshëm në Vjenë dhe 
përkrahës i mësimit në gjuhën 

shqipe. 

 

Kjo vizitë në muzeun historik ishte 

vetëm njëri nga disa projekte që ka 

realizuar dhe do t‟i realizoj 

SHMSH „„Naim Frashëri‟‟ në 

Austri. Projekti i radhës është 

kampionati (kuizi) i diturisë „„Ta 

njohim atdheun, që ta duam më 

shumë‟‟ i cili do të mbahet me 23 
qershor 2018 në Wels, Austri e 

Epërme (Oberösterreich) 
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Orë letrare në Knittelfeld të Austrisë 

 
 

Knittelfeld, 27 maj 2018: Me 

rastin e vizitës dhe në shenjë 

respekti të autorit nga Kosova, 

Berat Luzha, ku dhe u përurua 

vepra e tij voluminoze me 4 
vëllime “Arkivi i luftës”, shoqata 

“Dardania” nga Knittelfeldi si 

nikoqire, në bashkëpunim me 

Lidhjen e Shkrimtarëve dhe 

Krijuesve Shqiptarë në Austri 

“Aleksandër Moisiu”, Vjenë dhe 

me Këshillin Koordinues të 

Shoqatave Shqiptare për 

Steiermark, bashkëorganizuan 

paraprakisht një orë letrare. 

Morën pjesë krijues të shumtë 
nga vise të ndryshme të Austrisë, 

të cilët sollën para të pranishmëve 

vargje të bukura dhe përplot 

emocione. 

 

Në pjesën e parë të këtij aktiviteti 

kulturor me krijimet e tyre u 

paraqitën autorët Vjollca Koni, 

Ragip Dragusha, Mërgim 

Osmani, Anton Marku, Besim 

Xhelili, Mentor Gashi (poezi nga 

Berat Luzha), Hysni Helshani 
(poezi nga Ruzhdi Gashi, 

përcjellur me kavall nga Isuf 

Tërshani), Lora Iballi dhe Edona 

Zekolli (poezi nga Ragip 

Dragusha). Për mbarëvajtjen e 

programit dhe formën artistike u 

përkujdes moderatorja Marigona 

Rexhaj, kurse fëmijët lexuan me 

shumë zell vargje nga disa autorë, 

si dhe kënduan me krenari e plot 

entuziazëm himnin kombëtar 
shqiptar në hapjen e programit.  

 

Pjesa e dytë i takoi përurimit të 

veprës së autorit Berat Luzha, për 

të cilën me një vështrim u paraqit 

Mentor Gashi. Ai së pari dha një 

paraqitje të shkurtër mbi të dhënat 

biografike të autorit, për të 

vazhduar pastaj me subjektin dhe 

ngjarjet faktografike që autori ka 

hedhur në brendi të librit të tij.  

 
 

Autori Berat Luzha (majtas) dhe moderatori Mentor Gashi 

  
Ndërsa autori Berat Luzha, duke u falënderuar për ftesën që të jetë mysafir 

nderi në këtë aktivitet, shprehi mirënjohje për mërgimtarët, të cilët përveç se 

jetojnë larg atdheut, ata tashmë ndajnë kohën e tyre të çmuar edhe për veprime 

kulturore, duke u bërë një shembull i mirë i integrimit në viset ku janë 

vendosur të jetojnë dhe duke qenë njëkohësisht të lidhur me vendlindjen. 

“Ndjehem i nderuar të jem në mesin tuaj, jam mirënjohës për praninë tuaj dhe 

i falënderoj organizatorët e këtij takimi. Jam munduar që në veprën që kemi 

përpara të dokumentoj atë kohë të vështirë të luftës, sakrificës, të rrezikut dhe 

të spastrimit etnik në Kosovë, u shpreh mes tjerash z. Luzha. 
Foto e përbashkët e pjesëmarrësve në orën letrare 

 

Në fund u shtrua një koktej rasti me ushqime e pije të ndryshme tradicionale 

shqiptare, për të cilat duhet falënderuar të gjitha ato gra e motra që kishin 

përgatitur këto ushqime. 
 

@dielli.demokristian 

 

Burimi: http://www.botasot.info/diaspora/896335/ore-letrare-ne-knittelfeld-te-

austrise/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.botasot.info/diaspora/896335/ore-letrare-ne-knittelfeld-te-austrise/
http://www.botasot.info/diaspora/896335/ore-letrare-ne-knittelfeld-te-austrise/
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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. 

 

 

 

 

 

Multikultura dhe politika 
(pjesa e parë) 

 

Ngritja e masave dhe kriza e elitave 

 

Shekulli XX ka filluar në shenjë të zgjimit të masave, 

kurse themeluesit e psikologjisë dhe sociologjisë së 
masave, sikurse thotë profesori Serge Moskovici, nga 

universiteti i Cambridges kanë qenë të bindur se masat 

do të triumfojnë. Mirëpo, ka ndodhë që, një pjesë e 

madhe të shekullit të kaluar kaloi në shenjë të liderëve 

politikë të fuqishëm dhe karizmatikë, sikurse kanë qenë: 

Lenini, Stalini, Musolini, Mao Ce Duni, Kastro etj.  

 

Këtu raporti midis masave dhe liderëve nuk paraqet një 

kundërthënie reale, sepse masat dhe liderët në esencë 

janë dy fytyra të një dukurie. Sikurse liderët që për 

suksesin e tyre më së tepërmi duhet t'i falenderohen 
 procesit të "masifikimit" ("të shndërrimit të qytetarëve 

në masë" ose sikurse ka thënë Le Bon në "grumbull - 

turmë"), ashtu edhe masat kërkojnë dhe i gjejnë liderët 

të cilët u përgjigjen. Ndërkaq, në fund të shekullit të 

kaluar dhe në fillim të shekullit XXI, sikurse po 

përsëriten dukuritë e kohës së kaluar historike.  

 

Masat përsëri janë zgjuar dhe po ngriten. Në shoqëritë e 

zhvilluara industriale dhe demokratike të Perëndimit 

gjithnjë e më tepër ka qytetarë të pakënaqur, të cilët 

nevojën për ndërrimin e gjendjes ekzistuese e tregojnë 
nëpërmjet të shoqatave dhe iniciativave të shumta 

qytetare. Jemi dëshmitarë të një rritjeje të madhe të 

lëvizjeve të reja dhe të ndryshme shoqërore, si dhe 

formave të tjera të organizimit jopolitik, joqeveritar dhe 

joprofitabil. 

 

Dhjetëvjetëshi i fundit në këto shoqëri ka kaluar në 

shenjë të përhapjes dhe të intensifikimit të madh të 

lëvizjeve shoqërore dhe grupeve të ashtuquajtura 

alternative neofeministe, antinukleare, paqësore, 

ekologjike etj. Iniciativat dhe lëvizjet për të drejtat e 

njeriut, për shkollën e re, për medicinën alternative, 
lëvizje për përkrahje psikologjike, lëvizje për teknologji 

alternative dhe energji, për ushqimin e shëndoshë, për 

trupin e shëndoshë, lëvizjet e grupeve pakicë seksuale, 

lëvizjet neoreligjioze të llojeve të ndryshme.  

 

Të gjitha këto forma të organizimit shoqëror përmbajnë 

në vete në mënyrë eksplicite ose implicite idenë 

komplementare të të drejtave të pakicave, në mënyrën e 

vet ato përmbajnë edhe stilin edhe botëkuptimin e jetës. 

 

Turri i masave 

Ish vendet socialiste të Europës Qëndrore dhe Lindore 
në kalim prej vitit 1980 e këtej i ka kapur një valë e 

vërtetë e ndërrimeve masive demokratike politike për të 

cilat zakonisht përdoret nocioni "revolucioni pluralist". 

Pa një presion demokratik nga poshtë dhe pa një 

refuzim të dëgjuashmërisë së masave, rënia e regjimeve 

politike nuk do të kishte qenë as aq shpejt, as pa 

paqësore.  

 

Ngritja e masave nuk i ka kursyer as vendet e shumta të 

botës së tretë. Nën presionin demokratik të masave kanë 

përfunduar diktatura të shumta ushtarake në Ameriken 
Latine. Në Afrikën Jugore para vrullit të shumicës së 

popullatës zezake definitivisht ka rënë regjimi i 

aparthejdit. Ndërkaq as turri i masave nuk ka gjithmonë 

cilësi pozitive. Në disa vende të Azisë dhe Afrikës një 

pjesë e masave është e perfshirë me një influencë të 

madhe të religjionit, çka jep një bazë sociale në 

dukurinë e fundamentalizmit fetar (çka veçanërisht i 

karakterizon disa vende islamike).  

 

Në disa vende të Perëndimit një pjesë e pakënaqësisë së 

masave kanalizohet edhe në drejtim të grupacioneve 
ekstreme politike, pastaj formacionet politike të së 

djathtës ekstreme përfitojnë një përkrahje të gjërë dhe të 

papritur në trupin elektoral (shembulli, Lepen në 

Francë).  

 

Ajo çka më së tepërmi shqetëson dhe brengos është 

platforma politike në bazë të së cilës arrihen rezultatet e 

tilla, platformë ajo e cila përmban qëndrime të shumta 

neofashiste në pikëpmaje të të drejtave të qytetarëve të 

huaj, veçanërisht të punëtorëve si dhe në pikëpamje të 

pakicave. 

 
Ndonëse shumica e atyre shoqërive e kanë shpallur 

multikulturalizmin si vlerë të lartë dëshiruese, në jetën 

praktike mund të vërehen tendencat që të drejtat e 

pakicave shoqërore të profileve të ndryshme të vihen në 

pyetje. 

 

Mungesa e liderve të mëdhenj 

Në të njëjtën kohë, në horizontin politikë botëror nuk ka 

lider të mëdhenj politikë, madje as politikanë të formatit 

të gjerë, të cilët me vizionet e veta do të mundeshin të 

mailto:malesia@t-com.me
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afrojnë përgjigje strategjike mbi çështjen se kah po 

shkon bota sot. Në qiellin politik bashkëkohor nuk ka 

asnjë yll që mund të krahasohej me shkëlqësinë e 

Ruzveltit, Çërçilit, De Gollit, Kenedit ose ndërkaq, të 

Gandit, Titos, Nehrit. Ajo mungesë është dhe aq më e 

rëndë duke qenë se pikërisht bota sot kalon nëpër një 

periudhë shprehimisht të lëkundshme, jostabile dhe me 
konflikte.  

 

Sikurse po marrim pjesë në një krizë të përgjithshme 

elitare të tipit të vjetër, ndërsa format e reja të 

reprodukimit të elitave akoma nuk janë të vendosura. 

Kriza e elitave në praktikë manifestohet si krizë 

udhëqjes, prandaj në analizat neokonservative dhe 

postkomuniste mund të vërejmë vlerësimet mbi 

kapacitetet e zvogëluara të udhëheqjes ose të drejtimit 

me shtetet bashkëkohore.  

 

Në anën tjetër, sikurse përsëri po marrim pjesë në 
zgjimin e masave dhe në daljen e tyre në skenën 

shoqërore dhe politike. Por kësaj here, për dallim prej 

fillimit të shekullit të kaluar ngritja e masave ka një 

cilësi specifike. Masat paraqiten në skenën shoqërore jo 

në formë amorfe, por parimisht, nën shenjën e 

përkatësisë së vet etnike. 

 

Zgjimi i sërishëm i ndjenjave nacionale dhe forcimi i 

lëvizjeve nacionaliste paraqet njërën nga karakteristikat 

e rëndësishme të dhjetë vjetëshit të fundit. Trendi i tillë 

është ngusht i lidhur me procesin i cili mund të quhet 
etnifikimi i politikës.  

 

Mobilizimi i resurseve të identiteteve kombëtare 

Implozioni i socializmit ka shkuar në mënyrë simultane 

me eksplodimin e nacionalizmit. Shkatërrimi i 

socializmit, veçanërisht në shoqëtritë multietnike dhe 

shtetet federative, pjesërisht ka qenë i shkaktuar, dhe 

gjithsesi i shpejtuar, nën presionin e një vale të re dhe të 

fuqishme të nacionalizmit. Njëri nga historianët më të 

njohur, Erik Hobsbaum, nacionalzimin bashkëkohor 

postkomunist e ka quajtur nacionalizëm separatist. 
 

Nga ana tjetër, rënia e socializmit ka pasur edhe 

domethënien e rënies së një sistemi të tërë të vlerave, 

çka ndër të tjera e ka hapur dhe shtuar krizën e 

identitetit kolektiv. Nacionalizmi është në të vërtetë 

njëri nga përgjegjësit mbi krizën e identitetit kolektiv, 

që i ka kapur shoqëritë e shumta bashkëkohore.  

 

Në shoqëritë ekskomuniste liderët dhe elitat e reja 

politike e kanë grabitur atë resurs të identitetit, të cilin e 

kanë pasur më së afërmi dhe më së lehti për ta 

aktivizuar. Mirëpo, duhet të theksojmë se as masat nuk 
janë krejtësisht të pafajshme dhe sjelljet e tyre të 

shpeshta militante, agresive dhe jotolerante, janë së 

gjithash ndaj pjesëtarëve të kombeve të tjera nuk mund 

të jenë të shpjeguara dhe të arsyetuara.  

 

Mobilizimi i resursit të identitetit nacional ka qenë i 

mundur edhe për shkak të instrumentalizmit relativisht 

të lehtë të ndjenjave nacionale për sendërtimin e 

qëllimeve politike të caktuar dhe para së gjithash 

redistribuimin dhe alokacionin e ri të forcës politike dhe 

për vendosjen e formave të reja të dominimit politik. 

 

Teza e sociologut të njohur politik nga Gjermania, 

Claus Offe, mbi etnifikimin e politikës ("ethnification of 

the politics") në një mënyrë shumë adekuate e shpjegon 

atë çka veçanërisht ndodh në shoqëritë në tranzicion. 
Autori në fjalë tregon se etnifikimi i politikës paraqitet 

si diçka tragjike në mikroplanin individual dhe në 

makroplanin kolektiv.  

Teza mbi etnifikimin e politikës e zhvlerëson besimin, i 

cili ka qenë gjerësisht i përhapur se koha e 

nacionalizmit ka kaluar përgjithmonë dhe se tani 

gjendemi në periudhën e shoqërive multinacionale dhe 

multikulturore dhe që po ashtu jemi në prag të erës 

postnacionale. 

 

Në qoftëse e pranojmë intencën e tezës mbi etnifikimin 

e politikës atëherë duhet të pyesim, a ekzistojnë disa 
arsye të thella të rritjes së re të nacionalizmit, i cili 

gjithsesi është më evident në vendet postkomuniste, por 

si fenomen është i pranishëm edhe në shumë vende të 

demokracisë perendimore. 

 

 

Manifestimi i përleshjeve ndërnacionale si konflikt i 

identiteve 

Në kushtet e etnifikimit të politkës vijat kryesore të 

ndarjeve politike dhe format kryesore të përleshjeve 

kryesore, bëhen konflikte të identiteteve kolektive. Për 
dallim prej konflikteve të zakonshme të interesave të 

ndryshme, konfliktet e identiteteve (në këtë rast 

konfliktet etnike) kanë disa cilësi specifike, të cilat kanë 

mundur të vërehen qartë në mapën e konflikteve të ish 

Jugosllavisë socialiste. 

 

Cilësia e parë dhe më e dukshme e konfliktit të 

identiteteve në përgjithsi, ndërsa të konflikteve etnike 

veçanërisht, është një ngarkesë e madhe emocionale, një 

nivel i lartë i pasioneve dhe i ndjenjave të të gjithëve, 

ose të shumicës së akterëve të përzier në konflikt. 
 

Mu për këtë arsye ato lloje konfliktesh shpesh, në 

mënyrë jo adekuate, quhen konflikte iracionale. Ndarja 

sipas së cilës konflikti i interesave materiale i takon 

grupit racional, ndërsa konfliktet ndëretnike i përksain 

grupit të përleshjeve iracionale nuk është e saktë, sepse 

nuk është fjala mbi kundërshtimet dhe dallimet mbi 

cilësitë racionale apo iracionale të konflikteve, por për 

faktin se për kuptimin e konflikteve etnike komponenta 

racionale nuk është e mjaftueshme. 

 

Përndryshe, emocionet dhe përmbajtjet e tjera të 
pranishme mbi këtë lloj të konflikteve nuk duhet të jenë, 

parimisht ato as nuk janë iracionale. E dyta, në 

konfliktet e identiteteve si ato individuale dhe kolektive, 

shpesh mund të vërehet gadishmëria e palëve ne 

konflikt të sakrifikojnë interesat e veta ekonomike dhe 

të tjera (madje dhe jetën) nëqoftëse e vlerësojnë se 

realisht ose potencialisht iu është rrezikuar identiteti.  
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Ashtu ndodh që sjelljet e akterëve në konfliktin 

ndëretnik na duken iracionale, si dhe drejtpërsëdrejti të 

dëmshme për ata vetë, ndërsa në të njëjtën kohë akterët 

në konflikt ose ato të cilët e mbrojnë pozicionin e tyre, 

gjejnë arsyetime për sjelljet e tilla duke u thirrur në 

pozicionin dhe pikëpmajet emotive, morale dhe 

historike, apo të një sistemi të vlerave në përgjithësi.  
Cilësia e tretë e këtyre konflikteve lidhet me atë të 

sipërpërmendurin. Prania e pasioneve dhe e ndjenjave 

me një intensitet të lartë, e kushtëzon dhe e shpjegon 

pjesërisht faktin se fjala është për tipin e konflikteve që 

mund të quhet eskluziv.  

 

Ato janë konflikte shoqërore të cilat parimisht i përkasin 

tipit të konflikteve ose/ose, respektivisht janë konfliktet 

në të cilat shkalla e eskluzivitetit është jashtëzakonisht e 

madhe, në njërën anë ndërsa niveli i tolerancës në anën 

tjetër, është shumë i ulët.  

 
Përndryshe, rrezikimi i identitetit social të ndonjë grupi 

shoqëror shpie deri te reaksione të ngjashme si dhe 

situata të rrezikimit të identitetit të individit, i cili 

angazhohet me tërë fuqinë e vet për mbrojtjen e 

identitetit personal. 

 

Etnifikimi i politikës dhe pakicat kombëtare  

E katërta, cilësi me rëndësi e konfliktit të identiteteve, 

në kuadër të saj dhe të përleshjeve ndërnacionale apo 

etnike është edhe prania e rolit të frikës. Ajo është frika 
nga tjetri, frika nga grupi etnik i cili konsiderohet si 

kundërshtar. Dhe sikurse në organizimin e njëriut 

elementet e kanosura në situatat e rrezikshme me të 

shpejtë bëjnë sekrecion apo tajitjet e disa lëngjëve nga 

gjëndrrat e trupit, ashtu edhe në indin shoqëror disa 

bashkësi në kushtet e frikës bashkojnë një energji 

sociale, e cila pret për të eksploduar. Pa marrë parasysh 

se a është frika e arsyeshme ose siç ndodhë nganjëherë 

që ajo të rìtrillohet dhe të imagjinohet, ajo bëhet njësoj 

një fakt real dhe objektiv, i cili dikton sjelljen e grupeve 

etnike në konflikt. Konfliktet ndëretnike në hapësirën e 

ish - Jugoslavisë socialiste janë shembull i shkoqitur dhe 
i qartë që e verteton këtë. Një komponent i rëndësishëm 

i frikës është situata e pasigurisë, e cila bën një presion 

të rëndë në gjendjen psikike të njerëzve. 

(vijon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                           nr. 33: Vjenë, qershor 2018 

 

17 

 

Opinione

 

Shkruan: Dr. Nail Draga, Ulqin/Mali i Zi (n.draga@t-com.me) 
Nail Draga është doktor i shkencave gjeografike, përkatësisht studiues dhe publicist. Deri tash ka botuar 9 libra nga fusha e 

gjeografisë dhe publicistikës.Është themelues dhe kryeredaktor i revistës LEMBA (shkencë,kulturë,art) nga viti 1998. Deri 

më tash ka botuar rreth 300 njësi bibliografike (artikuj, studime, recensione, vështrime)  në botime të veçanta, revista dhe 

gazeta te ndryshme  në hapësirën shqiptare dhe më  gjerë. Po ashtu është edhe redaktor dhe recenzentë i botimeve të 

ndryshme ne edicionin e botimeve të Shoqatës së Art Club-it.Udhëheqes dhe organizator i shumë veprimtarive shkencore, 

kulturore dhe artistike.  

 
 

 

Diversiteti fetar, vlerë qytetare në botën shqiptare 
 

Autor të huaj janë fascinuar me realitetin shqiptar që ka të bëjë me diversitetin fetar si asnjë popull tjetër në 

Europë.Ndonëse një konstatim i tillë na bën të veçantë duke shprehur në praktikë tolerancën fetare, një  diversitet i tillë 

është i pakonceptueshëm për popuj të tjerë, sidomos të fqinjët tanë grekë dhe sllavë, të cilët janë të njëjtësuar me 

konfesionin e tyre ortodoks. Diversiteti fetar ndër shqiptarë mbetet  model për popujt e tjerë të cilët vuajnë nga 

komplekset teokratike. 

 

Studiues  profileve të ndryshme shkencore të cilët janë 

marrë me raportët e ndryshme shoqërore të shqiptarëve, 
kanë spikatur një dukuri e cila është e veçantë tek kombi 

ynë.Fjala është për  tolerancën fetare, qe lidhet me 

besimin. Pra, kemi të bëjmë me një bashkëjetesë pa 

armiqësi e konflikte të besimtarëve me fe të ndryshme. 

Dihet historikisht se besimi tek shqiptarët fillon me 

Ilirët, ku nga paganizmi përmes romakëve pranuan 

krishtërimin në shek.IV, ndërsa më pas me ndarjën e 

Krishtërimit në vitin 1054, shqiptarët i përkasin 

Bizantit, përkatësisht ortodoksizmit, ndërsa nga 

shek.XV, e më pas me paraqitjen e Perandorisë Osmane 

në Siujdhesën Ilirike, pjesa më e madhe e shqiptarëve 

kaluan në islamizëm. Ishin këto periudha të veçanta, me 
plot intriga, presione  dhe kushtëzime të ndryshme, ku 

për të mbijetuar shqiptarët ishin të detyruar t iu 

përshtatën rrethanave të kohës. Andaj, edhe dukurinë e 

konvertimit në fe të kohës duhet kuptuar në kontekstin 

kohor, për arsy politike e etnike. Pikërisht në lidhje me 

këtë çështje kemi raste të shumta nga klasa politike e 

kohës. Tashmë dihet se Balshajt në vitin 1369 nga 

ortodoks kaluan në katolik, pastaj ngjajshëm vepruan 

edhe Skurajt, Muzakët e Zahariajt. Ndërsa sipas 

rrethanave politike Gjon Kastrioti, i  ati i Skënderbeut, 

ishte katolik si aleat i Venedikut më 1407, ortodoks si 
aleat i Stefan Llazareviqit më 1419-1426, mysliman si 

aleat i Muratit II më 1430-1438 dhe vdiq si katolik më 

1443.Rastet e tilla te asaj kohe por edhe më pas janë të 

mjaftueshme për të kuptuar tolerancën fetare e cila 

vazhdimisht ka qenë dhe mbetet preokupim i studiuesve 

të profileve të ndryshme shkencore. 

 

Në këtë  vit kur shënojmë 550-vjetorin e vdekjës së 

Heroit Kombëtar Gjergj Kastrioti- Skënderbeu si dhe  

140-vjetorin e Lidhjës Shqiptare të Prizrenit  e tërë bota 

shqiptare në hapësirën e saj  etnogjeografike si dhe në 

diasporë më krenari kujton këto  ngjarje të lavdishme të 
historisë sonë kombëtare. Sepse kemi të bëjmë me 

kohën e mbijetesës kombëtare duke marrë parasysh se 

shqiptarët përjetuan  dhunë, shpërngulje, asimilim dhe 

luftëra të ndryshme, por mbijetuan dhe sfiduan rrethanat 

e kohës dhe politikat ekspansioniste të fqinjëve tanë. 

Diversiteti fetar pasuri kulturore e kombëtare 

Ndonëse populli shqiptar trashëgon një divesistet të 
theksuar fetar, bashkëekzistenca, harmonia dhe 

toleranca fetare e kanë veçuar të kaluarën dhe të 

tashmën e shqiptarëve. Eshtë kjo një vlerë e çmuar 

historike që rrallë kush e ka nga popujt e tjerë në botë, 

andaj ne më kënaqësi iu ofrojmë popujve të tjerë të 

botës në luftën kundër intolerancës, fanatizmit dhe 

ekstremizmit fetar. 

 

Toleranca fetare, nuk është dukuri e re e as e panjohur 

për shqiptarët, sepse ajo gjatë shekujve u bë vyrtyt 

specifik i popullit tonë. Nga Mesjeta  kur shqiptarët në 

hapësirën e tyre etnogjeografike, u përhap islamizmi u 
ruajt toleranca fetare, sepse vazhduan të njëjtet faktorë 

si territori i përbashkët, gjuha, tradita dhe marrëdhëniet 

shpirtërore. 

 

Në sajë te të dhënave që disponojmë del se ekzistimi i 

tre konfesioneve fetare të shqiptarët: katolicizmi, 

ortodoksizmi dhe islamizmi, iu ka bërë përshtypje edhe 

personaliteteve të huaja të cilët kanë vizituar viset 

shqiptare në të kaluarën. 

 

Vazhdimisht ka ekzistuar bashkëpunimi reciprok në mes 
komuniteteve të  tre besimeve të ndryshme, në rrethana 

të ndryshme shoqërore.Botimet e ndryshme të kësaj 

natyre janë dëshmi e një konstatimi të tillë praktik, si të 

asnjë popull tjetër. 

 

Shqiptarët model për popujt e tjerë 

Nëse analizojmë faktorët që patën ndikim të 

jashtëzakonshëm në kultivimin e tolerancës fetare të 

shqiptarët nuk ka dilemë se rolin dominant e kanë pasur 

ideologët e Rindjës Kombëtare Shqiptare. Ata ndikuan 

që politika e përçarjës fetare të dështoj, sepse ata me 

veprat e tyre kultivuan atdhedashurinë, se me vetdije 
vuan përpara kombin e më pas besimin. Ishte ky një 

veprim largëpamës, që dalloheshin nga fqinjët tanë të 

cilët më parë vendosnin besimin e më pas kombin. Ka 

mbetur nga ajo kohë thënia emblematike e Pashko 

Vasës “feja e shqiptarit është shqiptaria”. Ishte ky një 

mailto:n.draga@t-com.me
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kushtrim për kohën por si i tillë vjen deri në ditët tona,  

plot emocion dhe idealizëm. Dhe kështu të bashkuar me 

idealizëm, me rastin e shpalljës së Pavarësisë së 

Shqipërisë më 28 nëntort 1912, toleranca fetare 
dëshmohet në praktikë nga përbërja e Qeverisë së parë 

shqiptare e cila përbëhëj nga përfaqësuesit e te tre 

konfesioneve fetare. 

Kujtojmë më ketë rast priftin katolik atë Luigj Bumçi i 

cili në dhjetor të vitit 1919 shkoj të Papa në Vatikan, për 

të kërkuar mbeshtetje për çështjen shqiptare. Ai në mes 

tjerash  i dëshmoj Papës së ndonse  shumica e 

shqiptarëve janë të besimit islam, ata e kishin zgjedhur 

për kryetar të delegacionit të tyre. 

 

Shembuj që mburremi me to 
Ndërsa në takimin në Gjenevë me 17.12.1920 në 

Lidhjen e Kombeve, ku diskutohej për pranimin e 

Shqipërisë në ketë organizëm, Shqipëria përfaqësohej 

nga Fan S.Noli. 

 

Po ashtu edhe Mbreti i shqiptarëve Zogu I, në ditën që u 

inaugurua për mbret me 1 shtator 1928 e bëri betimin 

me njerën dorë në Kuran dhe tjetrën në Bibel, duke 

simbolizuar kështu unitetin kombëtar. Kjo çështje pas 

Luftës së Dytë Botërore, me instalimin e diktaturës 

komuniste në hapësirën shqiptare, mbeti e 

margjinalizuar në çdo aspekt, sepse çështja e besimit 
trajtohej si e rrezikshme e madje edhe e denushme. Ishte 

koha kur qasja ideologjike e partisë shtet eliminonte çdo  

trajtim tjetër të çështjeve shoqërore, duke anashkaluar 

edhe përvojën pozitive  nga e kaluara, nga çështja  e 

besimit.Vetëm pas dështimit të monizmit dhe miratimit 

të pluralizmit ndryshuan rrethanat të cilat janë në favor 

të diversitetit të besimit dhe vlerave morale të tyre. 

 

Ndihma reciproke dhe bashkëpunimi i  pjesëtarëve të 

komuniteteve fetare të popullit shqiptar edhe sot 

vazhdon në forma të ndryshme.Ne ketë aspekt kemi 

shembuj  qe janë për admirim dhe ne mburremi me to. 

Si e tillë harmonia dhe bashkëjetesa  fetare e 

shqiptarëve është rast unik në botë dhe shëmbull për 
popujt e tjerë. Nuk ka dilemë se ketë vlerë duhet 

mbrojtur dhe avancuar, sepse është vlerë civilizuese. 

 

Shqiptarët si një nder popujt më të vjetër të Evropës do 

të vazhdojnë më ketë filozofi të veprimit, ndërsa 

kontributin e tyre do ta japim te gjithë aty ku jetojmë e 

veprojmë, sepse është obligim moral, profesional e 

kombëtar. Andaj duhet të jemi të kujdesshëm në 

realizimin e aspiratave tona në  shek.XXI i cili cilësohet 

si shekulli i shqiptarëve, sepse shumë çka varet nga ne 

se si do ti  koordinojmë veprimet brenda vetës dhe me 
aleatët tanë në mënyrë qe të realizojmë aspiratat tona 

kombëtare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                           nr. 33: Vjenë, qershor 2018 

 

19 

 

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.  

 

Kosova duhet të shkapet nga Turqia 

 
 
Kur shkrimtarja austriake, Ingeborg Bachmann, shkruante: 

“historia mëson, por nuk ka nxënës”, ajo fliste për raportet e 
përhershme problematike ndërmjet popujve dhe kujtesës së 
tyre. Për më tepër, ajo fliste për popujt të topitur, që nuk kanë 
kujtesë historike, pra, për popuj që nuk mësojnë 
asgjë nga historia. Duke e stigmatizuar këtë raport, ajo i 
thërriste popujt që të mësojnë nga kaluara. 
  
Historia e popujve europianë, është e mbushur me ngjarje dhe 

momente të shumta dramatike, por nuk di të ketë ndonjë 
popull, që mos të ketë mësuar asgjë nga e kaluara, si 
shqiptarët. Për ne, deri me tani, historia qe një mësuese e kotë. 
Ajo na ka mësuar dhe këshilluar përherë, por ne nuk qemë 
nxënës të mirë, përkundrazi, qemë nxënës të këqij.  
 
Çuditërisht, vazhdojmë të jemi nxënës të tillë, dhe 
mos të mësojmë asgjë nga ajo.Të kthehemi te raportet 

ndërmjet shqiptarëve dhe turqve. Ato gjithmonë kanë qenë 
dramatike, por ndër ne, kemi patur nxënës të këqij, të cilët, 
këto raporte dhe mosmarrëveshjet historike, kanë tentuar t‟i 
kamuflojnë me do farë dokrrash, sajimesh dhe 
trillimesh nga më të çuditshme, në thelb ahistorike. 
 
Perandoria Osmane, dihet botërisht që shqiptarët i la 
më të prapambeturit në Europë. Pikërisht kjo e vërtetë, gjatë 

viteve të fundit, u tentua të kamuflohet 
dhe tëmohohet. Nga liderë, klerikë, historianë 
dhe nga publicistë.  
 
Madje, shumë shqiptarë, gjatë kësaj kohe, ranë në dëlirë, duke 
i shpjeguar këto raporte si vëllazërore, dhe, duke e krahasuar 
Perandorinë Osmane me NATO-n. Kjo është marrëzi! 
 
Secili që guxoi të fliste apo të shkruante kundër këtij ligjërimi, 

u stigmatizua dhe u anatemua keq nga qarqe të shumta 
neoosmane ndër shqiptarë. Dhe u promovua një diskurs 
linçues ndaj perëndimit, vetëm për t' ia përkëdhelur 
pafundësisht sedrën Sulltanit të ri të Stambollit. Vetëm tani 
kur ra maska e Turqisë, shqiptarët filluan të kuptojnë 
agresionin turk karshi shqiptarëve. A në fakt, ky agresioni nuk 
ka filluar sot, por ka filluar qyshkur kemi lejuar të harrohen 
krimet e shëmtuara që bënë osmanët mbi ne, dhe, të njëjtit i 

quajtëm "vëllezër." Dhe kjo "vëllazëri", gjatë këtyre viteve 
është shndërruar në një besëtytni primitive, të cilës, i besuan jo 
pak shqiptarë mendjerobër e kokëkrisur.Në emër të kësaj 
vëllazërie, janë bërë allishverishe dhe veprime të dëmshme për 
Kosovën dhe Shqipërinë: në fushën e 
ekonomisë, të trashëgimisë kulturore dhe tëarsimit. Po në 
emër të kësaj vëllazërie, ka vepruar Hashim Thaqi, i cili u bë 
vegël në duar të tiranit të Stambollit, qeverisja e të cilit, në 

masë të madhe, është bazuar te intrigat dhe aftësia për të bërë 
intriga sa më shumë. Gjatë këtyre viteve, kemi dëgjuar 
predikime të vrullshme, përbuzëse, patetike, për gjoja një 
“bashkëjetesë” përgjatë sundimit të gjatë osman, dhe jo për 
pushtim. 

Gjatë këtyre viteve, kemi përjetuar përçmime dhe 

përbuzje nga ma të ndryshmet. Për shembull: kemi heqë 
Gjergj Kastriotin nga zyret tona, kur një gjë e tillë është 
kërkuar nga Stambolli.Pastaj, ua kemi falur pjesën 
vitale të ekonomisë. 
 
Madje, për hir të kësaj vëllazërie, kemi dashtë Skënderbeun ta 
paketojmë, dhe ta shpallim një mit të kot, që ka prishë Pax 
Otomania. Dhe, marrëzia ka shkuar aq larg, sa, në 

emër të kësaj vëllazërie, neve, mbetjeve osmane, na është 
kërkuar ta ndryshojmë dhe retushojmë historinë tonë, në 
këmbimtë një historie të shkruar nën diktatin turk. 
Të tentohet të kamuflohen raportet e tensionuara dhe 
dramatike, me do farë sentimentesh primitive, është njësoj 
sikur të tentohet të mbulohet dielli me shoshë. Kështu jemi 
sjellë deri tani, kur ra maska e turpit. Dhe, ky është moment i 
mirë që ta ushtrojmë kujtesën dhe të fillojmë të bëhemi 

nxënës të mirë. 
 
Ta kuptojmë se Turqia, ka ushtruar pushtet politik dhe jo 
politik që një dekadë e më shumë në Kosovë dhe në Shqipëri. 
Dhe, kjo është bërë e mundshme, në sajetë politikanëve 
palaço, pa parime dhe pa vlera: të Prishtinës dhe të Tiranës. 
Kërcënimet e Erdoganit, ulërimat dhe britmat 
e të sëmurit të Bosforit, secilit shqiptar i ka të njohura 

dhe të qarta. Ato i ka dëgjuar shpeshherë në histori. I kanë 
ardhë nga Stambolli dhe nga Beogradi. Hashim Thaqi, me 
qeverisjen e tij bashibozuke, pas vdekjes së Ibrahim Rugovës, 
i ka dëmtuar raportet e Kosovës me perëndimin, dhe e ka futur 
atë nën kthetrat e Turqisë. Ai ka qeverisë me mentalitet tipik 
erdoganian. E ka sfiduar shumë herë sinqeritetin e perëndimit, 
ka manipuluar skenën politike dhe opinionin publik, me 
dokrra, duke i premtuar Europë, por duke e afruar me Turqi. 
 

Tani duhet ta themi qartë: ndikimi enorm turk në Kosovë, ka 
ardhë përmes qeverisjes orientale të Thaqit. Ai, për vite tëra 
predikoi hapur vëllazërinë me Erdoganin. Prandaj, ai është 
përgjegjësi kryesor për kapjen e disa 
egmenteve të Kosovës nga Turqia. Ne gjithmonë kemi besuar 
se hija e Gjergjit ende i tremb të sëmurit e Bosforit. 
Dhe besojmë se, agresioni turk mund ta ndalet vetëm duke e 
forcuar aleancën me perëndimin. Ashtu siç vepronte dikur 

Ibrahim Rugova. 
 
Kjo thyerja e fundit e raporteve ndërmjet shqiptarëve dhe 
turqve, është një shans që të bëhemi nxënës të mirë. Pra, 
përfundimisht, ta shkapim Kosovën nga Turqia. Sepse, 
aleancat me të, për ne gjithmonë kanë qenë të kobshme. 
Kosova, duhet të kultivojë raporte korrekte me Turqinë, dhe 
kjo mund të ngjet vetëm atëherë kur të krijohen kushte për 

raporte të qarta politike- dhe jo raporte nënshtruese, 
përbuzëse, gjoja vëllazërore, sepse, në politikë, raportet e tilla 
nuk ekzistojnë dhe janë mashtrim. 

mailto:ndue.ukaj@gmail.com
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Muret e lirisë 
 

Në vend se të jenë dyer drite, muret e lirisë po trashen çdo ditë e më tepër. Por, a ka nevojë liria për to dhe a është liri 

ajo që rrethohet me mure. 

 

Politikanët 

Kur i dëgjon politikanët e Kosovës duke folur e kupton 

pse jemi aty ku jemi, në bisht të botës. Ata janë bërë 

pjesë e pashmangshme e problemit dhe nuk janë 
doemos pa alternativë. Në relacion me masat janë 

shndërruar në një zemër që rrahë jashtë gjoksit. Të paktë 

janë ata që nuk u takojnë këtyre ujërave. Për më tepër, 

për fat të keq, një pjesë e tyre sot identifikohen si 

çlirmitarët e djeshëm që u bënë okupatorë të lirisë së 

sotme. Mbase është koha e fundit që ata të shkojnë tek 

varrezat. Jo për të vdekur, por për tu gjunjëzuar 

përultësisht para varreve të ish-bashkëluftëtarëve të rënë 

dhe kërkuar falje për katandisjen e atdheut.  

 

Majën e ke arritur jo kur të ngjitesh por kur të zbresësh 
sigurtë prej saj. 

 

Perspektiva evropiane 

Në kohën kur Ballkani, vrima e fundit e BE, në vend se 

të mbyllet ka gjasë që të hapet edhe më dhe kur Serbia 

është duke gjuajtur përtej shënjestrës, reagimet e pozitës 

kosovare lidhur me raportin e fundit të progresit të 

Komisionit Evropian, më të dobëtin në këto vitet e 

fundit, pa asnjë analizë serioze dhe reflektim, mund të 

përmbledhen në formulën „„Gjendja nuk është dhe aq e 

keqe sa thotë opozita. Dita kur do të marrim 

liberalizimin e vizave nuk është e largët.‟‟ 
 

Por, jo aq keq nuk do të thotë mirë. Jo aq larg nuk do të 

thotë afër.  

 

Revolucioni 

Ajo për çka ka nevojë Kosova është një revolucion 

demokratik i udhëhequr nga vet qytetarët e saj. Por, a ka 

realisht forca të cilat do e realizonin një projekt të tillë 

dhe nëse po cilat do të ishin ato. Partitë aktuale politike 

edhe mund të kenë kapacitetete, nëse jo të duhura 

atëherë së paku të mjaftueshme, por atyre u mungon 
vullneti për reforma gjithpërfshirëse dhe ardhja në 

pushtet është karremi që i mban peng dhe largon nga ky 

synim. Shoqëria civile është e pakordinuar, sindikatat e 

kontolluara nga qeveria, mediat, me disa përjashtime, u 

shërbejnë klasave politike dhe klientelës ekonomike, 

ndërsa elita intelektuale sillet inferiore dhe nuk po ia del 

të artikulojë bindjet e saj.  

 

Nëse populli nuk po arrin që për njëzet vite të heq nga 
skena këtë klasë politike, atëherë duket se problemi 

qëndron tek vet populli. 

 

Megjithatë, për këmbët e lidhura të gjitha rrugët janë të 

gjata. 

 

Lideri 

Për të ardhur deri tek ndyshimi substancial Kosova 

duhet që, në një të ardhme të afërt, të prodhojë një lider 

të ri të tipit të Dr. Rugovës, i cili do të arrinte që të 

krijojë autoritet si burrështetas, së pari të pastroj e pastaj 
të unifkoj spektrin politik dhe tu prij procesve të cilat do 

ta nxirrnin shoqërinë nga balta ku e kanë katandisur 

„„heronjtë‟‟ e luftës dhe kriminelët e pasluftës, dhe atë të 

të gjitha ngjyrave dhe ideologjive.  

 

Për fat të keq, një figurë e tillë ende nuk është shfaqur 

edhe pse disa personalitete publike do të mund të arrinin 

përmasat e përafërta, nëse jo të njëjta.  

 

Deri atëherë muret e lirisë do vazhdojnë të trashen dhe 

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

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

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

Bashkëpunëtore shkencore për periudhën e Mesjetës.  

 

 

                    Aleks Spani, Vojvoda i Novobërdës 
(pjesa e parë) 

 

Në qytetin e Drishtit gjatë mesjetës, në mesin e 

familjeve fisnike u shqua edhe familja Spani.Këtë 
familje në dokumentet e kohës fillimisht e ndeshim në 

Shkodër. Si familje nga Shkodra, Spanëti ndeshim në 

letrën e senatit të Raguzës e cila mban datën 26 prill 

1322, që përmendet edhe Andrea Spani nga Shkodra 

(Andreae de Span de Scutaro).1Me kalimin e kohës, 

familja Spani i zgjeroi zotërimet e saj në Shkodër dhe 

Drishtë. Në Regjistrin e Kadastrës dhe Koncesioneve 

për rrethin e Shkodrës, të viteve 1416 dhe 1417, 

pjesëtarë të kësaj familjeje i ndeshim si pronarë të 

shumë tokave.2Nga kjo familje dolën figura të 

rëndësishme, si: Andera Spani,3Nikollë Spani,4 Marin 

                                                
1Monumenta Ragusina: Libri Reformationum, Tomus I (1306-1347), 

Zagrabiae: Sumptibus Academiae Scientiarum et Artium, 1879, 120 

(më tej: Monumenta Ragusina);L.Tholloczy-C.Jericek- E.Sufflay, 

Acta et diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia, vol. 

I,Vindobonae  1913-1918, ribotim në Prishtinë nga  Ekskluzive 2002 

(më tej: Acta  Alb.), dok.676: “1322, 26. Aprilis. Ragusii. Mittuntur 

litterae curiae  Ragusinae Marcum de Zanni et Marinum Nouello ad 

respondendum citantes de  quakam cautione pro Cherno de Bona, 

Vita de Drincas, Mathe de Picinico et  Andrea de Pabera, Andreae de 

Span de Scutaro praestita”. 
2Regjistri i Kadastrës dhe i Koncesioneve për rrethin e Shkodrës, 

1416-1417, bot. I, përgatitur nga Injac Zamputi, Tiranë, 1977, 489 (më 

tej: Regjistri i Kadastrës); Statutet dhe urdhëresat, 47. Në Regjistrin e 

Kadastrës dhe i Koncesioneve për rrethin e Shkodrës 1416-

1417,ndeshim këto të dhëna për pronat e familjes Spani: Në fshatin 

Bardh si banues përmendet një Aleks Spani, fl. 75/b. Në fshatin 

Mensabardhi si banues përmenden: Nikolla Spani dhe Aleks Spani. 

fl.92/a. Ndërsa një Andrea Spani përmendet si pronar tokash në 

Beltomi. Meqenëse ai kishte vdekur, pronat në atë fshat i takonin 

Stefan Spanit, djalit të Andrea Spanit, sipas një vendimi të marrë nga 

Këshilli i Pregadëve dhe të datuar në pallatin dukal ditën e parë të 

muajit të tetorit, indikacioni i parë 1407, fl.79/b. Pjero apo Pjetër 

Spani përmendet si pronar i fshatit Dobrea. fl.38/a. Me 1416 Pjetër 

Spanit Venediku ia vërtetoi privilegjet të cilat Pjetër Spanit iu kishin 

dhënë nga sindikët dhe proveditorët venedikas që ishin me shërbim në 

viset e Shqipërisë. fl.128/b. Stefan Spani përmendet si kreu i fshatit 

Bishtrrjolla, fl.37/b; fl.167/b, si dhe i fshatit Karroq, fl. 103/b; 

fl.167/b. Të gjithë banorët e atyre fshatrave ishin të detyruar që t‟i 

binden Stefan Spanit, si kreu të tyre të parë në çdo gjë që ai t‟u thotë e 

t‟i  urdhëroj, ndërsa Stefa Spani detyrohej që t‟i nxjerr të gjitha të 

hyrat dhe të ardhurat e atyre fshatrave dhe t‟ua dorëzoi rektorëve 

venedikas që ishin në Shkodër, ose zyrtarëve të ngarkuar për këto 

punë. fl.168/a. Gjithashtu edhe një vend mulliri në lumin e Rrjollës, i 

ishte lëshuar Stefan Spanit nga Donat  Arimondo, për të cilin vend 

Stefan Spani duhet të paguaj çdo vit një dukat flori, fl.64b.   
3Monumenta Ragusina, 120; Acta. Alb.I/676; Acta. Alb.I/745; Charles 

Du Fresne Du Cange, Historia Byzantina duplici commentario 

illustrata. Prior, Familias ac stemmata imperatorum 

Constantinopolianorum, cum corundem Augustorum Nomismatibus, 

& aliquot Iconibus : Praeterea Familias Dalmaticas & Turcicas 

complecticur : Alter, Descriptionem Urbis Constantinopolitanae, 

qualis extitit sub Imperatoribus Christianis, Paris: Louis Billaine, 

Spani,5 Stefan Spani,6Pjetër Spani, Aleks Spani etj. 

Aleks Spani ishte një figurë e rëndësishme që doli nga 
familja fisnike Spani nga Drishti. Në fushën e 

veprimtarisë së tij Aleks Spani u dallua si për rolin 

diplomatik duke shërbyer si ndërmjetësues gjatë 

negociatave në mes të Perandorisë  Osmane dhe 

Venedikut.     

  

Gjithashtu,Aleks Spani u dallua edhe për ushtrimin e 

funksioneve të tjera të rëndësishme, nga të cilat po 

veçojmë pozitën e tij si vojvodë i qytetit të Novobërdës. 

Para se të flasim për funksionet e tij diplomatike si dhe 

pozitat udhëheqëse, e shohim si të arsyeshme që të 

ndalemi tek disa të dhëna të rëndësishme për familjen e 
tij, dukee filluar nga babai i tij Pjetër Spani, lidhjet me 

familjet e njohura feudale të asaj kohe si vendase ashtu 

edhe të huaja, për të vazhduar me martesën e tij, të 

dhëna këto që argumentojnë dhe dëshmojnë për pozitat 

dhe funksionet e tij.  

 

Aleks Spani ishte i biri i Pjetër Spanit.Vlen të 

përmendim se në burimet dhe literaturën që i kemi  në 

dispozicion për familjen Spani kemi ndeshur në disa 

anëtarë të kësaj familjeje me emrin Pjetër Spani.7 Në 

                                                                          
1680, f. 351. (më tej: Du Cange, Historia); Theodor Ippen, Denkmäler 

verschiedener Altersstufen in Albanien, Wiss. Mitt. Bosnien u. 

Herzegowina. 10, Wien, 1907, 13 (më tej: Ippen, Denkmäler 

verschiedener); Constantin Jireček, Die Romanen in 

denstädtenDalmatienswährenddesmittelalters.III, Wien 1904, 61: 

“Span, lat. auch Ispanus, Yspanus, Adelsfamilie von Drivasto 1400 f. 

Ein Andrea Span de Scutaroc. 1330 …”. 
4Državni Arhiv u Dubrovniku, Diversa Notariae, XI/24v (më tej: 

DAD, Div. Not.) Dokumentet e cituara nga Arkivi Shtetëror i 

Raguzës, janë huazuar nga studiuesi Gjon Berisha; Acta Alb., II/701. 
5
Marin Barleti, Historia e jetës dhe e veprave të Skënderbeut, 

Prishtinë 1982, 152; Ali Hashorva, Bashkëluftëtarët  e Skënderbeut, 

Prishtinë 1967,  121. 
6
Giuseppe [Josephi] Valentini,Acta Albaniae Veneta saeculorum XIV 

et XV, 25 vol., Palermo-Napoli-Roma-Venezia-München: Archivio di 

Stato di Venezia, 1967-1972 ( më tej: AAV), AAV, p. II, t. 17, nr. 

3185, 89: “…Fiat sibi gratia in premium suorum bonorum operum  

quod habeat cum suis heredibus quandam domum sitam in Scutaro 

prope episcopatum, que feuit quondam Stephani Spano rebellis nostri  

dummodo non excedat affictum annualem yperperorum…” ; AAV, p. 

II, t. 13, nr. 3161, 76;Regjistri i Kadastrës, fl.35/a; 37/b: Stefan Spani 

përmendet si zot i fshatit Bishtrrjolla, fshat në rrethin e Shkodrës. 
7
Pjetër Spani kanonik i Drishtit, i cili në vitin 1422 bëhet argjipeshkëv 

në Tivar. Milan Šufflay, “Die Kirchenzustände im vortürkischen 

Albanien. Die orthodoxe Durchbruchszone im katholischen Damme”, 

Illyrisch-Albanische Forschungen, Band I, München 1916, 249 (më 

tej: Šufflay, “Die Kirchenzustände”).Gjithashtu Pjetër Spani në fjalë 

kishte shërbyer si prift në Raguzë, Dokumente për historinë  e 

mailto:teuta_shala@hotmail.com
https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/tags/bookidhistoriabyzantin00duca
https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/tags/bookidhistoriabyzantin00duca
https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/tags/bookidhistoriabyzantin00duca
https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/tags/bookidhistoriabyzantin00duca
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këtë rast, fjala është për Pjetër Spanin i cili kishte tre 

djem: Bozhidarin, Aleksin, (Alexius filius Petri Spani) 

dhe Hërvojën.8Në vitin 1458, në Dubrovnik vërtetohet 

testamenti i Pjetër Spanit me ç‟rast djemtë e tij  Aleksi 
dhe Bozhidaripërmenden si  trashëgimtarë të babait të 

tyre Pjeter Spanit.9   

 

Në vitin 1441 Pjetër Spani,  kishte shkuar në 

Raguzë,lidhur me këtë dokumentet dëshmojnë se më 21 

korrik të vitit 1441, në Raguzë pranojnë një depozitë 

monedhash argjendi të Pjetër Spanit.10Krahas këtyre të 

dhënave, në veprimtarinë e Pjetër Spanit mund të 

veçojmë pjesëmarrjen e tij në Kuvendin e Lezhës së 

bashku me djemtë e tij: Bozhidarin, Aleksin dhe 

                                                                          
Shqipërisë  të shek.XV,vëllimi I, përgatitur nga Injac Zamputi, Luan 

Malltezi, Tiranë 1987, dok. 189 (më tej: Dokumente për historinë); 

Jahja Drançolli, “Kontributi i muzikantëve shqiptarë arteve të Raguzës 

gjatë shekujve XIV-XV”,  Buletin i Fakultetit Filozofik, 1992/XXII, 

Prishtinë 1992, 152; Jahja Drançolli, Arbërit ndërmjet Perëndimit dhe 

Lindjes gjatë Mesjetës, Zagreb: Misioni Katolik Shqiptar në Kroaci, 

2008, 423.Dom Pjetër Spani në disa testamente  të hartuara në Raguzë 

përmendet në cilësinë e dëshmitarit dhe zbatuesit të atyre 

testamenteve. Državni Arhiv u Dubrovniku, Diversa  Cancelariae, 

XXXIV/62 (më tej: DAD, Div. Canc.) ;D.A.D., Testamenta 

VIII/173v; DAD, Dist. Testam. VI/123;  DAD, Dist. Testam.  VI/125; 

DAD, Dist. Testam.  VI/61v; DAD, Dist. Testam.  VI/61v; DAD, 

Dist. Testam. VI/161v; DAD, Dist. Testam. VI/167v; DAD, Dist. 

Testam. VI/185; DAD, Div. Canc. XXXIII/203; DAD, Div. Canc. 

XXXIV/62;DAD, Div. Canc. XXXVI/244v; DAD, Div. Not. XI/24v; 

DAD, Test. Not.  IX/57-58; DAD, Test. Not.  VI/55; DAD, Test. Not.  

VIII/173v; DAD, Test. Not. IX/35v-36; Arkivi i Institutit të Historisë 

– Tiranë , Dokumente për historinë e Shqipërisë, shek. XV (1406-

1410), Dosja A.III./563, dok.223,  (më tej:  AIH, A.III./563); 

A.III./563, dok. 223; AIH, A.III./563, dok., 223; AIH, A.III./563; Acta 

Alb., II/ 745; Acta Alb., II/681; Acta Alb., II/701; Acta. Alb., II/674; 

Dokumente të shekullit XV, dok. 24; 31; 39; 65; 98; 159;170;  171; 

178; 189; 239;  374; 387;  427; 455;  540.Në  Regjistrin e  Kadastrës 

dhe Koncesioneve për rrethin e Shkodrës, 1416-1417,ndeshim të 

dhëna për një Pjero apo Pjetër Spani i cili përmendet si pronar i fshatit 

Dobrea. fl.38/a. Në një dokument që mban datën 15 korrik 

1415(Venedik), përmendet një Pjetër Spani.Në dokumentin në fjalë 

vendoset që forcomet dhe territoret që Pjetër Spani i kishte në  Pult t‟i 

jepen nipit të tij, Marin Braiçit, meqë siç thuhet në dokument Pjeter 

Spani deri në atë kohë (1415) nuk kishte asnjë fëmijë, AIH, A.III./564, 

dok. 426. 
8
NicolaeJorga, Notes et extraits pour servir à l'histoire des croisades 

au XVe siècle, Volume III, Paris: ErnestLeroux , Bucurest: l'Academie 

Roumaine, 1899, 384 ( më tej: “Jorga, Notes et extraits”): “Petrus 

Span, Albanensis”; Constantin Jireček, “Skutari und sein Gebiet im 

Mittelalter”, L. Thalloczy, Illyrisch-Albanische Forschungen, Band I, 

München und Leipzig, 1916, 113 (më tej: Jireček, “Skutari”); 

Константин  Јиречек,   Историја Срба,  Прва књига  до 1537. 

Године Културна историја  “Научна књига” Космајска 28 Београд 

1952, 390 ( më tej: Јиречек, Историја Срба прва књига): “Алексија 

браћа збала cy cе Божидар И Хрбојe”.   
9
IrmgardMahnken,“BeziehungenzwischenRagusanern und 

AlbanernwährenddesMittelalters”, Beiträge zur 

Südosteuropaforschung anlässlich desI. internationalen 

balkanologenkongresses in Sofia. München 1966, 383, shën 112. ( Më 

tej: Mahnken,  “Beziehungen”): “Petrus  dessen Testament 1458 in 

Dubrovnik beglaubigtwurde, gehörtsamtseinendorterwähntenSöhnen  

„dominusEruoj Span tam eius nomine quam nomine Alesii et 

Boxidarii eius fratribus uti heredes bonorum domini Petri Spani 

eorum patris". 
10

Jorga, Notes et extraits, Volume II,  384, shën. nr.1: “...Le 21, ils 

acceptent un depot  d'argent monnaye et d'argenterie de  Petrus Span, 

Albanensis…”;Arkivi i Institutit të Historisë-Tiranë, Dokumente të 

shekullit XV për historinë e Shqipërisë (1407-1443), Dosja A-II- 114, 

dok.936; Јиречек, Историја Срба прва књига, 390; Ivan Božić, 

Albania i albanci tokom XIII,XIV I XV veka, Glas: odelenje istorjski 

nauka. Srpska Academia Nauka i Umetnosti, knj.III 1983,  72 (më tej: 

Božić, Albania i albanci). 

Hervoje.11Me sa duket Familja Spani kishte raporte të 

mira me Skënderbeun, siç del nga të dhënat 

dokumentare Skënderbeu në vitin 1466 i kishte 

rekomanduar Republikës së Venedikut që të priste e të 
mbronte djemtë e Pjetër Spanit.12   

     

Në mesjetë martesat ishin një element i rëndësishëm që 

ndikonin në lidhjet apo raportet në mes të familjeve të 

njohura [me ndikim] të asaj kohe jo vetëm në Shqipëri, 

por edhe me vendet tjera. Për lidhjet martesore të 

familjes Spani me familjet të njohura në Shqipëri gjatë 

mesjetës,po veçojmë disa raste: Nikollë Spani ishte i 

martuar me Vlasnën vajzën e Andrea Skapudarit nga një 

familje e njohur e  Drishtit,13 ndërsa vajza e Nikollë 

Spanit Domenika ishte e martuar me Stefan Martini nga 
Ulqini, i cili në një dokument të vitit 1400 të hartuar në 

Raguzë dëshmon se për prikë ose pajë të gruas së tij  

Domenikës bijës së  Nikollë Spanit nga Drishti, ka 

marrë në dorëzim nga dom Pjetër Spani vëllai i 

Domenikës, dyqind perperëtë Raguzës, sipas zakonit 

raguzan.14 

 

Në bazë të burimeve dhe literaturës që kemi në 

dispozicion, kemi vërejtur se familja fisnike Spani me 

anë të martesave kishte arritur të lidhet me familjet e 

njohura feudale, si: Kastriotët, ngase gruaja e Pjetër 

Spanit ishte motra e Vojsavës nënës së Skënderbeut15; 
Engjëllorët, meqë Lucia vajza e Aleks Spanit ishte e 

martuar me Pjetër Engjëllin vëllaun e Pal  Engjëllit;me 

familjen Skapudari si dhe familje tjera të njohura të asaj 

kohe,jo vetëm nga vise të ndryshme të Shqipërisë por 

edhe më gjerë, siç e kemi rastin e martesës së Aleks 

Spanit. Dokumentet e kohës dëshmojnë se Aleks Spani 

ishte i martuar mevajzën e despotit  Gjergj 

Brankoviqit.16Në burime dhe literaturë,gruan e Aleks 

                                                
11

Milan Šufflay, Serbët dhe Shqiptarët, Prishtinë 1969, 42 (më tej: 

Šufflay, Serbët dhe Shqiptarët). 
12

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

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

372 (Më tej: Ljubić, Listine X): “...De filiis quondam Petri Spani 

dicimus, quod intuitu eiusdem domini contenti sumus eos suscipere 

commendatos, et semper habere carissimos, et in omnia sus, commoda 

semper reperiemur optime dispositi...”. 
13

DAD, Div. Not, XI/24v ; Acta. Alb., II/701: “Ego Vlasna, filia 

condam Andree Schapudar et relicta Nichole Ispani de Driuasto…”. 
14Dokumente për historinë, dok. 81: “Die xxvij. Nouembris [1400] 

Ego Stephanus Marini de Dulcinio Confiteor quod super me et super 

omnia bona me a, pro dote sceu perchiuio Dominiche filie condam 

Nichole yspan de driuasto vxoris mee, habui et recepi, a dompno 

petro span fratre dicte Dominiche presonte et michi dante in dotem  

pro dicta eius sorre uxore mea, yperperos ducentos grossorum de 

Ragusio secundum  consuetudinem Ragusij...”. 
15

Du Cange, Historia, 351: “...Huic uxor fuit Agnes, Pologi domini 

filia,  Voifavæ Magni Scanderbegi foror...”. 
16Dokumenta të shekullit XVpër historinë e Shqipërisë vëll.IV (1479-

1506), pjesa I (1479-1499), Përgatitur nga Injac Zamputi, Tiranë 

1967, dok. 94 (më tej: Dokumente të shekullit XV); Du Cange, 

Historia, 351: “Alexius Spanus, ux. Milizza, filia Georgii 

Brankovitzii...”; Hopf, Chroniques, 535: “Alessio (“Magnifico”) 

1442-1495,†1495; ép: Elisabetta, fille de Georges...”; Чедомиљ 

Мијатовић, Деспот Ђурађ Бранковић: Господар Србима, 

Подунавље и зетском Приморје, Прва књига, Београд 1880, 75 ( 

më tej: Мијатовић, Деспот Ђурађ Бранковић): “...Бурађ имао две 

кћери Јелену и Лизаbету или Милицу, од којих је по ње  у прва 

пошла за Мурата а друга за кнеза од Дриваста Алексија 

Ангеловиhа Шпана...”; Degrand, Souveniers, [317]: “Alessio  

Magnifico.  1442-1495 † 1495.Ep.: Elisabeth, fille de 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Paris
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Spanit e ndeshim me emrin 

si:Milizza,17Milica,18Elizabeta (Lisabeta),19 të cilës në 

këtë punim po i referohemi si Milizza. Duke ju 

referuar të dhënave gjenealogjike, përkatësisht 
gjenealogjisë së familjes Muzaka, gjenealogjisë së A. 

Degrandit, Du Cange, si dhe duke i ballafaquar këto të 

dhëna me burimet dokumentare, kuptojmë se Aleks  

Spani dhe Milizza kishin shtatë fëmijë:Marku, Vlashi, 

Aleksandri, Lucia, Demetra, Angelina dhe Adriana. 

Megjithatë ky numër varion, si p.sh.: tek gjenealogjia e 

familjes Muzaka  përmendet se Aleks Spani kishte 

gjashtë fëmijë: Markon, Vlashin, Luçien, Dhimitrën 

[Demetra], Anxhelën dhe Adrianën,20po ashtu edhe  Du 

Cange përmend gjashtë fëmijë të Aleks Spanit: 

Alexander,Marcus,Blasius, Angelina, Lucia,Adriana.21

    

Edhe pse këta të dy përmendin se Aleks Spani kishte 

gjashtë fëmijë, megjithatë si tek gjenealogjia e 

Muzakajve ashtu edhe tek Du Cange mungojnë të 

dhënat apo thënë më mirë nuk përmendet nga një fëmijë 

i Aleks Sapanit. Tek gjenealogjia e Muzakajve nuk 

përmendet Aleksandri, ndërsa te Du Cange nuk 

përmendet Demetria apo Dorotea, siç e gjejmë të 

shënuar në disa dokumente.Tek gjenealogjia e  

Degrandi, që e jep për familjen Spani, përmend shtatë 

fëmijë të Aleks Spanit: Mario, Biagio, Alesandro, 

Lucia, Demetra, Angelina dhe Adriana,22 ku mendojmë 
se përkon me numrin e saktë të fëmijëve të cilët 

dëshmohen me anë të burimeve dokumentare.23Nga të 

dhënat e lartpërmendura mund të konkludojmë se Aleks 

Spani kishte tre djem dhe katër vajza:Mark Spani 

(Markus Spanus) i cili ishte i martuar me Nicola Briana, 

fisnike venedikase.24Vlash Spani (Blasius, Biagio), i 

martuar me Katarina Contarena (Catharina Contarena), 

e cila ishte vajza e një fisniku venedikas me emrin 

Sigismundi (Sigifmundi),25 dhe kishin një vajzë me 

emrin Kornelia (Cornelia) e cila ishte e martuar me 

Joan Paulu(Joanni Paulo).26Aleksandër Spani 
(Alexander Spanus), ishte i martuar me Elizabeten nga 

                                                                          
Georges...”;TheoharisStavrides, The Sultanofvezirs: the 

lifeandtimesof the Ottoman Grand Vezir Mahmud Pasha Angelović 

(1453-1474),  Leiden-Boston-Köln 2001, 229.( më tej: Stavrides, The 

Sultan of vezirs).   
17Du Cange, Historia, 351: “Alexius Spanus, ux. Milizza, filia Georgii 

Brankovitzii...”; Hopf, Chroniques, 306: “…Lisabet altramente Miliza, la quale 

hebbe per moglie il Signor Alesio Span…”; Gjon  Muzaka, Memorje, Tiranë: 

Toena, 1996, 58 (Më tej: Muzaka, Memorje”); Stavrides, The Sultan of vezirs, 

229. 
18Muzaka, Memorje, 58; Dokumente të shekullit,  XV , 94; Dhimitër Frangu, 

Veprat e lavdishme të Skënderbeut, Tiranë: Arbëria, 2005, 61.( Më tej: Frangu, 

Veprat e lavdishme); Мијатовић,Деспот Ђурађ Бранковић, 75. 
19Muzaka, Memorje, 58; Hopf, Chroniques, 306;A. Degrand, Souveniers de la 

Haute Albanie, Paris 1901,  [316],: “Alessio Magnifico. 1442 † 1495. Ep.: 

Elisabeth, Fille de Georges...”; Мијатовић, Деспот Ђурађ Бранковић, 75; 

Frangu, Veprat e lavdishme, 61. 
20Muzaka, Memorje, 58. 
21Du Cange, Historia, 351. 
22Degrand, Souveniers, [317]. 
23Është me rëndësi që të potencojmë faktin se përveç gjenealogjisë së familjes së 

Muzakajve dhe Degrandit, të dhëna se Demetra ishte vajza e Aleks Spanit 

ndeshim edhe në një dokument të vitit 1483, përkatësisht në testamentin e Aleks 

Spanit që mban datën 14 gusht 1483 përmendet një vajzë e tij me emrin 

Dorothée, Dokumenta të shekullit XV, dok. 94.  
24Du Cange, Historia, 351:“Marcus Spanus, ux. Nicola Briana, Nobilis Veneti”; 

Degrand, Souveniers, [317]: “Mario Ep: Nicuolo Briani”.  
25Du Cange, Historia, 351: “Blasius Spanus, ux. Catharina Contarena, filia 

Sigifmundi, Nobilis Veneti”; Degrand, Souveniers, [317]: “Biagio. Ep: Caterina 

Contarini”. 
26Du Cange, Historia, 351: “Cornelia nupta Joanni Paulo ab Horologio”; 

Degrand, Souveniers, [317]: “Cornelia Ep. Gian Paolo Dondi dell‟ Orologio”. 

Moloria fisnike e Padoves,27dhe kishin një djalë me 

emrin Mark Spani,(Marcus Spanus) i cili ishte i martuar 

me Katarina Ferraris (Catharina de Ferrariis) nga 

Padova, ndërsa ky Mark Spani kishte për djalë Aleksin 
(Alexius).28     

   

Vajza e Aleks Spanit,Lucia, ishte e martuar me Pjetër 

Engjëllin nga Drishti,29 dhe kishte këta fëmijë: Palin, 

Aleksin, Gjonin, Andrean dhe Jeronimin.30 Djemtë e 

Lucias,  Pali dhe Andrea, u ishin futur studimeve 

teologjike dhe ishin bërë priftërinj,31 Pali ka shërbyer si 

famullitar i Brianes, ndërsa Andrea famullitar i 

Sant'Angelo di Sala.32 Gjithashtu, Andrea është autor i 

një dëshmie të cilën e hartoi në vitin 1515, për t‟ua lënë 

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

pinjollë që do të ishin gjallë të mund të shtinin në dorë 

pasuritë kryesore, të cilat i posedonte familja Engjëlli 

para vitit 1478.33 Ndërsa, djali tjetër i Lucias, Aleksi, 

ushtroi profesionin e luftëtarit, kurse Gjoni dhe Jeronimi 

ishin ushtarakë.34Në testamentin e Aleks Spanit të bërë 

në Moncelice, në vitin 1483, përmendet vajza e tij 

Doroteja, për të cilën thuhet se ishte gruaja e Mark 

Ungrit nga Shqipëria (Dorothée, fille d‟Alexia et femne 

de Marc Ongaro d‟Albanie).35Vajza tjetër e Aleks 

Spanit Angjelina ishte e martuar me Stefanin dukën e 

Pologut,36ndërsa Ardiana ishte e martuar me Xhovan 
Mikelin (Giovanni Michieli)fisnik venedikas.37Siç po 

shihet tradita e martesave me familje të njohura të asaj 

kohe vazhdoi edhe me fëmijët dhe nipat e Aleks Spanit, 

të cilët pas largimit nga Drishti dhe pasi u vendosën në 

Venedik, arritën që me anë të martesave të lidhen me 

familje të njohura fisnike,si: Contarena, Paulo,  

Ferrariis, Michaelis.                                             (vijon) 

                                                
27Du Cange, Historia, 351: “Alexander Spanus, ux. Elizabet de Moloria, Nobilis 

Patavina”;Degrand, Souveniers, [317]: “Alessandro. Ep.: Elisabetta Moloria de 

Padoue”. 
28Du Cange, Historia, 351: “Marcus Spanus. Uxor Catharina de Ferrariis, 

Patavina”. 
29Muzaka, Memorje, 58; Du Cange, Historia, 351: “Lucia, uxor Petri Angeli, 

Ducis drivafti”; Hopf, Chroniques, 306; Degrand, Souveniers, [317]: “Lucia 

1470-1478. Ep.: Pietro Angelo de Drivasto”;Hopf, Chroniques, 306;  

Dokumente të shekujve XVI-XVII ”, 149; Paolo Petta, Despotë të Epirit e princër 

të Maqedonisë - Mërgata shqiptare në Italinë e periudhës së Rilindjes, Tiranë: 

Botimet IDK 2001, 235 (Më tej: Petta, “Despotë”).Petta, “Despotë”, 235. 
30Muzaka, Memorje, 58. 
31Lucia Nadin, Shqipëria e rigjetur, zbulim gjurmësh shqiptare në kulturën dhe 

artin e Venetos në shek. XVI, Tiranë: Onufri, 2012, 112 (më tej: Nadin, 

Shqipëria e rigjetur); Petta, “Despotë”, 235. 
32Petta, “Despotë”, 236. 
33Injac Zamputi, “Të dhëna mbi potencialin ekonomik të një shtëpie feudale 

shqiptare në shekullin XV,” Studime për epokën e Skënderbeut I, Tiranë: 8 

Nëntori, 1988, 235 (Më tej: Zamputi, “Të dhëna mbi potencialin”). 
34Petta, “Despotë”, 236. 
35Dokumente të shekullit XV, dok. 94: “1483 aout 14 - Testament d'Alexis Span, 

rédigé à Moncelice. On y trouve les noms de Dorothée, fille d'Alexis et femme de 

Marc Ongaro d'Albanie...”. Në gjenealogjinë e familjes Muzaka për këtë vajzë 

të Aleks Spanit thuhet se ishte e martuar me një baron të Hungarisë, i cili quhej 

Matias Korvini, Muzaka, Memorje, 58. Edhe Degrandi, në gjenealogjinë që e 

jep për familjen Spani përmendet  Demetra si grua e një Hungarezi, Degrand, 

Souveniers, [317]: “Demetria. Ep.: un Hongoris”. Po ashtu edhe tek Hopf 

përmendet se vajza e Aleks Spanit,Demetra, ishte e martuar me një hungarez. 

Lidhur më këtë, studiuesiStavrides Théoharis ndanë mendimin se: “Është e 

mundur që kjo mund të rrjedhë nga një keqkuptim dhe i referohen Marino 

Hungaros tonë”,  Stavrides, The Sultan of vezirs,  230, shën. 95:“... It is possible 

that this could stem from a misunderstanding snd refer to our Marino 

Hungaro”. 
36Du Cange, Historia, 351:“Angelina, ux. Stephani Ducis Pologi”;Degrand, 

Souveniers, [317]: “Angelina. Ep.: Stefano Dukagin. Seigneur de Bologne”. 
37Muzaka, Memorje, 58; Du Cange, Historia, 351: “Adriana uxor Joannis 

Michaelis. Nobilis Veneti”; Degrand, Souveniers, [317]: “Adriana. Ep.: 

Giovanni Michieli”. 

http://books.google.com/books?id=ptXG0uA70lAC&pg=PA230
http://books.google.com/books?id=ptXG0uA70lAC&pg=PA230
http://books.google.com/books?id=ptXG0uA70lAC&pg=PA230
http://books.google.com/books?id=ptXG0uA70lAC&pg=PA230
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Lindja e Gjergj Kastriotit dhe kthesa e epokës historike europiane dhe botërore 
 

Para 613 viteve një yll u duk mbi 

qiellin arbnor që do ta shoqëronte 

lindjen e të madhit të saj. Para 

613 viteve, respektivisht më 6 

Maj 1405 në trojet arbnore doli 

filizi i ri i Kastriotëve të mëdhenj 

që do ta mbante emrin e 

pavdekshëm Gjergj Kastrioti. Ai 

lindi në një familje fisnike dhe të 

frytshme arbnore. Lindja e këtij 

Princi, që me veprat e tij, emri i 
tij i madh, do ta pushtonte botën 

ishte një tregues se në mesin e 

këtij populli gjithnjë kanë dalur 

burra e gra që jo vetëm kanë 

mbrojtur dhe kontribuar për 

atdheun e tyre, por edhe atë të 

vetë Europës dhe Botës. 

 

Për sa kohë e dimë, lindja e tij u 

shoqërua me një rrethanë dhe 

koincidencë domethënëse sepse 
dita kur ai lindi ishte parashikuar 

nga nëna e tij para lindjes dhe jo 

rastësisht ai lindi në këtë ditë, e 

që më pas do të jetë ditë e bekuar 

për arbnorët dhe brezat e kombit 

tonë arbnor europian. Ati dhe 

Nëna e tij kishin qenë aq të 

kënaqur me lindjen e këtij princi 

saqë e kishin shfaqur dashurinë e 

tyre të zjarrtë që në përkëdheljet e 

para prindërore. Ai u pagëzua me 

emrin e gjyshit të tij Gjergj 
Kastriotit të Parë. Po ashtu u 

pagzua në kishën e kështjellës 

princërore të Kastriotëve, Maji 

për Kastriotët u bë një muaj i 

bekuar dhe u shoqërua me 

gëzimin e gjithë vendit dhe të 

qiellit për lindjen e këtij princi pasardhës. Nën këtë shkëlqim ai u mbështoll 

nga pëlhura e simbolet e paraadhësve, u bekua dhe të gjithë falënderuan me 

sytë nga qielli Perëndinë e Arbërisë për këtë dhuratë të madhe brenda familjes 

arbnore të Kastriotëve. 

 

Princi i ri i Kastriotëve kishte një kurorë të vogël mbi kokën e tij dhe ishte 

veshur më pas me kostume tradicionale të vendit, si dhe i mbuluar me dhurata 

nga të pranishmit. E gjithë udha nga vendi ku ai lindi e deri në dalje u pushtua 

nga arbnorët, fiset përreth dhe nga të tjerët që shfaqnin gëzimin me rastin e 

lindjes së tij dhe pagëzimit të tij nën këmbanat të cilat dërgonin mesazhin e 

gëzimit të atij vendi dhe të lindjes së shëptimtarit dhe mbrojtësit të Arbërisë. 
Kështu ai rritje ngadalë dhe bashkë me rritjen e tij rriteshin edhe aftësitë dhe 

talentet e tij të cilat i shfaqte. Këtë madje e kishin kuptuar edhe prindërit e tij, 

pra se në të fshihej një fuqi dhe talent i madh të cilin do ta përdorte sigurisht 

kur të rritej në shërbim të vendit të tij. Por nuk zgjati shumë dhe barbarët 

mbërrtin në derën e Kastriotëve për ta gllabëruar atë. Duke mos patur udhë 

tjetër ata arritën marrëveshje me Gjon Kastriotin që fëmijët t'i jepte të gjithë 

Sulltanit si kusht për ta lënë atë në pronën e tij. Dhe, megjithatë, ai duke 

mbajtur shpresën se bijtë e tij do t'i kthehen atdheut të tyre i dha me dhimbje të 

madhe në shpirt por me një porosi për secilin që mos ta largojnë shikimin nga 

atdheu kur ai të ketë nevojë, kur ai të thërret për shpëtimin e tij. Dhe kjo sikur 

u ngulit në zemrën e Gjergj Kastriot që në vegjëli. Nga kjo kohë e deri në 
ardhjen e lajmit për vdekjen e babit të tij Gjergj Kastrioti ishte në oborrin e 

Sulltanit si peng dhe i detyruar t'i shërbente. Historinë e tij e kemi të njohur, 

është shkruar e është shkruar për rikthimin e tij në Krujë dhe vendosjen e 

themeleve të lirisë dhe shtetit arbnor më pas. Por meqë është përkujtimi i datës 

së lindjes këtu u fokusova më shumë në gëzimin dhe domethënien e kësaj dite 

të madhe për familjen Kastrioti dhe Arbërinë në përgjithësi. 

 

Gjergj Kastrioti dhe ngjarjet e kohës së tij formojnë kthesën e epokës historike 

jo vetëm Europiane por edhe botërore. Mesjeta gradualisht u bë gjithnjë e më 

shumë e gjallë sepse brenda saj po vuloste këtë periudhë me zjarrin e lirisë dhe 

të mbrojtjes së qenjes dhe civilizimit të kontinentit Europian Gjergj Kastrioti 

dhe arbnorët e tij trima që kishte pas vetes. Në të filloi një revolucion i madh, 
një epokë e re e mësimit për Europën dhe botën se si mbrohet dhe duhet 

atdheu, se si liria dhe identiteti janë themele për ta cilat janë ujitur me pika 

gjaku e djerse të heronjëve dhe atyre që sakrifikuan jetën e tyre për brezat dhe 

të ardhmen e kombit të tyre, dhe jo vetëm. 
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Shkruan: Prof. Dr. Lush Culaj-Instituti Albanologjik në Prishtinë/Kosovë 
(lushculaj66@hotmail.com) 
Prof. Dr. Lush Culaj ka lindur më 25 maj 1966 në Klinë. Është Këshilltar Shkencor/Profesor në Institutin Albanologjik 

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

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

“Shqipëria dhe problemi kombëtar 1918-1928” e ka mbrojtur në Institutin Albanologjik, në vitin 2001. Nga viti 2002-

2013 ka qenë shef i Degës të Historisë në Institutin Albanologjik. Më 2006 është zgjedhur në gradën Këshilltar 

Shkencor/Profesor Ordinar. Me punën e tij kërkimore-shkencore në fushën e studimeve historike, ka qenë i pranishëm në 

kongrese, konferenca, seminare, simpoziume e sesione ndërkombëtare e kombëtare. Ka të botuara 9 libra studimorë dhe 

më shumë se 200 njësi bibliografike, trajtesa, vështrime e punime shkencore. 

 

 

Promemorie e tre priftërinjve shqiptarë për gjendjen e shqiptarëve në Jugosllavi 
     

Shteti shqiptar në kuadër të politikës të vet të trajtimit 

sa më të mirë të bashkombasve të vet në Jugosllavi u bë 

stehë për emigracionin politik kosovar të çdo niveli 

gjatë viteve 1925-1939. Në mesin e tyre kishte edhe 

intelektual shqiptar. Natyrisht se njerëzit e shkolluar 

ishin në shenjestër të Qeverisë të Beogradit.  Në mesin 

e të ikurve nga dhuna dhe terrori që ushtrohëj mbi ta 
ishin edhe  tre klerikëve katolik  Gjon Bisaku,  Shtjefën 

Kurti, dhe Luigj Gashit, pas vrasjës atje të Atë Shtjefën 

Gjeçovit. Në arsyetimin e ikjës nga Jugosllavia për në 

Shqipëri tre priftërinjtë e lartëshenuar deklarohën se 

kanë   qenë të detyruar ta braktisim vendin e vet për 

shkak të kufizimit  gjithnjë e më të madh të lirisë së 

shprehjes, të qarkullimit, të ndihmës famullive dhe 

popullit të tyre. Më tutje në arsyetimin e tyre ata 

theksojnë se:  Çdo lëvizje dhe çdo veprim, që bënim ne, 

u dukej i dyshimtë organeve të pushtetit për arsye të 

thjeshtë së nuk kemi pranuar të bëhemi “patriotë” serbë 

dhe tu shërbejmë qëllimeve të Shoqatës terroriste 
“Narodna odbrana”. Ne u kemi shpjeguar 

bashkatdhetarëve tanë absurditetet e shovinizmit serb, i 

cili po dëshiron  të ndihemi serbë të shqiptarizuar dhe 

prandaj nuk duhet t‟i lutemi Zotit shqip e as t‟i 

mësojmë fëmijët në gjuhën amtare.  

 

Mosbindja jonë është konsideruar faj i madh kundër 

interesave të Shtetit dhe nuk ka mundur të harrohet as të 

falet. Duke mos mundur ti durojmë më fyerjet e 

kërcenimet në dhjetor të vitit të kaluar, ne e lëshuam 

ipeshkvinë tonë dhe shkuam në Beograd që të kërkonim 
atje ndihmë e mbrojtje nga autoritetet qëndrore. Në 

Ministrnë e Punëve të Brendshme na qetësuan vetëm 

formalisht, duke mos dhënë kurrfarë rëndësie ankesave 

tona. Por, siç shihet, ankesa jonë, në vend që ti 

qetësonte, e shtoi edhe më tepër urrejtjen e autoriteteve 

të pushtetit. Na u kujtua kërcënimi i një oficeri të 

xhandarmërisë së “në Jugosllavi nuk ka vend për 

shqiptarët” se “ afera e Gjeçovit është vetëm fillimi” 

dhe se “ do tu vijë radha edhe juve” pas kësaj kemi 

vendosur të largohemi që ta shpejtojmë jetën dhe nderin 

tonë. 

 
Nuk kemi guxuar as të mendojmë se si do ti marrim 

pasaportat për Romë dhe të paraqitemi në 

Kongregacionin e Shenjtë “Propaganda Fide” nën 

drejtimin e të cilit jemi si misionarë. Prandaj u 

detyruam të drejtohemi kah kufiri shqiptar, pa marrë 

parasysh rreziqet, por me shpresë se atje do të gjejmë 

mbrojtje për jetën tonë në këmbim për tërë atë që kemi 

qenë të detyruar të lëmë, duke e braktisur atdheun, 

farefisin dhe pasurinë. 

 

Shteti shqiptar u përpoq që ti trajtoj në mënyrë dinjitoze 

në kuadër të mundësive që posedonte. Pikërisht ishte 

edhe mbështetja e shtetit shqiptar që u mundësoj atyre  

dërgimin më 5 maj 1930 në adresë të sekretarit të 
Përgjithshëm të Lidhjes së Kombëve, Erik Drynondit, të 

një promemorieje të detajuar për gjendjen e rëndë të 

shqiptarëve në Jugosllavi. Ishte pikërisht mbështetja e 

shtetit shqiptar dhe diplomacia e tij që i mbështeti këta 

tre priftërinjë në misionin e tyre të shenjtë kombëtar. Në 

kohën kur peticioni i Hasan Prishtinës për çështjen e 

Kosovës, ishte përjashtuar nga rendi i ditës në Shoqatën 

e Kombeve, si pasojë e intervenimit të diplomacisë 

jugosllave,  diplomacia shqiptare mbështeti pikërisht tre 

priftërinjtë kosovar duke qënë e bindur se para 

diplomacisë  të krishter  përëndimore efekti i 

promemorjës së tyre do të ishte më i fuqishëm se kujdo 
tjetër. Peticioni i këtyre patrioteve të devotshëm jo 

vetëm që e ringriti çështjen e Kosovës në nivelin e 

çështjës botërore, por njëherit e ngriti edhe vetëdijen 

shqiptare, me shpresë që më në fund do t‟ia dalë që të 

mbijetoj nga dhuna e okupatorit sllavë.  

 

Prifterinjët shqiptarë, në promemorien e tyre, me 

argumente e objektivizuan faktin se ndaj shqiptarëve të 

robëruar në Jugosllavi ushtrohet terror shtetëror, politik 

dhe civil, pasi që, çdo sllav ka të drejtë që ta vrasë 

shqiptarin dhe të mos i përgjigjet askujt, çdo sllav ka të 
drejtë që t‟ia grabisë shqiptarit pronën dhe të mos i 

pergjigjet asnjë instance shoqërore. Kjo do të thotë që 

Jugosllavia me çdo mjet synonte t‟i asgjësonte 

shqiptarët. 

 

  Autorët e kësaj përkujtese, si dhe mbarë populli të cilit 

i përkisnin ata dhe që ndodheshin nën regjimin e 

Jugosllavisë të parë, po përjetonin çaste nga më të 

vështirat e jetës, me të vetmin shkak pse vazhdonin 

rrugën e paraardhësve të tyre. Vështirësitë nuk i 

lëkundën, por qëndruan stoikë duke e ndarë fatin me 

popullin si bij të vërtetë të tij. Nuk zgjodhën rrugën e 
servilizmit ndaj pushtetit okupues që do t‟u siguronte 

jetë luksoze. U përcaktuan për të drejtat kombëtare dhe 

fetare pavarësisht nga çmimi, duke e krijuar epopenë e 

tyre të re që do t‟i përjetësojë para Zotit dhe Kombit. 

 

Këtij misioni të lartë i shërbeu edhe formulimi i kësaj 

promemorjeje të rëndësishme, që iu drejtua sekretarit të 

përgjithshëm të Lidhjes së Kombeve, zotit Erik 
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Drymond, duke bërë edhe një herë apel në mënyrën më 
të civilizuar e humane për situatën gjenocidiale që 

përjetonte gjysma e kombit shqiptar në vatrat e tij 

autoktone. Paraqitja e këtij peticioni në emër të 

popullsisë shqiptare të Jugosllavisë së atëhershme zotit 

Drymond nga Gjon Bisaku, me origjinë nga Prizreni, që 

shërbente në famullinë e Becit, rrethi i Gjakovës, nga 

dom Shtjefën Kurti, me origjinë nga Prizreni, që 

shërbente në famullinë e Navosellës, rrethi i Gjakovës 

dhe nga dom Luigj Gashi me origjinë nga Shkupi, që 

shërbente në famullinë e Smaçit të Prizrenit, që 

njëherësh ishin misionarë të kongregacionit të shenjtë 

“Propaganda Fide”, kishte për qëllim që Lidhjes së 
Kombeve t‟i ofronte një pasqyrë reale mbi vuajtjet e 

shqiptarëve. Duke e paraqitur qëllimin final të politikës 

qeveritare serbe, që ishte ndryshimi me çdo kusht i 

faktorit etnik në trevat e banuara me shqiptarë, Lidhja e 

Kombeve do të informohej lidhur me procedurat që 

ndiqnin pushtuesit e që ishin: 

-persekutime të të gjitha llojeve për ta bërë të 

detyrueshëm emigrimin; 

-përdorim i dhunës për shkombëtarizim të shqiptarëve; 

dhe 

-syrgjynosje e shfarosje për ata që nuk pranonin të 
shpërnguleshin, ose të nënshtroheshin. 

 

Sipas autorëve, viktima të kategorisë së parë ishin mbi 

140 mijë shqiptarë që ishin të detyruar t‟i braktisnin 

vatrat dhe pasuritë e tyre e të emigronin në Turqi ose në 

Shqipëri. Kategorisë së dytë i përket masa prej 800 mijë 

deri në një milion shqiptarë d.m.th., i gjithë populli 

shqiptar në Jugosllavi, kurse kategorisë së fundit i 

takojnë ato personalitete shqiptare të dëbuara për shkak 

të ndjenjave të tyre kombëtare. Sii shembull eklatant 

paraqitet vrasja e atit françeskan Shtjefën Gjeçovit. Si 

dëshmi e tërë kësaj tragjedie konsiderohet informata e 
këtyre priftërinjve se ishin të detyruar t‟i braktisnin 

vatrat e tyre dhe detyrën e shenjtë pranë 

bashkatdhetarëve të pafat për t‟i shpëtuar fatit të mikut 

të tyre Gjeçovit. Atë Shtjefën Gjeçovi, fatkeqësisht nuk 

është i pari françeskan shqiptar që bie martir i ndjenjave 

të veta nacionale dhe fetare. I pari ishte Patër Luigj 

Palaj i cili refuzoj kategorisht urdhërin e një banditi të 

kamufluar në petkun e priftit orthodoks, që të hiqte dorë 

publikisht nga feja e vet katolike në favor të 

orthodoksisë dhe sllavizimit. Ushtarët e rrahën me 

kondakë pushke dhe e masakruan me bajoneta. Kjo 
ngjarje ndodhi më 7 mars 1913 në fshatin Janosh të 

Gjakovës. Edhe Atë Gjeçovi u vra për shkak të 

ndjenjave si i krishterë i mirë si dhe njeri i drejtë dhe i 

ditur. 

 

Përballë trilleve të fatit historik dhe të dënuar nga fati i 

zi për të kaluar nga një shtypje në tjetrën, kësaj pjese të 

kombit shqiptar të barabartë nga numri me shtetin e 

cunguar shqiptar nuk i njihet e drejta e popujve për 

vetëvendosje për këtë popull nuk respektoheshin as 

dispozitat mbi pakicat dalë nga traktati i Sen Zhermenit, 

nënshkrar nga shteti serbo-kroato-slloven, më 10 shtator 
1919. Gjatë pasqyrimit dhe vlerësimit mbi gjendjen 

dramatike të bashkëkombasve të tyre te këta tre apostuj 

nuk rëndonte dashaligësia kundër popullit jugosllav, por 

kundër persekutimeve që rrjedhin nga mospërfilljet e 
marrëveshjeve. 

 

Ata e kishin kuptuar prej kohësh, se vetëm përmes 

dinjitetit, akteve të mençura diplomatike, e pse jo edhe 

të trimërisë së popullit, çështja shqiptare do të mund të 

merrej në konsideratë nga Lidhja e Kombeve.  Në këtë 

rrugë ata mbetën kalorës nderi deri në vdekje. 

Përpjekjet në favor të prezencës së faktorit 

ndërkombëtar dhe të një komisioni hetimor që do t‟i 

kontrollonte zbatimet e traktateve ishin pikësynim i 

Bisakut, Kurtit dhe Gashit. 

 
Gjithsesi përballë kësaj gjendjeje nuk mund të heshtnin 

të tmerruar shqiptarët që jetonin prej shekujve në trojet 

e tyre në Kosovë, Maqedoni e Mal të Zi. Me ndjesinë e 

thellë që i karakterizonte këta barinj të popullit i 

parashtruan vetës dy misione. Së pari t‟i demantonin 

përrallat serbe për respektimin e të gjitha të drejtave për 

popullin shqiptar dhe së dyti që kambanat të binin për 

ata që dëgjonin, natyrisht që Evropa të mos mbetej e 

shurdhër. 

 

Pjesa e dytë e Promemories do t‟i pasqyrojë shtojcat ose 
dokumentacionin qe provojnë me fakte burimore 

vërtetësinë e të dhënave të paraqitura. Ndarja është në 

tetë shtojca. Në shtojcën numër një, fillimisht paraqiten 

fillet e sundimit serb që fillon më 1912, me zhdukjen e 

popullatës shqiptare në qytete dhe fshatra të Kosovës. 

Për ta krijuar një ide mbi këto skena makabre paraqitet 

një tabelë më të dhëna vetëm për një nënprefekturë për 

periudhën kohore gjashtëmujore. Në fund të shtojcës së 

parë pasqyrohen të dhënat mbi vrasjen e Atë Shtjefën 

Gjeçovit, i cili ishte deklaruar në favor të kombësisë 

shqiptare, pavarësisht nga pasojat që do t‟i sillte kjo gjë. 

Pra, u ngrit zëri kundër atyre që e shpërfillnin në 
mënyrë të hapur historinë. U ngrit zëri kundër atyre që 

shkelnin mbi kufoma shqiptarësh të vrarë barbarisht dhe 

të djegur në flakët e qindra fshatrave të bëra gërmadha.  

U ngrit zëri kundër realitetit të dhimbshëm shqiptar. 

 

Në shtojcën numër dy, pasi fillimisht paraqitet braktisja 

e misionit të shenjtë për shkaqe sigurie të autorëve të 

kësaj promemorie dhe letra dërguar Papës, i cili 

informohej mbi realitetin e hidhur, paraqiten metodat e 

përdorura nga Qeveria jugosllave për ta detyruar 

popullsinë shqiptare t‟i braktisë vatrat e veta. Në 
shtojcën numër tre protestohet mbi mohimin e të 

drejtave pronësore. Sidomos kjo ishte e theksuar të 

pronarët shqiptarë, te të cilët ndjenjat filoserbe ishin të 

dyshimta. Ky ishte një denigrim total për shqiptarët që 

liheshin pa tokë ose pa gjë fare dhe ishin çifçinj sllavë, 

si pasojë e viktimizimit të shqiptarëve nga reforma 

agrare. 

 

Fillimisht shtojca numër katër i shtjellon të drejtat 

qytetare dhe politike, ku përkatësia kombëtare ishte 

pengesë për shqiptarët që të kenë funksione, ose të jenë 

të përfshirë në organet udhëheqëse, pavarësisht nga 
përgatitja shkollore. Sistemi i tatimeve dhe masat 

arbitrare që përdoreshin ndaj shqiptarëve pasqyrohen në 

vijim të shtojcës së lartpërmendur. Siç vërehet, 
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nëpërmjet të dhënave të detajuara, autorët përpiqen të 
gjejnë forma më të avancuara shpjeguese, si orientim 

për udhëheqjen e Lidhjes së Kombeve drejt thelbit të 

këtyre problemeve, që do të ishin favorizuese për 

atdheun e tyre. 

 

Gjatë paraqitjes së këtyre të dhënave nuk është e 

vështirë ta dallosh intuitën e autorëve për të nxjerrë në 

pah dilemat e së ardhmes shqiptare. Vend të veçantë në 

këtë promemorie autorët i kushtojnë edhe ndalimit të 

gjuhës shqipe që paraqitet në shtojcën numër pesë, 

kurse në shtojcën numër gjashtë, gjejmë informatën që i 

bëhet Lidhjes së Kombeve rreth ndalimit të 
funksionimit të shkollave private shqipe, si dhe 

manifestimeve të ndryshme kulturore shqiptare. Në 

vijim paraqitet tabela e shkollave private shqiptare të 

mbyllura nga Qeveria jugosllave. Absurdi kishte arritur 

atë shkallë sa që shqiptarëve u ndalohej madje edhe 

kryerja e ritualeve fetare në gjuhën amtare. 

 

Shtojca e parafundit paraqet mungesën e theksuar të 

mësimdhënësve nga radhët e shqiptarëve, si hendikep të 

madh për këtë popullatë, ndërsa shtojca e fundit, ajo me 

numër tetë, informon mbi konfiskimin e pasurive nga 
Qeveria jugosllave për fondacionet përshpirtërore 

bamirëse si dhe ato katolike. Në fund, Lidhja e 

Kombeve përmes kësaj promemorieje informohet se ky 

okupator merret edhe më të vdekurit, duke i konfiskuar 

pronat ku ishin të vendosura varrezat e shqiptarëve dhe 

duke paraqitur vështirësi për varrosjet. Të dhënat e 

shumta në këtë promemorieje, shikuar nga 

këndvështrimi i mohimit të së drejtës njerëzore dhe 

politike ndaj shqiptarëve tregonin për seriozitetin e 

situatës dhe angazhimin e autorëve për trajtimin e kësaj 

çështjeje jetike që e kishte peshën e kohës, por që ka 

peshë edhe për historiografinë tonë. 
 

Problemi shqiptar në periudhën në shqyrtim të autorëve 

ishin vazhdimësi e situatës dhe gacë zjarri, i cili në këto 

treva ka filluar me ardhjen e sllavëve. Periudhat e 

mëvonshme ishin vetëm vazhdimësi ekspansioniste 

serbo malazeze ndërsa qëllimi final ishte që, nëpërmjet 

kolonizimit me elementin serbo-malazias në tokat e 

Shqipërisë etnike, të bëhej asimilimi i popullit shqiptar.  

Promemoria është shkruar me kujdes, me gjuhë të 
pastër dhe të rrjedhshme. Gjithsesi shquhet edhe 

origjinaliteti i shprehjes dhe horizonti i gjerë intelektual 

dhe kulturor i autorëve. 

 

Prememorja e tre priftërinjvë shqiptarë pati efekt shumë 

në madh në Lidhjën e Kombëve dhe në shumicën e 

përfaqësuesve diplomatikë perendimorë. Këta 

priftërinjë më ndihmën dhe përkujdesjën e shtetit 

shqiptar që sensibilizimi i çeshtjës të shqiptarëve në 

Jugosllavi të ishte sa më i madh i kishin dërguar nga një 

kopje të njëjtit peticion të gjitha përfaqësive 

diplomatike të huaja në Shqipëri.  Një prememorje i 
ishte dërguar edhe ambasadës jugosllave në Tiranë, 

Këtë e dëshmon edeh përfaqësuesi i kësaj ambasade 

Karoviq në raportin që i dërgon Ministrisë të Punëve të 

Jashtme të Mbretërisë të Jugosllavisë në Beograd më 3 

korrik 1930. Ai po ashtu e informon Qeverinë e 

Beogradit se priftërinjtë shqiptarë Bisaku, Kurti dhe 

Gashi tash gjëndën të vëndosur në Tiranë. 

 

Qeveria e Beogradit u shqetësua shumë për ketë 

promemorje. Ajo bëri të gjitha përpjekjët e mundshme 

pranë delegacionit të saj të përhershëm në Gjenevë për 
ta demantuar ketë promemorje. Nuk munguan as 

përgjegjët e diplomacisë shtetërore nga Beogradi në 

adresë të Lidhjës të Kombeve në Gjenevë dhe Sekretarit 

të Përgjithshëm Drumond ku pretendohët demantimi i 

kësaj promemorje.  Në realitet Promemorja kishte pasur 

efekt të madh dhe kishte krijuar besushmeri në Lidhjën 

e Kombeve. Ata kishin protestuar ashpër pranë 

Qeverisë të Beogradit. Se përpjekjët e Qeverisë 

Jugosllave për ta demantuar ketë promemorje nuk po e 

jepnin efektin e duhur tregon e dhëna se delegacioni 

jugosllav në Gjeneve më 31. Maj 1931, mbi një vit pas 

promemorjës kërkojnë nga Qeveria në Beograd të 
dhëna shtesë për ta demantuar promemorjën. 

 

Në fakt kjo ishte fitore në radhë të parë e popullit 

shqiptar në Jugosllavi e tre priftërinjve shqiptar Bisaku, 

Kurti e Gashi por edhe e shtetit shqiptar dhe 

diplomacisë shqiptare që dhanë kontribut të vlefshëm 

në ketë drejtim. 
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Shkruan: Leonora Laçi, Shkodër/Shqipëri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Për shpëtimin e Vatrës” sipas Prof. Arshi Pipës 

 

Prof. Arshi Pipa 

 

Vazhdimisht miku i kol.Xhemal Laçit, studiuesi dhe Sekretari i Lidhjes së III 

Shqiptare të Prizrenit në SHBA Tomë Mrijaj i cili është dhe 

bashkëthemelues i Shoqatës “Trojet e Arbrit”, gjatë pjesëmarrjes së tij në 

Konferencat Shkencore të Shoqatës më ka dhuruar shumë revista e botime të 

mërgatës shqiptare, të cilave nuk u humbë vlera asnjëherë siç janë: 

“Lajmëtari i t‟merguemit”, “Revista Jeta Katholike”, “Albanica”, “Shejzat” 

etj.Një ndër ta janë dhe ca numra të revistës “Koha e Jonë” e përkohshme 
politike –kulturore-shoqërore, botuara në Paris-Francë nga Lec Shllaku.  

 

Nga kjo revistë do sjelli një fragment tëshkrimit të botuar në numrin Janar-

Mars 1987 të profesor Arshi Pipës i cili i ka kushtuar një shkrim 

gjithëpërfshirës veprimtarisë së Federatës Pan Shqiptare Vatra. 

 

Shkrimi fillon me kronologjinë historike të saj që nga themelimi, veprimtarët 

kryesor e deri në kohën kur profesor Pipa kontribuoi dhe vet në të, ku ishte 

dhe kryetar i saj për një periudhë kohore nëfillim të „90,  ky shkrimi është 

botuar në 1987. 

 
Shkrimi titullohet “Për shpëtimin e Vatres”ndahet në disa çështje kryesore 

por do të ndalem vetem tek çështja që dhe sot vazhdon të jetë pika kyçe rreth 

së cilës duhet të veproi Vatra, rreshtat e mëposhtme janë të shkëputura 

tekstualisht dhe janë të rëndësishme për  kumtin i tij që duhet të merret 

parasysh nga Vatranët veteranë e ato më të rinjt që emri Vatres të ngritet në 

nivelin që i takon.  

 

 

 

Gjendja e sotme e Vatres sipas 

prof. Pipes: “ Vatra në periudhën e 

vet të parë, pa qenë me emën nji 

parti politike, veproi si e tillë. Ajo 

veproi si parti politike sepse n‟atë 

kohë shqiptarët e Amerikës nuk 

kishin parti politike. Problemi 

atëherë ishte pamvarësia e atdheut, 
krijimi i shtetit Shqiptar.Dhe për 

këtë qëllim gjithëshqiptarët ishin të 

nji zani.Porsa Shqipnia fitoi 

pamvarsinë, plasi lufta e parë 

botnore, qeveria e përkohëshme u 

çthur lindën prirje centrifugale për 

coptimin e atdheut ndër principata e 

krahina vasale.Vatra mprojti me 

vendosuni integritetin tokësor të 

Shqipnisë.Mbas Kongresit të 

Lushnjes, ajo dërgoi Fan Nolin si 

përfaqsues të vetin në Parlamentin 
shqiptar. Noli përfaqësoi Shqipnin 

në Lidhjen e Kombevet, tue bindë 

atë për pranimin e shtetit shqiptar 

n‟atë organizatë ndërkombëtare 

(dhetor 1920). Këto suksese Vatra i 

arriti tue veprue si përfaqsuese e 

gjithë kombit shqiptar, pa dallim 

feje e krahine, klase shoqnore o 

partie, me pristigjin e nji organizate 

pan-shqiptare jo-partiake. Vatra u 

përçanëperiudhën e dytë tue u ba 
partiake, nji pjesë e saj për 

monarkinë, pjesa tjetër për nji 

Republikë demokratike. Kjo qe 

periudha në të cilen Vatra u çthur, 

tue rrezikue tëzhdukej. 

 

Vatra pati një farë gjallnimi me 

pranimin n‟organizatë të 

refugjatëve shqiptar mbas luftes së 

dytë botnore.Por mbasi këta 

refugjatë ishin ose antarë të partivet 

nacionaliste në mërgim, ose 
elemente pa parti por antikomunistë 

si edhe të parët, organizata u ba 

edhe ma heterogjene.Shtesa e 

numrit t‟anëtarëvet dobësoi 

strukturen e saj 

organizative.N‟anën e vet, 

dobësimi i strukturës ndikoi në 
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zvoglimin e peshës politike t‟organizatës.Vatra u ba nji strehë për refugjatë, 

nëtë cilën çdo shqiptar mund të futej, mjafton të paguente kuoten e 

anëtarësisë, dhe të pranonte Kushtetutën, e cila përjashtonte politiken nga 

veprimtaria e organizatës. Të përjashtosh politikën nga veprimtaria e Vatres 

do të thotë t‟i heqish asaj palcin e kurrizit, ta katandisësh në nji trup që 

s‟mund të lëvizë veçse mbi nji fron me rrota. Natyrisht, ky parim nuk u 

zbatue, dhe nuk mund të zbatohej.Politikë Vatra ka vazhdue të bajë, por kjo 
ka qenë nji politikë pa program të caktuem, politikë e rastit pa vazhdimsi, 

politikë konjukturale pa prespektivë. 

 

Mungesa e nji platforme politike të qartë dhe të preme ka ndikue negativisht 

edhe në veprimet kulturore. Mësimi i shqipes ka vazhdue të bahet në qendra 

fetare, me përjashtim të nji periudhe se shkurtë kur Vatra e mori përsipër 

këtë punë. Botimet e Vatres, përveç Diellit, numërohen në maje të gishtavet, 

e gjithashtu seminarët dhe konferencat e saja.Në nji periudhë afër 

dyzetvjeçare nuk asht ba as gjysma e asaj që bani Vatra në dhjetëvjeçarin e 

parë të jetës së vet. 

 

Në kohnat e fundme Vatra asht gjetë në nji gjendje t‟atillë sa me  rrezikue 
edhe pezullimin e Diellit. Shumë vetë kanë ba pyetjen se mos vall asht ma 

mirë të lehet Vatra me dhanë shpirt me nder se sa t‟i bahen injeksione sa për 

ta mbajtë gjallë. Vatra, simbas këtij opinion,  e ka mbarue misionin  e vet, 

dhe prandej nuk ka kuptim të vazhdojë me u ngrehë rrëshqanë. Arsyet e 

prume janë këto: si organizatë politike, Vatra asht tejkalue nga partitë 

politike të mërgimit; si organizatë kulturore, nuk ka potencialin e duhun; si 

organizatë shoqnore, d.m.th si nji klub ku shkohet me shndërrue dy fjalë ose 

me u dukë nji mbramje përkujtimore, Vatra asht e tepërme, mbasi kto gjana 

mund të bahen- e janë ba- prej partivet politike dhe organizatavet fetare. 

 

Le t‟i shqyrtojmë këto pika nji nga nji, tue u nisë prej pikës së tretë. Të mos 
harrojmë se ata prej vatranëvet të cilët e shikojnë Vatren si nji vend takimi e 

mbledhjeje janë disa nga ma besnikët e saj. Ka prej tyne edhe vatranë në 

moshë të shtyme, vatranë veteranë, që, kur qe puna me ndihmue organizatën 

jepshin për te ndonjiherë edhe ma shumë se ç‟u dërgojshin familjeve të veta 

n‟atdhe. Për këta njerëz Vatra ishte familja e tyne, ishte Vatra që i mblidhte 

ata e i bashkonte, ishte Vatra simbolin e së cilës ata e shifshin në vetë vulen 

e organizatës: Vatra, the Hearth. Këta vatranë veteranë duhet të pyeten e ma 

të parët në se Vatra duhet a jo të zhduket, ata kanë të drejtën e parësisë. Dhe 

fill mbas tyne duhet të pyeten anëtarët e rregullt të Vatres, nji pjesë e mirë e 

të cilëvet janë njerëz të thjeshtë, disa syresh pa këndim e shkrim, por që kanë 

zgjedhë Vatren si organizatën e tyne pse ajo, me anë të Diellit, uaka qa 
hallet, i ka urue e ngushllue nder dasma e mortje,tue u pru gjithashtu lajme 

për atdheun e lanë.Çashtja e zhgrehjes së Vatres dhe e mbylljes së Diellit 

nuk mund të vendoset nga Kuvendi i Vatres pa nji referendum paraprak. 

 

Përgjegja pikës së dytë asht ma e ndërlikueme.Vatra heroike zhvilloi nji 

veprimtari kulturore të radhës së parë.Pse Vatra e sotme asht shumë mbrapa 

nga kjo anë?Çashtja e buxhetit asht, natyrisht, kryesore. Por kjo nuk asht 

gjithë çashtja. Lë të nisemi me pyetjen: Pse buxheti i Vatrës asht i 

mjerueshëm? Përgjegja ime do të duket paradoksale: Sepse kuota e vetë e 

anëtarsisë asht e mjerueshme: 30 dollarë asht nji hundë burrnot, si thonë 

shkodranët, aq kushton sot nji darkë. Vatra ç‟vlerëson veten me këtë kuotë të 

mjerueshme anëtarsie.Kuota duhet të pakten të dyfishohet. Të dyfishohet, 
kur anëtarët nuk paguejnë as atë që asht për t‟u pague? –do të thotë dikush. 

Do ta paguejnë, po të kenë interesë. Çashtja asht të kenëinteresë. Dhe 

interesa krijohet nga nevoja. Nuk asht këtu fjala për nevoja artificiale të 

krijueme me reklama, si, p.sh, me ble nji automobile për me u mburrë se ke 

dy atuomobila, ose me ble nji frigorifer kur ai që ke e ban punën fare mirë. 

Asht fjala për nevojë të vërtetë, për atë për të cilën ne shqiptarët kemi nevojë 

ma shumë se të gjitha grupet ethnike historike. Asht fjala për nevojen e 

kulturës.Kemi plot nji shekull në këtë vend. Dhe çka kemi prodhue në fushën 

e kulturës?Dy tri pika uji në nji det. Ku janë librat dhe revistat shkollare, 

çpikjet dhe zbulimet, çmimet dhe 

fitoret me të cilat t‟i bahemi të 

njohun botës?Ku janë njerëzit tanë 

me pozita Kyçe n‟administratë, 

ndër partitë politike, në themelimet 

shkencore, n‟universitete, në 

ndërmarrje industriale, ndër shoqni 
tregtare, ndër bankat, ndër 

sindikatat?Ku janë personalitetet 

tona në fushat e shkencës dhe 

t‟artevet, të letërsisë dhe të 

muzikës, të theatrit e të kinemasë? 

Gjatë nji shekulli nuk kemi qenë të 

zotët të nxjerrim, bahen a s‟bahen 

nja dhjetë të dokturuem me PhD. 

Nuk kemi ende nji revistë 

shkollare. Vazhdojmë të mburremi 

me emnat e Nolit e të Konicës. Nuk 

jemi ende të zotët të nxjerrim nji 
përfaqsues tonin në lamën politike, 

dhe duhet t‟i vardisemi njenit e 

tjetrit, tëcilit  çashtja shqiptare i 

levertisë vetëm me ba karrierë. Dhe 

kur ndonjiherë qëllon e na del emni 

në shtyp ose në radio, nuk asht për 

lavd, por për turp, për veprimtari 

mafioze o për vëllavrasje. 

 

Kjo asht, mjerisht, gjendja, dhe kjo 

gjendje duhet ndryshue nga themeli 
në qoftë se duem tëna njihet emni 

për të mirë. Dhe kjo nuk asht e 

mundun në se nuk jemi të zotët me 

përballue me guxim problemin tonë 

kryesor.Në kohnat e para Vatra ka 

qenë nji vatër patriotizmi e kulture 

dhe këtë qëllim e ka krye me nder e 

lavdi. Sot patriotizmi e kultura 

qëndron në zotësinë e saj me u ba 

nji vatër kulture, ky asht misioni i 

saj, kjo arsyeja e qenjes së saj. 
Vatra duhet të bahet organizuesja e 

kulturës shqiptare n‟Amerikë, 

madje në çdo vend tjetër jashta 

atdheut. Tradita e saj, prestigji i saj, 

e auktorizojnë atë për këtë punë”- 

kështu përfundon fragmenti i 

shkrimit të prof.Arshi Pipës, një 

nga personalitetet më të shquar të 

diasporës shqiptare në ShBA, dhe 

këto rreshta janëdiagnoza për 

shërimin e Vatres dhe shpëtimin e 

saj. Vatra në rrethana të reja,duhet 
të kaloi në plane afatgjate e që 

komuniteti të udhëhiqet nga ajo. 
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Shkruan: Hazir Mehmeti, autor dhe publicist në Vjenë/Austri 

 

 

 

Krimi serb i helmimit të fëmijëve shqiptarë, krim që nuk falet 

 

28 –të pranvera pas helmimit të rinisë shkollore nga i cili pati dhe të vdekur,  akoma ndihen pasojat e saj tek të 
prekurit. Viktimë nga helmimi ishte nxënësja Selvie Hoti, për shkak se policia serbe nuk lejon dhënien e ndihmës me 

kohë. Unë autori i shkrimit, si mësimdhënës i shkollës së mesme jam dëshmitar i përjetimeve të ditëve më të rënda në 

jetën time, kur sheh që nxënësi bie përtokë para teje i alivanosur duke u përpëlitur me vdekjen. 

23 marsi të shpallet Dita e Rikujtimit të Viktimave të Helmimit nga Serbia.  

 

Pranvera e vitit 1990 do nis me helmin 

dimetilphosphoditionat, sarin, dhe helme tjera me 

ndikim në sistemin nervore mu në ditën  pranverës 21 

mars dhe 23 mars në qytet kryesore të Kosovës: 

Prishtinë, Podujevë, Ferizaj, Gjilan, Vushtrri, Mitrovicë 

etj. duke vazhduar për shumë kohë me pasoja 8 mijë 

nxënës shqiptarëtë helmuar. Ishte ky sulmi më 
antinjerëzor në kohën e pasluftës së Dytë Botërore.  

Këtij akti gjenocidi i paraprinë rrethanat e shtetrrethimit 

pas ndryshimeve kushtetuese me dhunë nga pushteti 

okupues serb në Kosovë. Rezistenca popullore e 

vazhdueshme shekujve tani tregohej akoma më e 

fuqishme kundër pushtuesve sidomos nga viti 1989 kur 

hiqet autonomia e Kosovës nën shtypjen e tankeve.Ishte 

koha kur shovinizmit serb ëndërronte në realizimin e 

qëllimit shovinizmit  i nxitur nga propaganda e 

vazhdueshme antishqiptare dhe represion permanent për 

dëbimin e shqiptarëve nga toka e tyre shekullore. Kjo 
politikë ishte e mbështetur edhe nga çarqet nacional-

shoviniste brenda shtetit jugosllav i cili kishte nisur 

teposhtën drejtë shkatërrimit.  

 

Akademikë famëkeq serb nuk e harruan detyrën e 

paraardhësve në shërbim të gjenocidit antishqiptar dhe 

pa nxitim ripërsëriten  memorandumin serb për 

zhdukjen e shqiptarëve nga territoret e tyre etnike në 
Kosovë, ashtu siç kishin bërë me 770 fshatra në Nish, 

Toplicë, Vranjë, Medvexhë një shekull pa ndërprerë. Ky 

memorandum nuk u bekua nga kisha ortodokse serbe e 

mbytur  në urrejtje patologjike ndaj shqiptarëve 

autokton, kulturës e dokeve të tyre që jetonin mijëra vjet 

në tokat e tyre. Kjodetyrë kriminale iu ngarkua qeverisë 

shoviniste serbe, si pjellë e fobisteserbe ndaj 

shqiptarëve, e drejtuar nga kryekrimineli më i madh pas 

fashizmit, Sllobodan Millosheviq, i cili vdiq në gjyqin e 

Hagës si kriminel lufte me pasoja vdekjen e gjysmë 

milioni njerëz.  

Njëri nga aktet kriminale serbe ishte akti i helmimit të 8 

mijë  nxënësve shqiptarë në shkolla, kopshte fëmijësh si 

dhe punëtor në fabrika e uzina në vitin 1990. Me datat 

21 e 23 mars të këtij viti ishte helmimi i një shkalle të 

gjerë në qytet kryesore të Kosovës.   Siç do vërtetohet, 

helmimi i nxënësve shqiptarë u bë nga shërbimi sekrete 

ushtarak e policore serbe. Paraprakisht propaganda 
armiqësore serbe përmes kishës ortodokse serbe, 

mediave publike e private nxiti urrejtje luftënxitëse. Kjo 

parapërgatiti segregacionin, duke ndarë nxënësit serb e 

malazez në lokaletjera shkollore nga nxënësit shqiptarë.  

 

Populli i Kosovës i pa armatosur, i varfëruar nga 

padrejtësia në shtetin e sllavëve, ishte i  vendosur në 

realizimin e  përcaktimit kombëtar për liri e barazi me 

kombet tjera. Qëndresa e paparë në përballimin e 

pasojave të helmimit ishte një tregues se kombi shqiptar 

di të vepron edhe ndaj provokimeve të rënda. Kurse 
Prof. Dr. Masllum Belegu i cili si specialist u përball me  

të helmuarit në spitalin e Prishtinës, për mjetet e 

informimit tha: “Ky është helmim masovik, helmimi 

masovik është baras me luftën. Unë nuk kam mbërri të 

shoh diçka të tillë”.  

(youtube.com/watch?v=7mzxXjLQJiI). Akad. Prof. Dr. 

Idriz Ajeti:” Akti i helmimit është i tmerrshëm”. 

(Rilindja, 23 mars 1990).  Diplomati i njohur austriak 

Alber Rohan do deklaron: “ Gjatë viteve të 90-ta, 

autoritetet serbe vazhduan të diskriminonin kosovarët 

duke i përjashtuar nga të gjitha sistemet administrative, 
shëndetësore e arsimore  forcat jugosllave dëbuan mbi 

800 mijë kosovarë nga shtëpitë e tyre drejt vendeve 

fqinje. Pas kësaj  NATO vendosi të ndërhyjë 

ushtarakisht ndaj Jugosllavisë”. (Bota Pres- 

03.02.2018). 

 

Murgesha nga Kroacia e cila kishte shërbyer në Binç të 

Kosovës,  shkruan një letër për gazetën kroate “Glas 

Koncila“, 6 maj, 1990 ku mes tjerash thuhet: “Njerëzit 

sillnin djemtë e vajzat e veta në dëshpërim të vërtetë, 

sepse spitali nuk deshi t‟ua pranonte fëmijët. Është e 

tmerrshme se si vuajnë ata njerëz të rinj.Para dy ditëve 
një vajzë e kanë varrosur. Duket se helmi ishte i hedhur 

para shtëpisë, sepse tërë familja ishte helmuar. Veçse 

helmimi nuk ndikon njësoj te secili. Në TV nuk e kanë 

treguar këtë. Murgeshat tona japin ampula bedoksin dhe 

tableta novalgetol, por këto na kanë mbaruar, sepse për 

shkak të helmimit të madh, janë harxhuar në barnatoret 

e Ferizajit dhe Gjilanit. Se si do dalë kjo, vetëm zoti e 

di. Sa lot  janë derdhur”. 
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Gazeta e njohur austriake “Der Standard” Me 21 e 22 

prill 1990 në artikullin e saj anlitik mes tjerash rreth 

helmimit shkruan: “ Për pak kohë 4000 nxënës shqiptarë 

u ballafaquan me helmim, shpjegoi  Xhemajli, dhe 

shkaktari deri sot nuk u zbulua. Mjekët në Prishtinë janë 

të bindur nga faktet, se kemi të bëjmë me një helmim të 

rëndë nga gazrat  psikotoksike  me të cilët duhej të 
ballafaqoheshin. Deri më tani tre fëmijë u shtruan për 

shërim  në Zvicër”. Argument rreth prodhimit të helmit 

sarin në Jugosllavi i cili u përdor në Kosovë është 

dokumenti nga Stipe Mesiq, Lider i DPK-së dhënë 

gazetës kroate “Slobodna Dalmacia.  “Dokumentet për 

APJ-në i dërgova më 1991 në Pentagon. Informatë, se 

APJ (Armata Popullore Jugosllave) prodhon gazin 

helmues sarin dhe bashkëpunon me irakianet e dërgova 

në Pentagon, ngaqë konsideroja se aktiviteti i tillë është 

rrezik për mbarë bashkësinë ndërkombëtare” Nga 

Suedia GoranVasenius rreth helmimit shkuan një libër. 

Mes tjerash citojmë: “Me të dëgjuar se çfarë në të 
vërtetë po ndodhë me helmimin e fëmijëve të Kosovës, 

unë jam tmerruar prej atij realiteti.Librin e kam shkruar 

që bota të kuptojë realitetin se cfarë po ndodh në 

Kosovë, kam formuar një ekip të përbashkët europian, 

për viktimat e helmimeve të viteve 90-ta, për të 

demantuar propagandën e Millosheviqit. Dhe më vjen 

mirë që libri im zgjoi nga gjumi botën që ishte verbuar 

nga propaganda e Millosheviqit” (zëri.info -14 janar 

2016 ) 

       

Propaganda serbo jugosllave ishte shumë e fuqishme 
krahasuar me mundësitë e nxjerrjes së vërtetës para 

opinionit botëror lidhur me shtypjen e popullsisë 

shqiptare në Kosovë. Kjo makineri propagandistike 

komuniste e nacional shoviniste antinjerëzore kishte 

aleat kryesor Akademinë e Shkencave Serbe, Kishën 

Ortodokse Serbe, Komitetin Qendror Federativ, 

Republikan, Komitetin Krahinor të Kosovës. Vepra 

antinjerëzore e saj u vërtetua me gjithë konglomeratin e 

saj të ndotur antinjerëzore e shkatërrues me rastin e 

helmimeve. Mjekësia serbe vepronte si dorë e zgjatur e 

krimit, ku mjekët serbnuk pranuan dhënien e ndihmës 

pacientëve shqiptarë. Diçka e tillë nuk është regjistruar 

ndonjëherë në historinë e mjekësisë njerëzore në 

thyerjen e Betimit të Hipokratit, ashtu siç ndodhi me 

mjekët serb në Kosovë. 

 
A po harrohet ky akt kriminal serb?  

Deri më tani nuk është e njohur se Kosova ka dërguar 

ndonjë ankesë kundër Serbisë rreth aktit kriminal të saj. 

As nga dëshmitarët e thirrur në gjykimet e Hagës nuk u 

shtrua ky argument i gjenocidit serb ndaj shqiptarëve. Ja 

deklarata e  Dr. Besnik Bardhi, organizator i 

simpoziumit "Kosova sprovë e ndërgjegjes mjekësore" 

me 9 qershor 1990 në Zagreb. “Unë u kam shkruar letër 

të hapur presidentit të Republikës së Kosovës Fatmir 

Sejdiu, kryeministrit Hashim Thaqi  dhe kryetarit të 

Parlamentit, ku kam kërkuar (është e botuar) që t‟i 

bashkëngjitet dosja e helmimeve, të merret parasysh 
dokumentacioni i helmimit të fëmijëve në Gjyqin 

Ndërkombëtar të Drejtësisë”.(Buimi: Emisioni 

RUBIKON, Adriatik Kelmendi KTV – emisioni, 

helmimet në Kosovë)  

 

Krahas punës edukativo-arsimore  mësuesëve/eve iu 

shtua detyra e mbrojtjes së nxënësve dhe shkollës 

shqipe në vitet në vazhdim. Shumë prej tyre ishin të 

helmuar edhe pse helmi ishte efektiv kryesisht tek të 

rejat me organizëm të ndjeshëm. Represioni kundër 

mësuesve ishte i madh dhe me pasoja të rënda: vrasje, 
rrahje, arrestime, maltretime nga më të ndryshmet. 

Periudha e viteve nëntëdhjeta është sa e vështirë aq e 

lavdishme, andaj e meriton tretmanin e merituar nga 

qeveria dhe shoqëria kosovare sot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=%22Kosova_sprov%C3%AB_e_nd%C3%ABrgjegjes_mjek%C3%ABsore%22&action=edit&redlink=1
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Kulturë: këndi për libër, prozë dhe poezi 

 

Shkruan: Mr. Ndue Ukaj, Prishtinë/Kosovë 

 

Beteja e letërsisë për liri 
(Nga refuzimi estetik te ai politik) 

 

I. 
Në fund të viteve të 80-ta, në Gadishullin e trazuar 

Ballkanik, ashtu sikurse edhe në pjesën tjetër të 

Europës, shembeshin muret e komunizmit dhe hapeshin 

perspektiva për integrime euro-atlantike. Për popujt që 

përjetuan tiraninë dhe shtypjen komuniste, kjo ishte dita 

e shumëpritur e lirisë. Mirëpo, për shqiptarët e Kosovës, 

gjërat morën kahe tjetër. Në këtë rrëmujë ngjarjesh e 

zhvillimesh të shpejta globale, ata u gjenden para 

regjimit brutal të Serbisë, ku shpërtheu një hegjemoni e 

tërbuar nacionaliste kundër shqiptarëve të Kosovës.  

 
Atëkohë, vendi ynë, i shkëputur padrejtësisht nga trungu 

amë, Shqipëria, përjetonte një ferr të vërtetë. Në 

Beograd, projektohej robëria dhe shtypja mbi shqiptarët. 

Kjo bëhej nga politika, përkrahej nga Kisha Serbe, dhe 

nga shkrimtarë e akademikë në zë. Ndërkaq, në anën 

tjetër, në Prishtinë, po ashtu, projektohej liria dhe 

shkëputja e prangave të robërisë. Kjo ishte betejë e 

pabarabartë, në kuptimin e plotë të fjalës: shqiptarët e 

Kosovës përballë regjimit të egër ushtarak e policor, 

ishin të armatosur me të vetmen gjë, ligjërimin, pra 

letërsinë si alternativë.  

 
Pa dyshim, kjo betejë, si gjitha betejat e mëdha, nisi me 

fjalë dhe përfundoi me luftë.  

 
Në këtë përplasje të egër, pushteti tiranik i Beogradit 

shtrinte frikën, me tërë aparatin e dhunës që i shkonte 

pas, ndërsa, në anën tjetër, po në këtë rrëmujë, befas, si 

alternativë shfaqet letërsia dhe fuqia e epërme e saj. Si 

një thirrje hyjnore. Dhe, në krye të herës, Ibrahim 

Rugova, letrari që hyri në politikë, shkruante: “Për mua, 

denoncimi i terrorit së pari ka nisur përmes ligjërimit, 
letërsisë.”  

 
Me gjuhën e epërme, letërsia bëri punën e vet, në 

funksion të mbrojtës së lirisë, duke demaskuar pushtetin 

e të keqes, dhe duke dhënë kushtrimin për liri, siç bënin, 

ta zëmë, shkrimtarët e mëdhenj, Azem Shkreli, Ali 

Podrimja, dhe shumë të tjerë. Pra, shkrimtarët shqiptarë 

e sfiduan ankthin dhe shtypjen: duke shkruar dhe duke 

vepruar.  

 
Siç mund ta kuptojmë, për shqiptarët e Kosovës, 

shkapja nga komunizmi- sistemi më çnjerëzor i 

shekullit- që më i pazakontë se për popujt tjerë. Sepse, 

derisa dielli i demokracisë perëndimore dhe entuziazmi 

për këtë ditë të madhe përfshinte të gjithë popujt e 

lindjes, në Kosovë shtohej terrori millosheviçian.   

 
Bota kapërcente ankthshëm nga nata e errët komuniste 

në pragun e shpresës, por shqiptarët e Kosovës, të 

dërmuar nën regjimin komunist, zgjoheshin me një  

pasiguri të plotë. Me një makth të ri, dhe të kërcënuar 
nga shfarosja. Kjo bëri që për ta, proceset demokratike, 

të mos ishin të lira dhe as të lehta. Përkundrazi, ata 

njëkohësisht mësoheshin me rendin demokratik, dhe 

përballeshin me regjimin e çmendur të Beogradit dhe 

politikën nacionaliste serbe, që ata i privoi nga çdo e 

drejtë dhe liri. Përballë kësaj situate të tendosur, ku 

drama luhej në shumë akte dhe me shumë personazhe- 

në Prishtinë dhe Beograd- shqiptarët e Kosovës, 

sinkronizuan veprimet dhe rezistuan: fillimisht 

kulturalisht dhe pastaj politikisht. Atëkohë, ata nuk 

kishin ushtri, por kishin armën e fortë morale: fjalët si 
mburojë, për t' i artikuluar të drejtat e një populli të 

shtypur, por të papërkulur. Kjo zgjedhje ishte e qëlluar, 

sepse, asnjë fushë këtë gjë nuk mund ta bënte më mirë 

se arti, përkatësisht letërsia. Kështu që, shkrimtarët e 

Kosovës, politikën serbe, njëherë e demaskuan me 

ligjërim dhe refuzim estetik, pastaj u vunë në aksion të 

drejtpërdrejtë politik, duke formuar Lidhjen 

Demokratike të Kosovës, të cilës i priu njeriu i letërsisë, 

Ibrahim Rugova.  

 
“Aty është ferri që e mbajnë mbi supe dy milionë 
shqiptarë”- shkruante Ismail Kadare në parathënin e 

librit të Ibrahim Rugovës, "Çështja e Kosovës", një 

libër, që, siç thotë Kadare përfshinë të vërtetën e 

Kosovës dhe për Kosovën. 

 
Pra, në këtë dramë, e cila, për shqiptarët qe tragjedi, 

ndesheshin dy botë: përplasej pushteti ushtarak e policor 

serb, i përkrahur nga makineria propaganduese e 

paskrupullt, dhe, ai shqiptarët duarthatë, me institucione 

paralele, me një ekonomi të brishtë, të udhëhequr nga 

një president, që siç do të shprehej Ismail Kadare: 
“Ibrahim Rugova, kolosi i brishtë i Kosovës” (frele), siç 

është quajtur shpesh, është një president “sui generis.” 

Presidentë të tillë, pa armë, pa zyre, pa ushtri, mund të 

tallen e të keqtrajtohen nga ata që i kanë të gjitha këto, 

ashtu siç e tallën dhe i vunë kurorën me gjemba Krishtit. 

E në të vërtet serbëve u pëlqen të tallen ashtu. E 

megjithatë, ky president pritet ndërkaq prej shefave të 

shteteve, çka jep shpresë se bota diçka ka mësuar, së 

paku nga historia e Krishtit.” 

 
Pra, me pushtetin e gjuhës, shqiptarët forcuan kampin e 
lirisë. 

 
Natyrisht, në këtë betejë të ashpër dhe të pabarabartë, 

strategjema ishte e menduar mirë. Në fakt, ajo më 

shumë qe etike sesa politike, më shumë qe aureola e 

pushtetit të artit, letërsisë dhe historisë, sesa e të 

vërtetave që mund t‟i prodhonte politika, në kuptimin e 

parë të fjalës. Në saje të kësaj strategjmë të 

mrekullueshme dhe të panjohur më parë në rajon, 
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ndodhi mrekullia: shqiptarët, si kurrë më parë, fituan 

besimin e botës së civilizuar. Kështu që, zëri i tyre, i 

prajshëm, i urtë, por kumbues, u dëgjua në Uashington, 

Londër, Berlin, Paris dhe Romë. Dhe bota e përparuar 

doli në krah të popullit të Kosovës, duke e përqafuan 

kauzën e saj. Dhe në fund, luftuan për lirinë dhe 

pavarësinë e Kosovës. 
Gjatë viteve të rënda të 90- tave, ndonëse të robëruar 

dhe me një aparat shtetëror terrorizues, shqiptarët e 

kishin fituar lirinë e brendshme, siç thoshte Rugova, atë 

liri të shpirtit, që ishte më e fortë se ajo e ushtrisë dhe 

policisë serbe. Pa dyshim, kjo ishte beteja e parë e fituar 

në rrugëtimin e gjatë drejt pavarësisë. Sepse, ishte 

triumfi moral, dhe, siç tregon historia, triumfi moral ka 

domethënie të veçantë.  

 
Liria e brendshme e shqiptarëve vinte si rezultat i 

vetëdijes kulturore dhe identitare, dhe ishte mbështjellë 
me të vërtetat historike: me gjuhë dhe kulturë. Siç mund 

ta shohim, pra, hallka e parë që lidhi zinxhirin e gjatë 

dhe të fortë të betejës për Kosovën e lirë, qe letërsia, arti 

i përherëshmërive njerëzore, që në betejat për liri dhe 

përparim, është i pamposhtur dhe i pakompromis.  

 
Në përkim me mësimin se, nuk ka politikë pa kulturë, 

siç shkruan Norberto Bobbio, filozofi dhe juristi i 

shquar italian, elita politike e kohës kulturën e vuri në 

epiqendër të organizimit politik.  

 
Ideja e lirisë e ngjizur si ide kulturore- si ide e 

mosnënshtrimit dhe e refuzimit-kulmoi si leksion moral 

dhe u bë detyrë politike. Pra letërsia nuk qëndroi vetëm 

duke i kënduar lirisë, por u përbirua nëpër labirintet e 

errëta, duke u bërë flakadan i rezistencës aktive. 

 
Prijësi i programit politik të Kosovës, nga pozicioni i 

kryetarit të Shoqatës së Shkrimtarëve të Kosovës, ku, 

përpara se të vepronte politikisht, rezistonte me letërsi, 

doli në ballë të platformës politike. Refuzimi estetik, si 
kategori e proklamuar në fushën e artit, për të dhe 

popullin e tij, u shtri shpejt edhe në sferat tjera, dhe u bë 

vetëdije e popullit të Kosovës, që luftonte për liri, 

demokraci dhe pavarësi. Ata formuan institucione 

paralele, organizuan shëndetësinë, shkollimin, bënë 

pajtimin e gjaqeve dhe kështu krijuan kauzën e madhe 

të pavarësisë.  

 
Aksiomë e politikës së kohës ishte intelektualizmi aktiv. 

Përkitazi me këtë, Rugova shprehej: “E dini, 

intelektualët kanë vetëm dy rrugë, të mbetën te libri apo 
të rrëmbehen nga veprimi. Sepse unë jam nga ai lloj i 

intelektualëve që nuk pret të vijë diçka vetë.”  

 
Po ashtu, mund të thuhet se, në vetëdijen kulturore dhe 

politike të Kosovës, është e vështirë të gjendet ndonjë 

figurë që të mund të ketë ushtruar ndikim më të madh 

kulturor dhe politik, sesa Pjetër Bogdani, heroi i 

kulturës shqiptare të shekullit XVII, që u bë model me 

të cilin personifikohej Ibrahim Rugova, studiues dhe më 

vonë si udhëheqës i shqiptarëve të Kosovës. Ai, si 

studiuesi i pasionuar dhe lexuesi i thellë, duke e parë 
popullin e vet të katandisur në robëri, mori detyrën e 

protagonistit, por asnjëherë s‟u shkëputë nga idealitet 

kulturor. Përgjatë viteve të angazhimit politik, Rugova, 

vazhdonte t‟i shprehte idetë e tij për interesin e 

përgjithshëm, duke i përzier ndjeshmëritë prej letrari e 

politikani, në funksion të mirës së përgjithshme. 

 
II. 
Të shkruash për raportet ndërmjet letërsisë dhe 

politikës, ndërmjet letërsisë dhe historisë, ndërmjet 

letërsisë dhe robërisë, dhe, më thelbësorja, ndërmjet 

letërsisë dhe lirisë, është të rrokësh dhe të trajtosh tema 

dhe probleme komplekse të artit dhe të pushtetit, që 

lidhem ontologjinë e vet ekzistencës së artit letrar. 

 
Letërsia, gjithmonë i ka ushqyer qeniet njerëzore me 

ndjenjat e lirisë dhe i ka ngritur kampet kundër robërisë. 

Në kulturën perëndimore, ku bënë pjesë edhe letërsia 
shqipe, debati lidhur me këto tema është i vjetër, aq sa 

vetë ekzistenca e artit letrar. 

 
Shkrimtari, dijetari dhe politikani, Ernest Koliqi, në 

tekstin “Tre poetët më të mëdhenj shqiptarë”, shkruante 

me vendosmëri prej eruditi: "De Rada (1814-1903), 

Naim Frashëri (1846-1900) dhe Gjergj Fishta (1871-

1940), mund të konsiderohen me plot arsye ndërtuesit e 

Shqipërisë së sotme.” Një autor që i mungon këtij 

triniteti, por që mund të quhet ndërtues i Kosovës së 

sotme, është Ibrahim Rugova. Mendimit të Koliqit i 
japin të drejtë studiues e njohës të kulturës shqiptare. 

Kjo për faktin se, kultura shqiptare, me tiparet shënjuese 

nacionale, më tepër se nga çdo kush dhe nga çdo fushë 

tjetër shoqërore, u mbrojt dhe u kultivua nga 

shkrimtarët. Një dijetar tjetër i madh, Eqrem Çabej, në 

studimet e tij, po ashtu nënvizonte ngjyrën politike të 

shkrimtarisë. Në këtë aspekt, ai shkruan: ”Poetit si një 

prisi shpirtëror i ka rënë këtu zakonisht dhe barra e 

apostullit nacional, atij këtu i është duhur shpeshherë të 

ndërrojë pendën me pushkë.” Pra, shkrimtarët shqiptarë, 

në gjitha periudhat e zhvillimit të letërsisë shqipe, qenë 

njëkohësisht krijues të kulturës kombëtare, por edhe 
hartues të platformave për çlirim, pavarësi dhe 

emancipim. Atyre iu kërkua që shpeshherë, të linin 

librin dhe krijimin artistik, dhe të viheshin në aksion 

politik. Në vazhdën e një tradite pararendëse, të trasuar 

nga korifenjtë e kulturës shqiptare, prej Buzukut, 

Bogdanit, de Radës, Vëllezërve Frashëri, Fishtës, 

Gurakuqit, Konicës, Nolit, dhe shumë të tjerëve, edhe 

Ibrahim Rugova, së bashku me pjesën dërmuese të elitës 

së kohës, nga letërsia kaloi në politikë, duke u bërë 

protagonisti kryesor i gjitha zhvillimeve politike që 

ndodhën në Ish Jugosllavinë komuniste. 

 
Letërsia shqipe, përkatësisht shkrimtarët shqiptarë, 

përgjatë historisë sonë, kanë patur rol protagonistë në 

çështje të lirisë dhe pavarësisë kombëtare. Ajo, që në 

krye të herës, me Buzukun, Budin e Bugdanin, ka pasur 

funksion ju parësor estetik, siç do të thoshte studiuesi 

Northrp Frye. Buzuku e Bogdani shkruan për dashni 

ndaj vendit, dhe për të mos lejuar dvarrjen e gjuhës 

shqipe. Kjo traditë e shtresuar letrare, u përcoll veçmas 

te Rilindja Kombëtare dhe letërsia e independencës, pra 

e viteve të 30-ta. Në fakt, programi politik i Rilindjes, 
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kishte bazë te letërsia, e cila, me një hov të fuqishëm u 

bë paradigma themelore rreth së cilës u tubuan 

intelektualë e atdhetarë, ndërsa shkrimtarët qenë apostuj 

të idesë së lirisë dhe pavarësisë kombëtare. 

 
III.  
Ndonëse në rrafshin universal, ka ekzistuar dhe ekziston 
një betejë ndërmjet letërsisë dhe pushtetit të politikës, 

në kontekstin shqiptarë, këto dy veprimtari, ndonjëherë 

janë gjendur në llogore të njëjta, dhe janë sinkronizuar 

për ta ndihmuar njëra-tjetrën në misionin fisnik për 

ndërgjegjësim, liri dhe drejtësi. Kjo ka ndodhë për 

shkak të mungesës së lirisë, dhe, dihet, kur një populli i 

mungon liria, letërsia nuk mund të heqë dorë nga ajo.  

 
Në këtë aspekt, mund të thuhet se, letërsia shqipe dhe 

shkrimtarët shqiptarë, kanë kontribuar më shumë se çdo 
veprimtari tjetër në atë çfarë është Kosova e sotme. 

Nëse kthehemi prapa dhe i analizojmë zhvillimit 

politike në Kosovë, gjatë Jugosllavisë, robërisë, pra 

viteve të 90-ta, evidencat e shumta të arealit kulturor 

dhe politik, provojnë se, protagonistët kryesorë të shtetit 

të Kosovës, ishin shkrimtarët. Po ashtu, platforma e 

shqiptarëve për liri, pavarësi, në thelbin e vet kishte 

substrat të fortë letrar e gjuhësor. Kështu që, 

shkrimtarët, përveç faktit që, e bënë punën e tyre, duke 

shkruar vepra letrare, shumë prej tyre dolën në aksion 

politik, duke u bërë prijatarë të kombit, siç ishin: 

Ibrahim Rugova, Mark Krasniqi, Idriz Ajeti, Anton 
Çetta, Adem Demaçi, Rexhep Qosja, dhe shumë të tjerë. 

 
IV  
Kosova po e përmbyllë dekadën e parë të pavarësisë dhe 

po i afrohet dekadës së dytë si vend i lirë. Kjo mrekulli 

ndodhi pas një periudhe të egër, në të cilën, shqiptarët iu 

nënshtruan vrasjeve, terrorit, reprezaljes dhe luftës. 

 
Dhjetë vjet pas pavarësisë, ekzistojnë interpretime dhe 

rrëfime të ndryshme që lidhen me Kosovën. Ka shumë 
të vërteta, gjysmë të vërteta dhe të pavërteta.  

 
Në perspektiven e re të zhvillimeve politike dhe 

kulturore, rrëfimet për historinë e Kosovës do të jenë të 

pafundme. Nuk do të mungojnë trillet, sajesat dhe 

deformimet e të vërtetës. Por, kultura tekstuale 

shqiptare, njeh një lëvizje letrare të shndërruar në 

lëvizje politike, që u bë flamurtare e proceseve 

themelore që ndodhen në Kosovë. 

 
(Tekst i lexuar në aktivitetin e organizuar nga 

Biblioteka "Azem Shkreli" në Pejë, me rastin e 10 

vjetorit të pavarësisë së Kosovës) 
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Shkruan: Peter Paul Wiplinger, Vjenë/Austri 
Ai është lindur më 1939  në Haslach/Austria e Epërme. Jeton që prej vitit 1960 në Vjenë. Ka studiuar teatër, 

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

brenda dhe jashtë vendit. Vite të tëra ka qenë u punësuar si hartues reklamash dhe drejtues i një galerie arti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEN-Klubi austriak boton librin “Kohëthyerja” të autorit Hazir Mehmeti 
 

Parathënie 

 

Është ndër librat e parë të një autori shqiptar që jeton në Austri nga PEN-Klubi në Austri. Redaktimin e bëri kryetari i 

tij, shkrmtari i njohur Helmuth A.Niederle kurse parafjalën e shkroi po ashtu shkrimtari i njohur Peter Paul Wiplinger të 

cilën po e botojmë për lexuesit. 

 

"Atje, ku njeriu ka lindur, atje prehet qënia e tij." 

" ... kërkoja gjurmët e fshehura të një kohe, që nuk kthehet më pas."      
Hazir Mehmeti 

 

Vetë titulli i librit është 

enigmatik, misterioz, i errët dhe i 

rëndë. Dhe mbi të gjitha tregimet 

qëndron si një vello mjegullore, 

një atmosferë përshkuese 

ndjenjash, ku gërshetohen 

dhimbja për vendlindjen, malli, 

hidhërimi, trishtimi dhe 

melankolia. Malli i dhimbshëm 

për vendlindjen e humbur e të 
braktisur, për fshatin e lënë pas. 

Mall për fëmijërinë dhe rininë, 

atje në vendlindje, në mbrojtje 

dhe siguri, në rrethin e një 

bashkësie të  madhe, të 

besueshme, të familjes, të të 

afërmëve dhe të shoqërisë. 

Hidhërim për gjithçka të humbur, 

por edhe për atë që është duke u 

zhdukur, të kulturës së vjetër 

qindravjeçare të një populli, të 
identitetit të tij sozial - kulturor, 

të cilin jeta moderne e ka fshirë si 

me fshesë. Trishtimi që e kap 

dikë, kur ai rikthehet me kujtimet 

dhe në kujtimet e tij, atje, ku 

dikur kishte patur rrënjët dhe 

kishte qënë në shtëpinë e tij. 

Melankolia si bazë e ndjenjës së 

jetës, sepse me hidhërim dhe i 

pafuqishëm, i duhet të shikoj dhe 

pranoj, që “koha e vjetër‟‟, prej 

kohësh nuk ekziston më. Ajo u 
rrënua në gërmadha, përmes 

gjithë asaj që quhet sundim, 

dhunë, torturë, vrasje dhe luftë, u 

shkatërrua përgjithmonë, 

shpërbërë  edhe nga emigracioni massiv, humbi tërësinë e saj unike dhe 

qëndrueshmërinë, aq sa e rigjen vetveten në vendin tënd, përsëri në një jetë të 

huaj në mërgim, pas mërgimit. Pastaj khehesh ndonjëherë, ose edhe çdo vit, 

pas dhjetëra vjetësh, i plakur dhe i lodhur, në vendlindjen e vjetër, por më 

tepër si një turist, i cili vihet vetë në kërkim të gjurmëve të së kaluarës. 

Shpirtëricht mbetesh i lidhur me vendlindjen gjatë gjithë jetës, përmes rrënjëve 

që ke lënë atje, përmes gjithë asaj jete dhe fati të përbashkët të një populli, 

pjesë e të cilit je, edhe pse tani jeton në një vend të huaj, “në atdheun e dytë‟‟ 

të ri; por edhe në vendin e panjohur të Un-it të qënies së vet. 

 

E gjitha kjo ndërthur tregimet në këtë libër. Janë tregime të skicuara shkurt si 

dhe studime rreth jetës së vjetër në Dardani, në Kosovën e sotme, rreth jetës së 

përditshme dhe kulturës, rreth kulturës së fshatit, të mbështetura në një traditë 

të vjetër qindravjeçare.   Gjithashtu rrëfehet për shtypjen e ushtruar nga shteti i 

dhunshëm serb dhe i shërbëtorve të tij, për krimet e kryera mbi popullsinë 

shqiptare, që nga koha e Mbretërisë Serbe, gjatë periudhës së komunizmit të 
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regjimit të Titos, deri tek lufta e 

Kosovës në vitin 1999 (Serbia 

kundër Kosovës), si dhe për 

çlirimin e Kosovës nga UÇK. 

Faktet thirren në emër: Në 

zonën e Toplicës dhe Nisch ka 

patur dikur, pothuaj 750 fshatra, 
të cilët kanë qënë të banuara me 

popullsi me shumicë shqiptare. 

Ndërmjet viteve 1833 deri në 

vitin 1900 u përzunë nga kjo zonë 

rreth 300 mijë shqiptarë 

(ndërmjet të tjerash edhe 

nëpërmjet syrgjynosjes së 

detyruar në Turqi) dhe 150 mijë 

shqiptarë të tjerë u vranë me 

paramendim. Ky është një bilanz 

i llahtarës. Por kjo do të thotë 

njëkohësisht edhe fati i 
përbashkët i një populli, e 

argumenton atë dhe e ruan të 

pashuar në kujtesën kolektive të 

historisë së tij të përbashkët. 

Kosova është sot një shtet i vogël,  

i pavarur, i cili lufton për 

identitetin dhe sovranitetin e tij 

politik dhe përpiqet për njohje 

ndërkombëtare. 

  

Një rreth të gjerë temash trajton 
ky libër me përshkrimet e 

tregimeve të tij, lidh të kaluarën 

me të sotmen, Mite shumë të 

lashta dhe legjenda të traditës 

gojore me përshkrime të 

ngjarjeve dhe fateve të realitetit, 

të përshkruara si model 

përcaktues në përjetime të 

personave të veçantë, por të cilat 

kanë qënë pjesë edhe e vetë jetës 

së Autorit. Në nëntëmbëdhjetë 
studime të skicuara shkurt, autori 

përshkruan në mënyrë depërtuese 

prekëse një panoramë 

shumëngjyrëshe nga bota e jetës 

dhe e fatit të popullsisë shqiptarë 

në Kososvë, e cila si pakicë 

kombëtare në mes të shumicës së 

popullsisë sllave serbe dhe 

regjimit të saj të mbushur me 

urrejtje për gjithçka që ishte 

shqiptare, deri ditën e çlirimit dhe 

pavarësisë, jetonte një jetë të 
rëndë dhe nën shtypje. “Ishte një 

kohë‟‟, në të cilën duhet të ishe i 

çmendur, që të mund të jetoje‟‟,- 

thotë i arrestuari, mësuesi Fazli, mbi të cilin kaluan veprimet sistematike 

arbitrare si dhe torturat e marrjes në pyetje të policisë sekrete shtetërore, në 

tregimin e parë “Ftesë për në gjyq‟‟. Shumë shqiptarë të Kosovës e shmangën 

nënshtrimitn dhe rrezikimin e jetës personale nëpërmjet arratisjes. Për ata, të 

cilët arritën të largoheshin, priste një jetë në pasiguri, e paditur, në mëdyshje 

dhe pa asnjë lloj mbështetje, një jetë si azilkërkues ose si azilant, në rastin më 

të mirë si emigrant në një “atdhe të ri‟‟. Kjo do të thotë luftë për të mbijetuar, 
mbledhje e të gjitha energjive të mundshme për të vënë këmbë në vendin e ri. 

Por pastaj rikthehet përsëri e përsëri e kaluara, shpesh si në ëndrrat e 

tmerrshme; zgjon mallin e zjarrtë, të papërmbushur. Dhe disa nga këto kujtime 

janë si “Hije të tmerrit‟‟ - sipas titullit të një tregimi, tek i cili bëhet fjalë për 

shtypje, dhunë, arrestim, syrgjynosje dhe vrasje në kohën e pushtimit gjerman; 

e përshkruar në atë mënyrë që nëpërmjet fjalëve të pakta të përdoruara për 

rrëfimin e ngjarjes, të prek thellë në emocione. - “Ne i ngarkuam fëmijët në 

vagon dhe i çuam në kodrat sipër qytetit, poshtë kështjellës‟‟. Atje u 

pushkatuan me saktsi 100 fëmijë. Dy vajzat me fustanet me pika kishin në 

radhën e ekzekutimit numrat 9 dhe 11. Të mëdhenjtë përfundonin në dhomat e 

gazit‟‟, shkruante gazeta e qytetit 30 vjet më vonë, kur drejtësia nuk kishte më 

domethënie. 
  

Në këtë kontest, metafora e titullit të librit “Koha e thyer‟‟, merr papritur në 

përmbajtje, një perceptim të kapshëm, të prekshëm me dorë, kupton 

domethënien e saj. Më pas vëmendja drejtohet tek tregimi shumë 

mbresëtronditës “Qiell plot tym të zi‟‟, mbi masakrën e serbëve mbi shqiptarët 

e kosovës, në luftën e Kosovës: “Zjarre të armëve automatike, rënkime të 

pleqve dhe të sëmurëve,  klithma fëmijësh, ishin bërë përjetimi i jetës së 

përditshme... Ushtarët e maskuar ishin të gatshëm të qëllonin në vend 

çdonjërin, i cili kundërshtonte një urdhër... para se të ndodhte masakrimi i 

përgjakur me zjarr dhe bajonetë, i përshtatshëm për vrasësit serbë.  “Dhe 

akoma për kujtesë: Edhe Jugosllavia e Titos nuk ishte parajsë për shqiptarët e 
Kosovës, krejt në të kundërt: Kush kundërshtonte, përfundonte në qelitë e 

torturave dhe në burgjet e sigurimit të shtetit  serb (policia sekrete jugosllave), 

ose në fund në ishullin famëkeq të Tito-KZ “Goli-Otok‟‟. Atje u shuan 

gjurmët e jetës së mijëra njerëzve.    

  

E gjitha kjo i përket jetës së vërtetë të autorit kosovo-shqiptar Hazir Mehmeti. 

Dhe ai shkruan, pavarësisht nga tmerret e përbindshme, pothuaj pa u menduar 

gjatë, sikur të prekte lehtë kalimthi, në formë skize - ekspoze (si ilustrimet me 

laps mbresëlënëse në libër nga G.Freitag), por gjithashtu edhe në mënyrë 

depërtuese, prekëse dhe preçize, domethënë me mjeshtëri mbi dhe për 

përjetimet. Është një art të shkruari në frymën e kohës dhe të letërsisë. E 
bazuar natyrisht në trashëgiminin e mënyrës së të rrëfyerit të traditës së 

letërsisë shiptare, por arti i të shprehurit dhe kultura gjuhësore e Hazir 

Mehmetit janë shumë afër realitetit. Këtu rrëfen një autor, histori të thjeshta, 

në një gjuhë “të thjeshtë‟‟, të qartë. Pikërisht për këtë, kjo mënyrë të rrëfyeri 

ka stil dhe kualitet. Prandaj libri është një urë letrare lidhëse ndërmjet dy 

botëve: botës së vjetrës dhe asaj të re si dhe të kulturave të tyre; por edhe 

ndërmjet së kaluarës dhe së sotmes; ndërmejt atdheut dhe mërgimit. Dhe para 

së gjithash një lidhje ndërmjet Autorit dhe lexuesit.  
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Shkruan: Hasan Hasani, Prishtinë/Kosovë 

 

 

Njëqind lirika të kornizuara bukur mes poezisë shqipe 

 
Vështrim për librin: “Mendime në kornizë” të autores Migena Arllati, SHB “Ura”. 2012, Prishtinë 

 

 

 

Nëse shpalosim krijimtarinë e Migena Arllatit, pa hezitim duhet të pohojmë 

se ajo ka një veprimtari krjuese shumëdimensionale. Këtë e dëshmojnë 
veprat e saj nga fusha të ndryshme gjuhësore e letrare që përbëjnë trungun e 

mendimit të saj kreativ. Vetëm kaq për këtë. Mirëpo, nga ky 

shumëdimensionalitet, unë këtu do veçoj vetëm njërin sosh: poezinë. 

 

Njëqind lirikat e Migena Arllatit që vërtet janë “Mendime në kornizë” (titull 

i librit) dëshmojnë një botë komplekse poetike që rrallëherë vjen tek duart e 

lexuesve. Jo ndoshta, po ishte fat, që këto lirika sot janë bërë kurorë dashurie 

e mendimi që deshe s‟deshe, të fut labirintheve të artit dhe fjalës, për të dalur 

përtej më i pasur, më i relaksuar, e pse jo edhe më i formësuar si shijues i 

artit të magjishëm të fjalës. E gjithë 

kjo, falë lirikave të Migena Arllatit. 
Kjo është një poezi ku dominon 

mendimi në çdo varg bashkë me 

filozofinë e fjalës. Pikërisht, 

mendoj unë, këtu qëndron 

mrekullia e poezisë, kur nga një 

“asgjë” krijon mendim, atmosferë, 

mrekulli, çiltëri shpirti, disponim, 

kënaqësi, siç ndodh me poezinë 

“Jona shembje”. Dhe këtë, e 

dëshmojnë jo vetëm vargjet e këtij 

vëllimi poetik, por edhe vetë titujt e 
këtyre lirikave nëse i shikojmë dhe 

i analizojmë një për një. 

 

Ajo që del sheshazi nga këto lirika, 

dominon motivi i dashurisë, por jo 

ai motivi i rrahur e stërrrahur nga 

poetë të ndryshëm, por një dashuri 

universale, e denjë për reaspekt, 

njerëzore, pa “ehe” dhe “ohe”, por 

dashuri që fisnikëron, dashuri 

vizionesh, dashuri ndjenjash, 

dashuri sinqeriteti që poezinë e 
lartëson lart e më lart që poetët e 

mëdhenj e lartësuan dhe e vendosën 

në fronin që i takon pa u lëkundur 

asnjë çast. Mjafton të shikojmë 

poezinë “Për ne të dy” dhe të 

bindemi për këtë që u tha më lart. E 

sidomos vlen të shikohet poezia 

“Nëse...”. Ja disa nga vargjet e saj: 

“Nëse të bëhem yll / Ti mos u tremb 

/ Se nuk iki / Po u bëra thengjill / 

Shtrëngomë se nuk të djeg! / (...) 
Nëse bëhem zanë / Ngjitmë të të jap 

pavdekësi!”. Çdo interpretim i 

këtyre vargjeve do të ishte i tepërt. 

Këto flasin vetë se cila është në të 

vërtetë poezia e Migena Arllatit. 

 

Vargu i lirë, i mbarsur me metafora 

të shumta, vargu dhe mendimi i 

thënë shpesh në mënyrë lakonike, 

plot përmbajtje e frymëzim, këtu 

vetëm sa ia shtojnë bukurinë 

poezisë. E vargje të tilla, lirika të 
tilla, gjejmë në çdo faqe të librit 

“Mendime në kornizë”, sidomos të 

cikli “Me trembin orët kur jam pa 

ty”. Se çfarë është dashuria për 

poeten Migena Arllati dhe ç‟peshë 

ka ajo në jetën e saj, flasin vargjet: 

“Do të pres tërë jetën / Edhe po të 
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më thonë / se nuk do vish më kurrë” ose “Më beso,/ Pa ty jam një hiç / Që 

pret të rikthehet në gjithçka!”. Ky është misioni i poezisë, i fjalës, i artit, e 

pse jo edhe i dashurisë, që me kaq zjarr e çiltëri i këndon Migena. 

 

Poetja di të këndojë po me aq pasion (cikli “Orët e jetës sime” dhe “Me 

trembin orët kur jam pa ty”) edhe për gjërat që e rrethojnë. Këtë e gjejmë në 

ciklin e tretë “Koha që s‟ecën”, i cili është i mbarsur me mendime për gjërat 
e përditshme që e rrethojnë. Këto i gjejmë tek poezitë: “Koha që s‟ecën”, 

“Gëzim i pajetuar”, “Kur vesohen kujtimet”, “Kufomë e gjallë”, “Kur më 

presin”, “Profil në shenja pikësimi”, “Metamorfozë”, “Autoportret i 

jashtëm” etj.  

 

Shpesh ndodh, ashtu siç rrjedh jeta: fëmijëria, djalëria, burrëria, pleqëria, 

edhe libri, sikur u nënshtrohet kritereve të tilla që vijnë pa u hetuar, ashtu 

vetvetiu. Pra, edhe ky libër lë këtë përshtypje. “Mendime në kornizë” sikur e 

tumir një mendim të tillë. Duke ecur nëpër këto katër cikle, sikur më solli 

ndërmend këtë që thamë (të harruar nga kujtesa), se libri i ngjan jetës së 

njeriut. Kategoritë që zumë ngojet më lart (fëmijëria... pleqëria), sikur i 

gjejmë pikërisht në këto katër cikle të poezive të këtij libri. Këtë e dëshmon 
cikli i fundit që vërtet m‟u duk si “pleqëi” e mendimit, meqë këtu mendimet 

janë te një natyre tjetër, por gjithnjë në vazhdën e njëjtë të realizimeve që 

krijojnë trungun e këtyre lirikave tek “Mendime në kornizë”. Edhe pse 

motive të tjera, shprehja dhe mendimi apostrofohen pikërisht me natyrën e 

këtyre motiveve. Këtë na dëshmojnë vargjet: “Prej vetmisë së madhe / 

Ngarkuar në horizontet e rreshtave të mbjella / Lindja më dukej e largët,/ 

lindja që diellin perëndonte / Dhe rrezet ngatërronte në ultravjollcat boshe”. 

Këtë mendim vetëm sa e forcojnë edhe poezitë: “E vërteta për veten”, “Sy 

që nuk duan të shohin”, “Shekulli XX”, “Jetë e ikur” etj. që shprehin qartë 

mendimin e filluar që në vargjet e para të këtyre lirikave. 

 
Kur i shikon këto lirika me sy vlerësimi, deomos lëkundesh dhe i bën pyetje 

vetes: vallë, këto lirika të shkruara dikur si nxënëse dhe studente, me kaq 

përkushtim dhe intuitë krijuese, do të ishte fatale të përfundonin atje ku veç 

qenë hedhur rastësisht!!! (pasi vetë autorja na rrëfen se s‟kishte menduar 

asnjëherë t‟i botonte ato, ndaj edhe një ditë i gjuajti si të parëndësishme). 

Sepse, kjo poezi çfarë e kemi në duar, kalon caqet e një moshe të tillë, asaj 

moshe kur edhe u shkruan (20 - 22 vjeҫare), moshë kjo e nënvlerësuar e cila 

bëri që edhe të hudhen në harresë. Lirika të tilla rrallëherë i gjejmë edhe të 

krijuesit që mbajnë dekada mbi supe dhe me një dyzinë veprash poetike në 

biografi. Unë personalisht, përgëzoj Beharin (bashkëshortin) që i nxori prej 

aty nga i nxori dhe i riktheu në raftin e sendeve të vlefshme, e sot këto 
“mendime në kornizë” i kemi në duar, në tavolinë dhe meditojmë e 

hezitojmë rreth tyre, si krijime me vlera të veçanta për një poezi lirike, siç 

janë këto të Migena Arllatit. 

 

E them me bindje të plotë, se është fat që Migena Arllati nxori nga arka e 

kujtimeve ku zakonisht ruhen gjërat e vjetra si relikte dhe të “pa vlerë” (siç 

mendonte ajo), fletoren e harruar të 

më shumë se dy dekadave. Migena 

rrëfen: “... Fletët i janë zverdhur 

ndërsa aroma e rëndë, gati duhmë, 

më mbush hundët. Nis ta shfletoj 

duke vërejtur se gërmt janë disi të 

zbehta. Gati e kisha harruar atje në 
një cep të raftit të librave. Është ai, 

blloku im i poezive. Si sot me 

kujtohet kur i shkruajta me aq 

rregull e kujdes, duke i ruajtur me 

xhelozi herë nën jastëk, e herë 

brenda në çantë; dhe i lexoja herë 

tinëz e herë me zërin që kumbonte 

në gjithë shtëpinë. Por, për gati dy 

dekada, as që më ka ra ndërmend 

për të, bile nja dy herë kam dashur 

ta gjuaj tej”. 

 
E aktualizova këtë mendim dhe 

veprim të Migenës, sepse nga një 

bisedë me të (shkurt, 2018, 

Gjakovë) rreth historisë së këtoj 

libri, këtë fletore si të “pa vlerë” e 

kishin hedhur në koshin e 

mbeturinave si çdo mbeturinë tjetër 

shtëpiake. Por, falë Beharit, kjo 

fletore kthehet përsëri në shtëpi dhe 

Migena (tash më me përgjegjësi) i 

kthehet, duke e ndjerë veten fajtore 
për këtë harresë të gjatë që 

padrejtësisht ua kishte bërë lirikave 

të veta.  

 

Dhe kështu, në duart tona vjen një 

mrekulli aq e këndshme, me lirika 

për ndjenjat e bardha vajzërore, të 

cilat për pak i shpëtuan asgjësimit 

dhe tashmë qëndrojnë të kornizuara 

bukur mes poezisë shqipe, me theks 

të veҫantë asaj të zërit femëror.  
 

 

Mars, 2018, Prishtinë    

 

 

 

 

Biografi:  

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.  
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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 vi ti 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. 

 

 

Ali Kelmendi, një zë serioz nga Zvicra se Kosova humb territor me Marrëveshjen e Vjenës 

 
Ali Kelmendi, „„E vërteta për kufirin e vjetër Çakorr-Hajlë-Kullë‟‟, shtëpia botuese „„Rugova Art‟‟, Prishtinë, 2018. 

Fjalë përuruese në Prishtinë, në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës, më 9 mars 2018.         

                 

Dy pikat më të njohura në këtë 

100-vjeçar të Çakorrit, temë 

shqyrtimi në librin  „„E vërteta 

për kufirin e vjetër  Çakorr-
Hajlë- Kullë‟‟,  i autorit Ali 

Kelmendi, kufi ku përfundon ve-

tëm krahina e Rugovës, por jo 

edhe krahinat e tjera shqiptare, 

janë vënë në pah mbrojtja dhe pu-

shtimi i tij nga Mali i Zi, në prag 

të Luftës së Parë Botërore, më 

1912, si dhe mbrojtja e tij gjatë 

Luftës së Dytë Botërore, 1941-

1944, deri në ripushtimin e tretë 

dhe të fundit, kur aty, pra në Qafë 

të Çakorrit dhe në Kullë të 
Zhlebit, vendosin kufirin Serbia e 

Mali i Zi, më 1945-46, por ai kufi 

nuk ka ndryshuar deri në fundin e 

Jugosllavisë së Dytë.  

 

Autori i librit dhe brezi i tij 

rugovas janë të lindur pas 

ripushtimit të Kosovës dhe të vi-

seve tona të tjera, më 1944, pas 

kryengritjes, burgosjeve e 

pushktimeve, në kohën e mble-
dhjes së tepricave e të punës 

detyrimore. Ai e kaloi fëmijërinë 

e hershme në kohën e aksionit të 

armëve dhe të shpërnguljes për 

Turqi. Por, në ato vite, Rugova, 

që nga Çakorri e deri në Pejë, 

mbeti pjesë e Kosovës, sipas 

Komisionit Federativ për 

caktimin e kufinjve, më 1945-46. 

Nga libri „„E vërteta për kufirin e 

vjetër  Çakorr-Hajlë-Kullë‟‟ 

shihet se Ali Kelmendi ka gjetur 
dokumente dhe harta në Zvicër, 

që dëshmojnë kufirin e 

Komisionit Federativ, më 1945-

46: Qafa e Çakorrit-Moknat-

Smilevica-Hajla-Kulla e Zhlebit, i 

pandryshuar në nivel federativ 

deri në fundin e asaj federate. Ai 

sjell edhe të dhëna nga enciklopeditë e librat e ndryshëm për kufirin e vitit 

1945-46.   
 

Kopertina e librit 

 

Autori është pasues i brezave paraardhës rugovas, në krye me komandantët 
Salih Jaha, Çelë Shabani e Kadri Bajri, dhe pasardhës i atyre që luftuan rreth 
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dyqind vjet për tokën e vet, po 

edhe të atyre që mbrojtën 

Rugovën nga Mali i Zi në Çakorr 

gjatë krejt Luftës së Dytë 

Botërore, në periudhën „41-„44, 

në krye me komandantin Zhukë 

Haxhia.  
 

Edhe të parët e Ali Kelmendit 

kanë qenë luftëtarë të dalluar. Ata 

kanë mbrojtur Çakorrin në tetor 

1912, i cili ra pas një lufte hero-

ike të 9 mijë mbrojtësve shqiptarë 

kundër sulmit të ushtrisë së Malit 

të Zi, e komanduar nga gjenerali 

Janko Vukotiq. Ata luftuan me 

armë e pa to, me pushkë e me 

sopata, luftë që zgjati rreth dy ditë 

e net. I përmendur është edhe 
gjyshi i autorit, Zhiti i Kadri 

Sokolit, hero epik i traditës 

gojore. 

 

Në vijim, ai tërheq vërejtjen për 

udhëheqjen e sotme të Kosovës 

dhe për rrezikun nëse ratifikohet 

Marrëveshja e Vjenës, e 

nënshkruar më 2015. Ai sjell 

argumente se kufiri, së fundit, 

është saktësuar para 70 vjetësh, 
nga Serbia e Mali i Zi, aty ku 

përfundon krahina e Rugovës, por 

duke lënë jashtë pjesë të mëdha të 

Kosovës: Plava, Gucia, Berana, 

Rozhaja, Sanxhaku i Pazarit, si 

dhe vise të tjera shqiptare, deri në 

Ulqin e Tivar. 

 

Autori përmend edhe emra nga 

kreu i Kosovës se ky është 

kapitullim i tyre para rugovasve 
dhe është mashtrim për 

liberalizimin e vizave, si dhe 

thotë se demarkacioni kurrë nuk 

do të kalojë pa pëlqimin e 

banorëve të Rugovës dhe 

përfundon se udhëheqësit „„po 

rrëshqasin në grackën e tradhtisë 

kombëtare me faljen-shitjen e 8 

230 hektarëve të tokave tona.‟‟ 

 

Ali Kelmendi ka përkrahur intelektualët tanë, profesorët Sh. Bulliqi, Z. Gruda, 

R. Smaka, M. Carabregu, F. Isufi, M. Sadiku, S. Osmanaj, Z. Neziri  etj., që në 

pranverë 2015, para se të nënshkruhej Marrëveshja e Vjenës, i thanë ish-

Komisionit Shtetëror të Kosovës, të kryesuar nga M. Meha, se po gabon, kurse 

kumtesat i botuan në libër të veçantë. Dihet, ai libër u shtyp tri herë brenda 

gjashtë muajsh, por, Qeveria e Kosovës kreu punën si e kreu dhe Marrëveshja 

u nënshkrua në Vjenë, kurse u kërkua që ajo edhe të ratifikohet në Kuvendin e 
Kosovës! 

 

Autori ka përkrahur protestat e banorëve të Rugovës, të Pejës e të Rrafshit të 

Dukagjinit, si dhe të Prishtinës e të viseve të tjera dhe ka përkrahur peticionin 

e mbi 200 mijë nënshkruesve kundër Marrëveshjes së Vjenës; Ai ka përkrahur 

veprimet e Klubit të Intelektualëve Universitarë të Rugovës kundër 

Marrëveshjes së Vjenës, si dhe shkresat e tyre drejtuar deputetëve të Kuvendit 

të Kosovës, të dy presidentëve, në Tiranë e në Prishtinë, të dy kryetarëve të dy 

kuvendeve dhe të dy kryeministrave. Tash, Ali Kelmendi, që del para lexuesve 

me këtë libër për kufirin e vjetër Çakorr-Hajlë-Zhleb, të vitit 1945-46, përkrah 

Raportin e Komisionit Shtetëtor për kufirin, të kryesuar nga Shpejtim Bulliqi, 

që me dëshmi të pakontestueshme e kundërshton Marrëveshjen e Vjenës.       
 

Nga leximi i librit „„E vërteta për kufirin e vjetër Çakorr-Hajlë- Kullë‟‟ mund 

të nxjerrim disa përfundime dhe një pasqyrë historike të pushtimit e të 

ripushtimit të trefishtë të Çakorrit, brenda gjysmë shekulli: në vitet 1912, 

1919, 1944, kurse në vitet 2012-2015 Çakorri bashkë me Kullën e Zhlebit i 

dhurohen Malit të Zi! Këtë e kanë bërë disa udhëheqës të lartë të Kosovës, 

thotë ai. Këtij dhurimi i ka prirë ish-Komisioni Shtetëror për kufirin, i drejtuar 

nga Murat Meha. Fatkeqësisht, Marrëveshjen e nënshkroi Kosova më 26 gusht 

2015 dhe kufiri, sipas saj, është te Kroni i Sokolit (Savina Voda) e jo në Kullë 

të Zhlebit, dhe është edhe në katundin Kuqishtë, e jo në Qafë të Çakorrit, pra 

për rreth 8 200 hektarë dëmtohen pronat e katundeve të Rugovës së Sipërme, 
por edhe vendbanimet e tjera të Rugovës së Poshtme humbin tokë. Gjithashtu, 

me atë marrëveshje janë dëmtuar rëndë edhe banorët e shumë katundeve të 

anës së sipërme të Rrafshit të Dukagjinit. Pra, kjo ka ndodhur aty ku popullsia 

është etnikisht shqiptare, aty ku ka vetëm shqiptarë dhe nuk ka fare popullsi 

sllave, ku flitet vetëm shqip, ku veshja, kënga e vallja janë vetëm shqiptare, ku 

ruhen edhe doket, ritet e mitet që nga lashtësia ilire. 

 

Në fund, në kuadër të këtyre shqyrtimeve të librit të Ali Kelmendit, për këtë 

100-vjeçar të Çakorrit dhe të fatit të tij, sa krenar aq edhe tragjik, shihet se në 

caktimin e këtyre kufijve pas LBD-së, më 1945, nga Jugosllavia II, ashtu edhe 

si edhe përpara, shqiptarët nuk kanë marrë pjesë. Ata ishin të ripushtuar nga 
Serbia e Mali i Zi, kurse këto të dyja vetë kishin vendosur kufirin në Qafë të 

Çakorrit e në Kullë të Zhlebit, më 1945, e jo në Kuqishtë e te Kroni i Sokolit. 

Por, më 1999, Çakorri e krejt Rugova çlirohen pas luftës çlirimtare të UÇK-së, 

kurse Serbia e Mali i Zi e humbin luftën me shqiptarët dhe Kosova bëhet e lirë 

me ndihmën e NATO-s e sidomos të SHBA-ve. Por, sot, Kosova duhet të flasë 

edhe me zërin e historisë dhe të etnisë, sepse është shtet i pavarur dhe sovran, 

ashtu si edhe Mali i Zi, por jo ashtu siç veproi ish-Komisioni dhe ish-Qeveria, 

në vitet 2012-2015, madje, ashtu si po veprohet edhe sot, pa e dëgjuar zërin e 

popullit të vet e as zërin e historisë. 
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Shkruan: Tahir Bezhani, Gjakovë/Kosovë 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bukuritë e atdheut dhe të mëdhenjtë e kombit të ngrohin shpirtin 
 

Reportazh-Vlerat e një bashkëpunimi. 

 

Udhëtimin për në Shqipëri tani 

më e kishim të ditur se do të jetë  

vetëm çështje kohe. Pritnim 

vetëm konfirmimin e datës se kur 

duhet të udhëtonim për në qytetin 

e Pogradecit. Nuk kisha qenë 

kurrë në këtë qytet, buzë atij 

liqeni sykaltër, nuk e kisha parë 
atë madhështi që të ndalte 

frymëmarrjen...Kisha dëgjuar e 

lexuar për Pogradecin, jo vetëm si  

pamje panoramike të bukur, por, 

nga ai qytet nuk largohej mendja 

kurrë, për faktin se është njëri 

ndër qytetet me një kulturë të 

pasur kombëtare. Mjafton të 

parafytyrosh ose të rikujtosh 

figurat e dy kolosëve të letërsisë 

shqipe, Lasgushin e Mitrushin, të 

cilët kanë hyrë në zemrat e secilit 
shqiptar dhe nga aty nuk dalin 

kurrë më, për jetë të jetëve..... 

 

Pikërisht këtu qëndronte thelbi i 

gëzimit tim kur kuptova se duhet 

të shkoja në këtë qytet bashkë me 

poetin Muharrem Kurti, i cili 

ishte ftuar të përuroj romanin  më 

të ri „„Qëndresë e Bardhë”. 

Pikërisht për të realizuar një 

mision me vlerë kulturo-letrare, 
në interes të dyanshëm, sipas 

ftesës së Bashkisë së Pogradecit, 

që kishte zoti Kurti, udhëtuam të 

premten e datës 30 mars 2018. 

Nga Gjakova u zgjuam herët për 

të mbërri në Pogradec sipas 

protokollit të paraparë të shefit të 

Kulturës, z. Ylli  Çela. U nisem 

në ora gjashtë të mëngjesit, në 

Tiranë mbërritëm në ora nëntë e 

tridhjetë. Me ne duhej pa tjetër të 

vinte redaktori i librit „„Qëndresë 
Bardhë”, z. Qazim Shehu, ndërsa 

mungoi për arsye objektive, 

botuesi i revistës “Nacional”   z.  

Mujë Buçpapaj.  

Makina të cilën e ngiste z. Kurti çante luginat e rrugës së kombit, ndërsa mua 

më kishin mbetur varur sytë drejt majave të larta, ku bora sikur fliste për 

mosdorëzim në stinën e re të pranverës. Shpejt kaluam rrugën deri në Milot, 

me plot shaka për të kaluar koha. Aty pimë nga një kafe mëngjesi dhe z. Kurti, 

ia la makinën djalit të tij, Drilonit, një simpatik 21 vjeç, student i vitit të katër 

të juridikut në Prishtinë. Në Tiranë, te rrethi me shqiponjë, na priste z. Qazim 

Shehu. 

 
Morëm drejtimin për Elbasan, rrugës  e cila, faktikisht ishte “plakë” prej 

pakujdesie dhe i kishte “plasë marrja” para botës.... Me shumë vështirësi 

ecnim rrugës së re, ku kishin rënë shkëmbinj e dhe në gjatësi të madhe. Por, e 

lëmë këtë brengë, ecim tuje, drejt Elbasanit. 

 

Përtej Elbasanit, në juglindje të atdheut, nuk kisha qenë kurrë dhe nuk e dija 

lezetin e bukurive, as nuk i njihja vendet me emra për të cilat isha kureshtar të 

dija se në cilën pjesë të vendit tim po kaloja.  

 

„„Këndej‟‟ më thanë bashkudhëtarët, Qazimi e Kurti „„shkohet në Juglindje të 

Shqipërisë, në Pogradec, por, këndej kalohet edhe kufiri me Maqedoninë, Qafa 

e Thanës‟‟. Kur më përmendën Qafë Thanën miqtë e mi, mu rikujtua se në 
vitin 1991, kur Maqedonia lejonte kalimin në Shqipëri me pasaporta të asaj 

kohe, të atij shteti të “përbashkët”,  ne kosovarët, si gjysmë ilegal shkonim, 

por kur ktheheshim, paguanim kusurin bukur shtrenjtë pushtetarëve serb..... 

Por, atëbotë, kisha kaluar natën dhe nuk kisha parë asgjë, kështu që llogarita se 

“s‟kam kaluar fare”.... 

 

Duke përpi rrugën e  asfaltuar me shumë lakore, makina, nën drejtimin e 

Drilonit, më zgjuan kureshtjen time, si dashamir i natyrës së bukur, gjitha ato 

pamje piktoreske, dhe pa pritë nxora aparatin duke filmuar nga dritarja e 

makinës, pa u ndalur nga se i frikësoheshim vonesës. Pamje të cekët zura në 

Labinot, bukur e mora Gurin e Zi, atë maje të thepisur, pastaj ishte kënaqësi të 
shikoje gjerësinë e shtratit të lumit Shkumbin, valët që gërvëlisnin asaj gryke 

të freskë me pamje të bukur.   Rruga e gjatë kërkon edhe pushim e freski së 

paku me ndonjë kafe „„të rëndë”, për tu rezistuar kthesave të shumta.  

 

Ishim të pëlqimit të gjithë për të pirë kafe në vendin e quajtur Çoto–Otalisht, 

territor i qytetit të Librazhdit. Nuk na kishte mbetur edhe shumë larg 

Pogradeci. Na sqaronte çdo gjë miku ynë, Qazim Shehu. Ai ishte nga rrethi i 

Librazhdit i lindur.  Pas kafeve u nisëm për Pogradec. Nuk ecëm gjatë dhe ra 

telefoni, ishte shefi i kulturës së Bashkisë Pogradec të cilin e njoftuam se 

ishim ofruar. Pa vonesë e “kapem” shpatit me lakore dhe dolën në një “grimë” 

rrafshinë, ku tabela tregonte Qaf Thanën dhe Pogradecin. Shoferi i ri, Driloni i 

shkathët, filloi të lëshohet lakoreve me kujdes, si flutur mbi lule, nga ku për 
herë të parë shikoj liqenin e Pogradecit, të kaltër, si një qiell pafund, të cilin e 

kishte mbërthyer bukuria e natyrshme, si për inatin tim. Unë  mbeta duke 

fotografuar nga makina në lëvizje, tërë atë bukuri, rrugës deri në qytet ku 

arritëm fiks në ora 12,25-të. 
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Përjetime që të mbeten në 

kujtesë gjithë jetën  

 

Pritja në zyrën e nënkryetarit 

të Bashkisë, z. Avdulla Cano 
Sapo mbërrimë para Bashkisë, dy 

policë panë regjistrimin e 
makinës sonë, dhe duke ditur 

qëllimin e arritjes sonë aty, me 

shumë respekt na dolën para dhe 

na thanë: „„mirëserdhët, zbarkoni 

ju, ne i tregojmë djaloshit vend 

parkimit!...” 

 

Pak metra më larg, u ofrua me një 

ndjenjë të rrallë ngrohtësie, me 

buzëqeshjen që i ngrohë fytyrat 

njerëzore, shefi i Kulturës së 

Bashkisë, z. Ylli Çela, me një 
përshëndetje tejet vëllazërore e të 

çiltërt. Së bashku hymë në zyrën 

e nënkryetarit të Bashkisë së 

Pogradecit, z. Avdulla Cano, i cili 

na priti me ngrohtësi të 

jashtëzakonshme. Pas shkëmbimit 

të disa bisedave,  dhurimit të disa 

ekzemplarëve librash nga z. Kurti 

e Bezhani, sipas protokollit të 

organizuar, të gjithë, u drejtuam 

kah lapidarët e të mëdhenjve të 
kombit, për të vënë  lule  te  

Shtatoret e  Lasgush Poradecit  e 

Mitrush Kutelit, dy figura, dy 

kolosë të letërsisë sonë 

kombëtare. 

 

E gjithë kjo ceremoni më zgjoi 

krenarinë time personale, me 

ç‟rast emocionet preknin thellë, 

deri në shpirt. Përjetimet që 

futeshin brenda meje, me 
korrektësinë e mirëpritjes dhe 

vlerësimin që tregonin ndaj dy 

poetëve nga Gjakova, duke na 

trajtuar me konsideratë të lartë. 

Kjo korrektësi e shumë të tjera 

nga mikpritësit, do ngelin të 

përjetshme në kujtesën tonë... 

Ceremonia e përurimit të 

romanit „„Qëndresë e Bardhë‟‟ 

të z. Muharrem Kurti  

Në sallën e Bashkisë, aty rreth 

orës trembëdhjetë, ishin mbushur 
të gjitha ulëset me qytetarë e 

dashamirë të fjalës së shkruar, 

poet e krijues nga gjitha fushat e 

atit, jo vetëm atij letrar. Një qetësi 

absolute në sallën e Bashkisë, një 

interesim maksimal, një kulturë e 

paparë te qytetarët e Pogradecit. 

 

 
 

Çast nga ndarja e mirënjoheës z. Muharrem Kurti nga nënkryetari, z. Avdulla Cano 

 

Ylli Çela, shefi për Kulturë pranë Bashkisë, pa vonuar, hapi ceremoninë e 

përurimit të romanit të z. Kurti. Në fillim, të parit ia dha fjalën z. Bezhani, për 

të paraqitur profilin krijues si poet e prozator të autorit Kurti, vlerat e tij letrare 

të njohura jo vetëm në Kosovë por edhe jashtë saj.  

 

Një fitues i dy Mirënjohjeve të Arta në Greqi vitin e kaluar, i përkthyer në disa 
gjuhë të botës, në antologji, etj. Pas fjalës së Bezhanit, redaktori i romanit 

“Qëndresë e bardhë” z. Qazim Shehu, zbërthej në detale rëndësinë dhe peshën 

e librit, i cili, si tematikë kishte luftën e fundit në Kosovë. Në ndërkohë, grupi i 

vajzave recituese deklamuan disa poezi  nga krijimtaria e përzgjedhur poetike 

e z. Muharrem Kurti. 

 

Mirënjohja nga kryetari i Bashkisë së Pogradecit për z. Muharrem Kurti 
Pas gjithë ceremonisë, mirë të organizuar nga Bashkia e Pogradecit, në emër të 

kryetarit të Bashkisë, z. Avdulla Cano, i ndau mirënjohjen Kurtit, me 

motivacion: “Për kontributin e tij të çmuar në fushën e krijimtarisë letrare, në 

përçimin e vlerave të atdhedashurisë te lexuesit”. Pas dhënies së kësaj 
mirënjohje me vlerë të rrallë për autorin, të dy krijuesit nga Gjakova dhanë 

libra për Klubin Letrar “Lasgush Poradeci”, për bibliotekën e qytetit “Mitrush 

Kuteli” dhe disa miqëve e kolegëve letrarë nga qyteti e rrethi i Pogradecit. 

Gjatë dhurimit të librave për bibliotekën e qytetit 
 

Në program pati edhe pika tjera, si deklamime të vargjeve nga Mitrush Kuteli, 

nga z. Ylli Çela, i cili mahniti publikun me aktrimin deklamues poetik. Pastaj, 

ishte edhe një pikë me këngë folklorike nga një rapsod kuksian, Azem Brahja, 

i cili jeton në atë qytet të bukur buze valëve të liqenit piktoresk. 
 

Një drekë e shtruar me bujarinë dhe traditën e paparë të asaj zone të atdheut 

tonë ishte edhe përshëndetja e asaj dite të paharrueshme mes vendorëve dhe ne 

dy gjakovarëve, z. Bezhani e Kurti. Në Gjakovë mbërritëm në ora 24 të datës 

30 mars 2018, me zemra të mbushura kënaqësi, plot kujtime e mbresat që nuk 

harrohen kurrë, nga Pogradeci i vlerave letrare e historike. 
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Shkruan: Alketa Maksuti-Beqari, Vjenë/Austri 
Alketa Maksuti Beqari, lindi në Drithas të Korçës në vitin 1971. Ka diplomuar në Fakultetin e Shkencave të Natyrës 

në Universiteti i Tiranës në vitin 2011. Vazhdon Postmaster për Energji të Rinovueshme në TU, Vjenë. Pasioni i saj 

është letërsia, publiçistika dhe radio. Në vitin 2000 ka botuar librin me poezi “Parametra”. Në 2014 dhe 2015 në 

Teatrin Eksperimental “Kujtim Spahivogli" dhe në Teatrin Kombëtar është vendosur në skenë drama e saj me titull 

“Premtimi”. Në qershor 2016 ka marr pjesë në Sesionin Shkencor mbi Gjuhën Shqipe e organizuar nga Klubi Letrar 

“Podguri‟‟ me organizator Nuradin Imeraj në Istog si e ftuar nga Shqipëria. Nga prilli 2017 është autore dhe 

prezantuese e emisionit “Bërthamë” në “Radio Liria” me qendër në Austri.   

 

 
 

 

Gruaja pa Atdhe 

 
Tregim 
 
Puna ime si përkthyes më 

mundëson të takoj shumë njerëz 

nga vendi im. Rrallë mund të 

memorizoj fytyrat apo emrat, 

sepse janë shumë, shumë. 
Historitë e tyre, e kam vështirë t'i 

harroj.  

 

Në zyrat e shtetit, përfaqësuesit 

ligjor më lajmëruan në telefon se 

ju duhej ndihma ime. Ora 

shënonte katër mbasdite. Dielli 

ishte i nxehtë edhe pse ishte 

pranverë. Hyra te porta dhe më 

pas për t'u ngjitur lartë kalova në 

procedurat e rutinës, por të 

detyrueshme. Përshëndetja. 
Letërnjoftimi. Arsyeja. Kalimi 

nën sensorët për kontroll armësh. 

Falenderimi. 

Njëzet vite që kryej punën e 

përkthyesit.  

 

U ngjita tek dhoma 204. Dera 

ishte e hapur. U përshëndeta me 

punonjësit. Afër tryezës, e ulur në 

karrige, një grua me flokë gjysëm 

të lagura e mbuluar me batanije. 
Në gjuhën e shtetit ku punoj, 

pyeta me zërin e dridhur se çfarë 

ka ndodhur. Në këtë kohë hyn 

oficerja e mbrojtjes së të drejtave 

të njeriut me filxhan çaji në dorë. 

Ia vendos zonjës në duar duke i 

buzëqeshur. Nga gjendja e 

rënduar psikologjike zonjës i 

dridheshin duart sa edhe nuk 

mundej ta afronte filxhanin në 

buzë.  

-Rast i vështirë.- më tha komisari. 
-Edhe për ju, ju kuptoj.- vazhdoj 

më tej. 

-Tentoj të mbytej. 

 

Gruaja kishte humbur shikimin në 

filxhani i çajit. 

 

-Jeni në gjendje të fillojmë pyetjet? - i fola me dhembshuri shpirti. 

-Po.- u përgjigj me buzën që i dridhej akoma. Më pas humbi shikimin tek 

filxhani i çajit dhe foli: 

-Jam pa atdhe. Më lini të vdes! 

-Unë dhe stafi këtu i zyrës duam të të ndihmojmë. Duam të dimë historinë 
tënde. 

-Jam pa atdhe, më lini të vdes! 

 

Profesioni më ka mësuar të ruaj emocionet, por asnjëherë nuk ka ndodhur. 

Komisari më shikoj në sy. Heshti. Më pas më tha: 

-Pyeteni zonjën nëse dëshiron të vazhdojmë pyetjet dhe a është në gjendje ta 

përballojë qëndrimin e saj. 

 

Përktheva. 

 

-Po.- foli gruaja me buzët ende të nxira nga dridhjet. Jam pa atdhe.- shtoi më 

pas-jam pa atdhe! Sytë iu mbushën me lotë. 
 

Përktheva. I kërkova komisarit jashtë çdo rregulli ligjor të më lejonin pak kohë 

të qëndroja vetëm me zonjën. Pa hezitim, me dhembshuri në sytë e tij doli nga 

zyra bashkë me kolegët e pranishëm si janë ligjet në rastet e marrjes në pyetje. 

U ula tek karrigia pranë saj. 

-Pse e bëre? Jeta është e bukur! Fol, të lutem, unë jam këtu të të ndihmoj. Jemi 

nga i njëjti vend, e njëjta gjuhë. Jam shoku, vëllau yt si të duash më quaj. 

 

Sytë e saj ishin ngulur tek të mijtë sy. 

-Jam pa atdhe! Më lini të vdes! Dridhej dhe vetëm dridhej. 

 
E kuptova që këtë ditë ishte e pamundur marrja në pyetje. Iu drejtova derës si 

u ngrita menjëherë nga karrigia. Tek dhoma përballë ishte komisari dhe 

kolegët e tjerë: 

-Gjendja e saj është tejet e rënduar. Është e pamundur të flasë, shikimi i saj ka 

humbur në tjetër hapësirë.-u shpjegova. 

 

Komisari i kërkoj oficeres të njoftonte doktorin dhe të ndiqej procedura e 

shtrimit në spital. Nga ky moment unë do të isha i përditshmi vizitor i saj në 

orë të pacaktuara dhe ndoshta pa ndërprerje. Së bashku me komisarin hymë 

tek dhoma 204. Gruaja mbante filxhanin në dorë edhe pse çajin e kishte 

mbaruar. 

-Kush e shpëtoj?- pyeta duke qëndruar pranë zonjës dhe i hoqa filxhanin. I 
mora duart e saj tek të miat-tani do vij doktori, do të shtrojmë në spital. Më ke 

mua, nuk të lë vet.-i thashë duke gëlltitur lotët. 

-Jam pa atdhe!-foli më zë të mekur. 

 

Nga jashtë u dëgjua sirena e ambulancës. Pas disa minutash doktori dhe 

ndihmësit e tij hynë në dhomë. Ishin si gjithmonë punonjësit e Kryqit të Kuq. 

E vendosën zonjën në karrige me rrota dhe dolëm. Komisari dhe njëri nga 
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kolegët së bashku me oficeren 

ishin pas nesh. Hyra në 

ambulanca me lejën e komisarit. 

Iu ula pranë zonjës dhe duart e saj 

i mbajta në të miat duar.   

-Jam pa atdhe, më lini të vdes!-

tha zëri i saj pothuaj i shuar. 
 

Në krah infermieri i vendosi 

serumin bashkë me qetësuesin. 

Zonja ra në gjumë. Duart e saj 

ishin tek duart e mija. Të paktën 

tani është më e qetë.  

-Ndoshta nesër do të jetë më 

mire.-tha doktori duke parë 

trishtimin në fytyrën time. 

-Ju faleminderit doktor - i thashë. 

 

Arritëm në spital. E sistemuam 
zonjën në një dhomë për një 

pacient. Komisari, kolegu dhe 

oficerja u larguan. Unë u ula 

pranë krevatit të saj. Dorën ia 

mora tek dora ime. Sytë e saj u 

zgjuan. Më pa.  

-Më lini të vdes, jam pa atdhe!-

më kërkoj duke i rrjedhur lotë nga 

sytë. 

-Si të quajnë? - e pyeta 

dhembshurisht. 
-Jam pa atdhe! 

 

Besoj në Zot. Iu luta, iu luta që të 

më bënte të fortë dhe të ishte me 

zonjën si deri tani. I përkëdhela 

kokën. I thashë:  

- Jam atdheu, ktheu nga errësira 

të lutem, do jem atdheu yt! 

 

Doktori erdhi ditën tjetër së 

bashku me kartelën e saj.  
-Gjendja është e rënduar. Ka 

humbur kujtesën. Duhet vetëm t'i 

flasësh, t'i tregosh për vendin 

tuaj. Kështu mund të rikthehet. 

Më vjen keq. E re.-foli ai me 

zërin që shprehte keqardhje. 

-Do ia dal, doktor, do ta rikthej.  

 

Kaluan tre muaj. Isha i 

përhershmi në dhomën e saj. I 

flisja dhe vetëm i flisja për vendin 

tonë. Gjithë lumenjtë, detet, 
fushat, malet, qytetet e fshatrat ia 

përshkrova. Asnjë shenjë. Prapë 

theva rregullin. I kërkova 

komisarit ta merrja në shtëpi. 

Atmosfera e shtëpisë do ta 

ndihmonte. Kështu ndodhi. Por sa 

herë ajo kthehej me kujtesën, 

përsëriste fjalën „„Jam pa atdhe!‟‟ 

Doli vera dhe vjeshta arriti me ngjyrat e saj. Ishim tek baçja e shtëpisë. Gjethet 

kishin mbuluar barin. Ajo u ngrit nga poltroni. Hodhi shallin supeve dhe eci. 

-Çfarë dite është sot?- më pyeti. 

-E dielë, shtator.  

-Shtator? - pyeti e habitur. 

-Jam në parajsë? Dhe juve iu caktoj Zoti të më gjykoni? Apo kam hyrë tek 

dera e më pret ferri?-tha. 
-Jeni në shtëpinë time. Do kemi kohë të flasim. Nëse dëshiron, shëtisim.-iu 

shpjegova dhe luta. 

 

Shëtitëm gjysëm ore. U kthyem në shtëpi. Hymë brenda. Ajo u shtri në divan. 

As dhjetë minuta e zuri gjumi. I telefonova komisarit dhe doktorit. Në 

mbrëmje ishin aty. Doktori e vizitoj. Kujtesa po kthehej. Pas një muaji të dy 

shkuam tek zyra e komisarit. Gruaja ishte përmirësuar dhe në prani të doktorit 

nisi marrja në pyetje. Sipas procedurave të marrjes së të dhënave personale 

dhe arsyes pse ndodhej në këtë shtet, komisari e pyeti pse vendosi të mbytej.  

-Për të mos e lënduar më shumë veten, është dhimbje e pa llogaritur të jesh pa 

atdhe.-tha zonja. 

 
Përktheva unë. Marrja në pyetje zgjati dy orë. Në firmosje të deklaratës së saj, 

komisari u shpreh: 

-Për shkak të rrethanave tuaja të shkruara gjatë kohës kur iu ishit në trajtim, 

shteti ynë vendosi të japë lejëqëndrimin këtu. Më pas ndiqen procedurat për të 

cilat do ju ndihmojmë ne. Uroj që jeta tuaj të normalizohet dhe dua të shoh 

buzëqeshje në fytyrën tuaj. 

 

Përktheva. Zonja u ngrit i dha dorën. E falenderoj. Pasi u përshëndetëm me të 

gjithë, dolëm nga dhoma 204. 
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Shkruan: Driton Smakaj, Budapest/Hungari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ballë për ballë me vrasësin, shpirtmarrësin e suksesshëm të shekullit XXI 

 

Tregim 

Herët në mëngjes mora si zakonisht autobusin të shkoja 

në punë. U ula diku kah mesi i autobusit në një ulëse 

pranë dritarës. Librin e kisha me vete që sapo kisha 

filluar ta lexoja, por disi nuk më lexohej. Një ndjenjë e 

çuditshme më kishte kapluar trupin dhe mendimet më 

shtriheshin sa larg aq afër, si në kohë ashtu edhe në 
hapësirë. Tundosja e mendimeve ngjante me valet e 

oqeanit në ditët e stuhive të mëdha. 

 

Ç'është kjo parandjenjë? Mendova me vete derisa 

shtriva shikimin tim drejt arave, matanë autostradës së 

gjërë ku makinat shkonin pa ndalim. Zbrita në stacionin 

e parë të metropolit, kalova rrugën dhe mora shkallët 

lëvizëse që të dërgojnë në pjesën e nëndheshme të 

qytetit, te Metro4.  

 

Pas meje u vu një djalosh me një pallto të zezë e të 
gjatë, gati sa nuk i shkonte përtoke. E mbante pallton të 

zbërthyer, duart mbante në xhepa, por në sytë e tij dukej 

shqetësim. 

 

Parandjenja ime më kishte alarmuar ende pa ardhur në 

qytet. Ishim tashmë përballë njëri-tjetrit, por kishim një 

distancë rreth 20 metra. Shikimet tona u ndeshen. Ai më 

shikoi me shqetësim, ndërsa unë i buzëqesha. Sytë e mi 

e vështruan atë në tërë trupin, në fokus duart e tij në 

xhepa dhe sikur të kisha aftësi mbinatyrore ia vërejta 

revolverin e gjatë, me shurdhues, në dorën e djathtë. 
 

Buzëqeshjen e mbaja në fytyrë, por edhe vdekjen e 

mendoja njikohësisht. Frikë kisha natyrisht, por jo sapër 

të kërcyer në binarët e metros e për të ikur me vrap 

nëpër tunelat e errtë të nëntokës. 

 

Metro erdhi, dyert u hapën dhe shumë njerëz dolën e 

shumë të tjerë hynë brenda. Vrasësi mbante shikimin e 

urryer drejt meje, ndërsa unë shkova në fund të vagonit. 

U mbështeta për fundin e tij dhe nxora telefonin, bëja 

sikur shikoja diçka në ekranin që shëndriste, por në fakt 

përqëndrohesha tek djaloshi me pallton e gjatë. 
 

Ai u kthye kah unë dhe duke iu kërkuar njerëzve leje, 

ecte hap pas hapi drejt fundit të vagonit. Me dorën e 

majtë hapte rrugën nga njerëzit që qëndronin në këmbë 

në vagon, ndërsa dorën e djathtë e mbante në xhepin e 

palltos së gjatë. Më ngjante në një situatë filmash me 

vrasës të paguar, profesionistë të së keqës, shpirtmarrës 

me profesion. Shpirtmarrës i suksesshëm i shekullit të 

ri. 

Arriti para meje e sytë e tij më shikonin sikur donin të 

depërtonin tejpërtej trupin tim me forcën e plumbave. 

Unë e shikoja vetëm me bisht të syrit, prisja të më thotë 

diçka, ose të nxirrte dorën e djathtë nga xhepi për të 

kryer detyrën e tij prej shpirtmarrësi. 

Në telefon kisha bërë gati një sms me dy fjalë të vetme -
Të DUA- dhe prisja të shtypja butonin -Send- sapo të 

shoh tytën e revolës drejt meje. Sms-i ishte për gruan 

time. Çdo të mund t'i thoja tjetër në një moment të tillë?. 

 

Vrasësi më shikoi edhe më urryeshëm, por edhe sikur 

filloi t'i dridhej buza. Nuk e dija nëse e kishte nga 

urrejtja e madhe, nga frika për të marr një shpirt apo nga 

ndjenja e fortë e realizimit të një qëllimi tjetër si 

shpirtmarrës i suksesshëm i shekullit njëzëtenjë. Kur 

filloi t'i dridhej edhe këmba, atëherë drejtova shikimin 

tim në sytë e tij, ndërsa gishtin e madh të dorës së 
djathtë e mbaja mbi butonin -send- të telefonit. Në 

momentet e fundit të jetës sime, doja të dërgoja një 

mesazh dashurie, dy fjalë të mëdha sa krejt bota: 

-Të DUA.  

Ndjehesha vërtetë çuditshëm, por çuditërisht më iku 

frika, ndërsa buzëqeshja ime u bë edhe më e kristaltë 

kur sytë tanë u ndeshen. Vrasësit iu mbushën sytë me 

lot e buza i dridhej, nxori duart nga xhepat, ndërsa unë u 

alarmova për të shtypur butonin, isha i sigurt që po 

vdisja. Nxori duart nga xhepat, pa revolverin, hapi 

krahët dhe më përqafoi, ndërsa lotët i shkonin si dy 
lumenjë faqeve. 

 

Asgjë nuk kuptoja, derisa më përqafoi, shtriva dorën 

time të majtë tek xhepi i palltos dhe preka revolverin e 

tij me shurdhues. Pas një përqafimi të shkurtër, u shtye 

një hap mbrapa, më shikoi butësisht dhe më tha: 

-Faleminderit që nuk më vrave! Ndërsa sytë mbante në 

ekranin e telefonit tim ku ende dukeshin dy fjalët më të 

mëdha që njerëzimi ka zbuluar ndonjëherë. 

Mbeta pa fjalë e pa aksion, nuk arrija të kuptoja kush kë 

donte të vriste. U ndjeva çuditërisht një vrasës pa pagesë 

i vrasjes. Dyert e metros u hapën, djaloshi me pallto të 
gjatë doli pa thënë asnjë fjalë tjetër. Duart nuk i mbante 

më në xhepa. Unë shtypa butonin -send- ku dërgova një 

mesazh me dy fjalë të vetme: 

-Te DUA. 

 

Çuditërisht vazhdova të jetoj! Kodi i dashurisë, e vrau 

vrasjen. 
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Shkruan: Vjollca Koni, Vjenë/Austri 
Vjollca Koni është lindur më 17 korrik 1964 në Grevë të Skraparit (Shqipëri). Shkollën fillore e kreu në vendlindje, 

të mesmen në Çorovodë për të vazhduar në Tiranë. Me shkrime merret qysh nga bankat e shkollës fillore. Deri tani 

ka të botuara tre vëllime me poezi. Vëllimin e parë „„B Bio‟‟ e botoi më 2013, „„Poseidon, ky malli im‟‟  dhe „„Ti 

Qindvjetesh‟‟ në vitin 2016, gjithashtu me poezi, botuar në Prishtinë. Në pregatitje ka vëllimin e katërt me poezi 

dhe një roman që tani e ka në dorëshkrim. Bashkëpunon me shumë nga revistat dhe gazetat që botohen në gjuhën 

shqipe. Poezitë e saj janë të botuara dhe në shumë antologji në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e gjithandej trevave 

shqiptare. Jeton, punon dhe vepron në Austri me familjen. Eshtë nënkryetare e Lidhjes së Shkrimtarëve dhe 

Krijuesve Shqiptarë në Austri „„Aleksandër Moisiu‟‟ me seli në Vjenë.  
 

 

Himn për duart 
 
Ese 
Të flasësh për duart e sidomos të 

shkruash për to, nuk të mjaftojnë 
faqe të tëra, në mos edhe më 

shumë, sepse kur veprimet e duarve 
gërshetohen me ato të mendjes, 

dalin mrekulli të vërteta. 
 

Por tani dua të merrem vetëm me 
shtrëngimin e duarve, që, në 

kontinentin tonë e kanë zakon dy 

popuj – ne dhe francezët. Edhe 
gjetiu haset, por thjesht si dhënie 

dore, jo si shtrëngim. 
Ndryshimi është thelbësor: dhënia e 

dorës është përshëndetje ose 
ngushëllim, ndërsa shtrëngimi është 

premtim, fjalë, besë. Dora jepet më 
shumë se një herë në ditë, jo vetëm 

për të mirë, gëzime, urime, por 
edhe në fatkeqësi. 

 
Por ka të dhënë e të dhënë të 

duarve. Këtu do të ndalem pak. 
Mendimin tim mund ta pranoni ose 

ta kundërshtoni. Edhe në këtë pikë 
secili ka kokën e vet, mendimin e 

vete. Jo rrallë dëgjojmë të thuhet 
se, “kur takova filanin apo filanen, 

mezi ma dha dorën, madje vetëm 
gishtat”. Ose: “ai (ajo) më parë e 

tërhoqi dorën, se sa ma zgjati. Sikur 
do t‟ia haja!” 

 
Në raste të tjera, veshi na ze 

shprehje të tilla: “Desh ma këputi 
dorën… nuk po ma lëshonte, gati-

gati sa s‟ma mori me vete… ma 
mbajti dorën gjatë në të vetën…”. 

 

Ka edhe kuptimin e ndihmës në 
situata të vështira: “I dha dorën” ( E 

nxori nga halli). 
 

Le të kalojmë nga dhënia, në 
shtrëngimin e duarve. Përditë nga 

ekranet, radiot e gazetat na 
kumtohet se kush nga politikanë 

shtrënguan fort duart. Për mua, në 
shumicën e rasteve të tilla jemi larg 

shtrëngimit zanafillor, që, siç e 
thashë qysh në fillim, e kemi ne 

dhe francezët. Ah, po! Edhe 

shtrëngimi i duarve midis atyre që janë në gjak është i barabartë me: “Fjala një, 

Zoti një!” Megjithse, siç kanë ardhur kohërat, edhe aty duhet t‟i bëjnë sytë katër, 
se mund të shtojnë rreshtat e kronikave të zeza. 

 
Dashur pa dashur më duket se u futa pak në politikë. “Fajin” e kanë duart, se 

këtë fushë nuk para ma ka ënda. A, po qe se ndodh që nga një shtrëngim duarsh 
te lindë një dashuri, ndryshon puna! Përderisa është vërtetuar që njerëzit mund të 

bien në dashuri me shikim të parë, pse të mos ndodhë kjo edhe pas një takimi 
duarsh? Natyrisht nuk bëhet fjalë për çdo lloj qeniesh, por për ato me duar të 

ndjeshme, elektrizuese. 

 
Por ndodhka të të zerë qymyri edhe me dikë që nuk e ke parë apo takuar 

asnjëherë. Këto raste, që unë i përfytyroj tejet të rralla, janë shumë të bukura 
sepse ushqehen aq shumë me ndjenja, saqë kur të dashuruarit shihen, edhe po të 

jetë njëri vampir e tjetra shtrigë, nuk do t‟u bëjë përshtypje fare. E para gjë e 
shumëpritur që do të bëjnë është shpalosja e ndjenjave dhe, në ekstazë e sipër, do 

t‟u duket vetja mister e miss bota! Kjo sa për humor! 
 

E, pra, nuk paska rëndësi si merr fill dashuria, por si ta mbash gjallë sa më gjatë 
këtë ndjenjë të fisme dhe njëherazi fisnikëruese. Kjo bëhet më e besueshme 

nëqoftëse ekziston ndonjë Zhulietë. Do të pyesni ju: “A ka edhe Romeo?” Edhe 
mund të ketë, por kam përshtypjen që ka më shumë Zhulieta, meqënëse janë më 

të brishta e më të ndjeshme. 
 

Nejse, desha s‟desha i futa “hundët” edhe në këtë fushë “të minuar”, paçka se 
nuk e mbaj veten për eksperte. Por edhe këtu duart më çuan se janë pikërisht ato 

dhe vetëm ato që përkëdhelin e që shkruajnë gjëra të bukura. 
 

Po kur thonë “ai, ajo i ka duart flori”, apo “ç‟i shohin sytë, ia bëjnë duart”? Por 
ndodh edhe që ai (ajo) ka dy duar të majta. Kjo merret në dy kuptime, se nuk 

duhet harruar që ka edhe nga ata me duar të majta që bëjnë mrekulli! 
 

Unë e jap dorën në mënyrën që ndiej, se tani kanë ndryshuar gjërat. Më parë 
nuset e reja kur martoheshin do të bënin temena, siç thuhej, – mbase kjo ka 

mbetur ende ndokund si traditë, – dhe donin s‟donin do t‟ua puthnin dorën të 
tjerëve. 

 
Njeriu ka shumë mënyra se si ta shpalosë mirënjohjen e tij. Ca më shumë 

dashurinë, edhepse mund ta paragjykojnë. Unë jap shumë dhe po aq shumë marr. 

Nga marr, do të doni të dini ju. Unë marr shumë dashuri nga ata njerëz që koha 
duart e tyre aq të bukura dikur i ka shpërbërë në duar të dobta dhe damarët e tyre 

duken sikur kanë zënë vend mbi lëkurën e duarve të venitura e që duken, si nuk 
po e them dot se ndjej dhimbje. M‟i puthin duart aq herë në ditë sa detyrohem ta 

mbush xhepin e përparëses së punës me doreza për t‟u lënë vend që të m‟i puthin 
duart e t‟i ve prapë. I dua e mendoj që ndoshta të nesërmen nuk i gjej më ose nuk 

shkoj më. Duke mos harruar që të gjithë do ta bëjmë atë rrugë, duhet të tregojmë 
shumë kujdes për atë moshë, që është më delikatja. 

 
Pra, më e rëndësishmja nga të gjitha është që dora të jepet në mënyrë që të 

transmetojë emocion, dashuri, ndjenjë, besim, optimizëm, guxim… 
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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?‟‟. 

 

 

Poezi të Kurt Gostentschnigg-ut të hartuara në shqip 

 

Thirrja e Shpirtit 
Të kam yll e Shpirt, 

të kam diell e dritë. 

Dashuria që kam për ty, 

do të më shtohet ditë për ditë ... 

 

Me lotët e Shpirtit po të shkruaj, 
me gjakun e zemrës po të flas. 

Për humbjen tënde aq shumë po vuaj, 

në dëshp‟rim me vete po bërtas. 

 

Ku je, o E Shtrenjta-Ëmbla ime? 

Çfarë të kam bërë, Shpirt, çfarë të kam bërë? 

Të kam larguar nga zemra ime, 

pa dashje, në inat e sipër. 

 

E paguaj me mungesën tënde, 

me therjet deri në palcë e më. 

Malli im po kërkon praninë tënde, 
Shpirti im thërret: kurrë nuk të lë. 

 

Magjia jonë 
Dua të të shkruaj në gjuhën tënde, 

sepse kështu më vjen. 

Nuri yt është frymëzimi im, 

shqipja jote vegla ime e të kënduarit. 

Vërtet, nuk ka nevojë për fjalë midis nesh, 

ne jemi zhytur bashkë deri në fund të shpirtit tonë; 

dhe përveç kësaj – dashuria, që na zotëron, 

nuk është e kësaj bote, 
ajo e ka universin e vet, 

që shtrihet veç në zemrat tona. 

Dhe prapë: kam për t„i kënduar këngët e dashurisë sonë, 

edhe pse mund të jenë vetëm përsëritjet e atyre, 

të cilat t„i kam kënduar një herë. 

Fjalët, ritmet, vjershat – të gjitha ndryshojnë, 

vetëm ajo, së cilës i këndohet, nuk lëviz nga vendi. 

Është si një yll i paluajtshëm, 

qendra e kozmosit tonë shpirtëror, 

boshti, rreth të cilit rrotullohen ndjenjat tona. 

Nuk ka një emër më të mirë sesa magji 

për misterin që na lidh – shpesh kundër mendjes sonë. 
Si të mundësh diçka, që burimin e ka përtej? 

 

 

 

 

 

 

Për Zemrën time 
Zemrën time unë e dua, 

ashtu siç më do mua. 

Me Dritën time jam i lirë, 

nuk ka kohë, nuk ka hapësirë. 

 

Zoçkës 
Zoçka ime e lirë! 

Kam vetëm një dëshirë – 

të jesh ti sa më mirë. 

----- 

Poezi të Kurt Gostentschnigg-ut,të përkthyera nga 

gjermanishtja në shqip 

 

JI! 
N‟ atë udhë kërkimi për fat e gas 

rue‟ se gabon me kqyrë përmas. 

Por as përpara shikim i gjorë 

për portë të re nuk të jep dorë. 
 

Çka ndodhi dje, si mund ta fshish, 

nesër qysh merr a mund ta dish? 

Hala „i mendim pa zanë mirë farë, 

ja, tjetri, qet krye mbi tjetër arë. 

 

Atë t‟zemrës mister mbretnie m‟ e gjetë, 

paj, rand‟ është për ty, po ësht‟ edh‟ e letë. 

M‟ e kcye prej vetes e n‟ përjetësi 

kur rron fikall jetën këtu e tashi. 

 
E përkthyer nga Kujtim Rrahmani 

 

Vallëtari i çmendur 
Vallëtari i çmendur natën fluturon, 

njerëzit e vështrojnë si qesh e gëzon. 

Flokët e prerë shkurt, gjymtyrët elastikë, 

nën petkun e ylbertë ai hidhet vrik. 

I bën të gjithë të qeshin, ka pamje miqësore, 

tek sillet vërdallë, tregon gjëra gazmore. 

Shtrembëron fytyrën, gjestet s‟i kursen, 

nga ndonjë çmendinë a thua se vjen? 

Të gjithë me të qeshin dhe kohën e kalojnë, 
trishtimin e shpirtit në sy s‟ia lexojnë. 

Ai vazhdon kërcimin mes turmës i vetmuar, 

me hare e gaz, por zemër të copëtuar. 

Nën kostumin e tij i mbrojtur qëndron, 

vallëtaren e çmendur fshehtas ëndërron. 

 

E përkthyer nga Betilda Gostentschnigg 
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Në Frashënjet* 

 

Një zotëri i moshuar me kurorën e bardhë të flokëve luan në piano dhe çibuku i tim eti vallëzon para meje mbi tryezë.  

 

Tonet e violinës së Herrengasses peshojnë edhe më rëndë në qenien time Neruden mbaj në prehër derisa pres petullat 

premtuese bretoneze që do të m´i kujtojnë imazhet e mrekullueshme të shtegëtimit tim lirik nëpër Francë. 

Si do të ngjizen pikat e burimit të tastieres me ritmet Blues-i të Raskolnikovit në Saitensprung*! 
Si do të më vajtojë zemra në udhëtimin melankolik në të shkuarën, thirrjet e së cilës nga banesa e ftohtë më përzënë 

përjashtë tek biçikleta ime bavareze të dal në rrugicën plot gjallëri të qytetit ku s´ka nevojë ta rrëfej historinë time sepse 

ajo më njeh më mirë se çdonjërin në këtë botë, mishi i gëzimit dhe i vuajtjes më lidhin me të pjesë e pandarë e jetës 

sime tokësore! 

 

Yjtë e mbrëmjes bien në burimin tim si mollat në gjethet e kalbura të vjeshtës dua të jem vetëm, me veten, sall me 

veten, për ta njohur më në fund, vetveten Franca më ka prekur në loçkë drejtimin ma ka ndriçuar nëpër të cilin tash e 

tutje perin e fatit të zërit tim të brendshëm duhet ta tërheq. 

 

Vis le moment! Le të jetojë çasti! 

Të vrapoj përmes pyjeve si Robin Hood të gjuaj në shenjë me thikë si Winnetou si një Troubadour të sillem fshatrave 

vërdallë këmbëkryq në kafene të pi duhan në çibuk si një Van Gogh dhe të më shkrihet në vesh si gjysmëhëna e 
kaftjallit në gojën time – e mrekullueshmja gjuhë. 

 

*Kafeneja e njohur në Graz ´ESCHENLAUBE´ (FRASHËNJET) 

*Poashtu një kafene e njohur e Graz-it 

 

E përkthyer nga Arif Kutleshi 

 

 

O, e shtrenjta ime! 
Parisi është vendlindja e dashurisë  

Dhe ti je Parisi për mua. 
Dielli në kulmin qiellor je ti, 

Hëna dhe yjet në natë. 

Në aromën e trëndafilit të gjejë ty 

Siç të gjejë në zemrën e mjaltës. 

Ëndërrojë, sall ti. 

Zgjohem dhe vetëm ti. 

Mall i Dashurisë – 

o e shtrenjta ime! 

 

 

E përkthyer nga Arif Kutleshi 
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Shkruan: Nikollë Loka, Mirditë/Shqipëri 
Nikollë Loka ka lindur në Sang të Mirditës me 25 mars 1960. Pas diplomimit ka punuar mësues, inspektor arsimi dhe 

drejtor shkolle. Më pas migron në Belgjikë. Në vitin 2004 kthehet nga emigracioni. Ka punuar redaktor në gazetën 

“Politika”, analist politik në të përditëshmet kombëtare "Albania", “Express ", ," Balkan ", etj. Aktualisht është Drejtor 

Ekzekutiv i Institutit të Studimeve Albanistike "Gjon Gazulli” me seli në Tiranë. Ai  është autor i gjashtë librave me 

poezi: “Njerëz që plaken udhëkryqeve”, botimet “Mirdita”1998; "Koha e shkelur” botimet “Mirdita” 1999; "Larg 

Atdheut” botimet “Mirdita” 2001; "Nje hark Ylberi”, botimet “Emal” 2013; "Koha tjetër”, botimet “Geer” 2015 dhe 

“Natën kapërceje pa leje”, botimet “Gazulli” 2017. Po ashtu është antar nderi i Lidhjes së Krijuesve Shqiptarë në 

Mërgatë dhe i Shoqërisë Kulturore-Artistike “Mirdita”. 

 

  

 

Koha tjetër  

Erdhe të më thuash 

se fjala është e ajrtë 

e nuk ka formë. 

Premtimi është një lojë. 

Se qeni dhe njeriu 

janë njësoj. 

Erdhe të më thuash: 

koha të plak me hile, 

dhe rrudhat në ballë 
ti vë tinëzisht, 

duke të thënë 

fjalë dashurie. 

Po më çon fjalë 

hon më hon, 

se koha rri ngushtë 

në pulsin tënd. 

Në eter 

një kohë tjetër po vjen. 

Koha jote 

me një tjetër diell, 

me një tjetër hënë. 

 

 

Ma ruaj ylberin 

Ma ruaj ylberin, 

ylberin ma ruaj nën sqetull, 

mos t‟i bie shi! 

Mbuloma me një larë dielli, 

me përkujdesje, 

e me pak ëmbëlsi! 

Ma ruaj ylberin, 

ylberin ma ruaj nën vetull, 
mos të ma vrasë syri i lig! 

Fshihe në syrin tënd, 

fshihe po deshe, 

deri sa të kthehet në lot 

Ma ruaj ylberin, 

ylberin ma ruaj në zemër, 

ruajma për pak 

ndaje në shtatë pjesë! 

E më jep me të një ag 

para çdo lindje dielli, 

një ditë të re, 

një mëngjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pikëllimi në shi 

Retë gri 

ngarkuar me hi, 

në pikëllimin tim 

zënë vend. 

Ca pika shiu 

hedhur nga një dorë pa bujë, 

plaken mbi gërshetin tënd. 

Të shikoj ty, 

dhe nxjerr trishtimin prej vetes, 
si u tretka trishtimi në ujë! 

Dy pika lot 

varen qerpikëve të bjeshkës, 

e më bëjnë të ndihem i huaj. 

Lodhem të shpëtoj 

prej këtij shiu që vret, 

dhe si fatkeq rrugën djerr. 

Kush nuk i mbledh 

dy pika loti në sy, 

nuk dashuron, as urren. 

Unë po e kapërcej veten time, 

dhe mbi gërshetin tënd heq ujë. 
Rrëketë e kohës 

m‟i marrin mendët, 

kur do të më vijnë, 

më thuaj! 

 

 

Nëse do ta qëndisja kohën 

Nëse do ta qëndisja kohën, 

nëpër labirinthe 

do të vendosja gurë, 

për ta shënuar frymën time. 
Nëse në padurimin e çastit 

do të më ngatërrohen këmbët 

dhe duart do të më dridhen, 

para se ta shtrydh pritjen, 

etjen për ujë 

do ta lë nën një krua. 

Do të më mjaftonte 

hija jote 

dhe një shtrojë e butë shprese, 

për mbulojë 

veç yje që digjen 

me zjarmi dhe ethe. 
Nëse do ta humb pritjen, 

s‟do ta kuptoj ecjen, 

javët dhe muajt, 

ku vij e nga shkoj, 

ditët do të iknin të verbëra 

e netët do të vinin të shurdhta. 

Të dyja do të më duken njësoj. 



Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                           nr. 33: Vjenë, qershor 2018 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.arberia.at 

 

Shah i përbashkët me mjeshtrin ndërkombëtar të shahut, Bedri Sadiku 

 
 

Nën organizimin e Klubit të 

Shahut “Austria Wien” dhe me 
mbështetjen e Federatës Vjeneze 

të Shahut, në datat 15 - 21 prill 

2018, në lokacionet e Federatës 

Vjeneze të Shahut, u mbajt turneu 

tradicional i radhës “Austria 

Open 2018”. Lojërat u zhvilluan 

sipas modelit zvicerian edhe atë 

në kohëzgjatje prej 7 raundeve. 

Shahistët me këtë rast marrin 

edhe pikë (Elo) nacionale dhe 

internacionale. Nga klubi shqiptar 
i shahut në Vjenë “Arbëria”, në 

këtë turne morën pjesë dy lojtarë, 

Anton Marku dhe Kadri Berbati. 

Në këtë turne mori pjesë edhe 

Mjeshtri Ndërkombëtar nga 

Kosova z. Bedri Sadiku. Nga 96 

pjesëmarrësit nga shumë shtete të 

botës, ai arriti pas 7 raundeve të 

rënditet në vendin e 4 me 5.5 pikë 

nga gjithsej 7 pikë. Tani ai ka 

2204 pikë (Elo). 

 
Më rastin e vizitës në Vjenë të 

Mjeshtrit Ndërkombëtar në shah 

z. Bedri Sadiku, Klubi i Shahut 

“Arbëria” organizoi me 22 prill 

2018 një shah simultan (shah i 

përbashkët dhe njëkohësisht 

kundër më shumë 

kundërshtarëve), ku z. Sadiku u 

përball me 15 kundërshtarë, 

anëtarë të klubit dhe të tjerë. Ky 

turne argëtues u mbajt në 
restorantin “Kastaniengarten” me 

pronar Shpetim Bujupin. 

 

Turneun e hapi z. Anton Marku, 

sekretar i klubit, i cili tha se 

shahistët shqiptarë në Vjenë janë 

të nderuar që sot të kenë në mesin 

e tyre një ikonë të shahut kosovar, 

mjeshtrin ndërkombëtar z. 

Sadiku. Ai sqaroi rregullat e 

lojërave të sotme, kurse fill më 
pas z. Sadiku mbajti një fjalë të 

shkurtër dhe tepër emocionale 

rreth jetës dhe aktiviteteve të tij, duke treguar se ndjehet shumë i gëzuar mes 

vendësve në Vjenë, të cilët i përgëzoi për aktivitetet dhe sukseset e klubit. 
 

 

Në fund të gjithë u ndanë të gëzuar nga kjo pasdite argëtuese, kurse fitues doli 

shoqëria dhe shembulli i mirë i një bashkëorganizimi spontan dhe të bukur. 

Këtë aktivitet e sponzorizoi anëtari i klubit “Arbëria” z. Nexhat Veliu. Për 

evidentimin filmik dhe dokumentimin me shkrim u përkujdes shkrimtari 

shqiptar nga Vjena Besim Xhelili, i cili ishte i pranishëm në këtë turne. 

 

 

 
 

 

Burimi: http://www.botasot.info/diaspora/876751/shah-i-perbashket-me-

mjeshtrin-nderkombetar-te-shahut-bedri-sadiku/ 

http://www.arberia.at/
http://www.botasot.info/diaspora/876751/shah-i-perbashket-me-mjeshtrin-nderkombetar-te-shahut-bedri-sadiku/
http://www.botasot.info/diaspora/876751/shah-i-perbashket-me-mjeshtrin-nderkombetar-te-shahut-bedri-sadiku/

