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FJALA JONË 

 

Të nderuar lexues, 

 

kemi kënaqësinë t’jua përcjellim numrin tridhjetë e katërt 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, etj.   

 

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

aktivitetet kulturore vlen të veçohen ato në kuadër të Vitit të Kulturës Austri-Shqipëri. 

Për sa i përket sportit, këto ditë nis sezoni i radhës i Ligës Shqiptare të Futbollit në 

Austri (www.futbollishqiptar.eu). E suksesshme vlerësohet edhe pjesëmarrja, për të 

gjashtin vit me radhë, e garimit të klubit të shahut Arbëria (www.arberia.at), i cili nga 

tashme dy vite përfaqësohet me dy ekipe, njëri në ligën B të Vjenës, ndërsa tjetri në 

kategorinë e dytë të ligës vjeneze.  

 

Në muajin nëntor të këtij viti do të mbahet një festim treditor me rastin e 25 vjetorit të 

themelimit të Misionit Katolik Shqiptar në Austri, si dhe ‘‘Javët e Kulturës Shqiptare 

në Austri’’ organizuar nga Këshilli Koordinues i Shoqatave Shqiptare në Austri 

(www.keshilli-koordinues.at). 

 

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 edhe në formë të 

shtypur në muajin dhjetor 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.futbollishqiptar.eu/
http://www.arberia.at/
http://www.keshilli-koordinues.at/
mailto:dielli.demokristian@gmail.com
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Faqja e tretë 

 
Shkruan: Tahir Bezhani, autor, Gjakovë/Kosovë (tahir.bezhani@hotmail.com) 

 

 

 

 

 

 

 

Gazeta “Dielli Demokristian”, një thesar i kulturës sonë në diasporë 

 

Kaluan tre vite që lexoj me kujdes dhe bashkëpunoj me gazetën 

“Dielli Demokristian” e cila botohet në Vjenë të Austrisë nga një 

grup entuziastësh nga diaspora jonë. Që në fillim kjo gazetë ka 

fituar besimin tim dhe ka krijuar kënaqësinë time për shumë 

arsye. 

 

Në radhë të parë këtë gazetë e drejtojnë një grup entuziastësh, 

intelektualë të dëshmuar e të etshëm për lirinë e fjalës, duke e 

shprehur atë përmes krijimeve të tyre para opinionit perëndimor, 

ku një numër i madh i tyre (për fat të keq) u desht të jenë pjesë e 

asaj bote të “largët”. Fjala e tyre e hapur para botës, me arsyen e 

argumentit e mendjes së shëndetshme krijuese, ka bërë që gazeta 

“Dielli Demokristian” të  jetë një thesar i  jetës kulturore më larg 

Kosovës edhe për Kosoven. Kjo mënyrë e veprimit me dinjitet te 

drejtuesve të gazetës na bën krenarë me hapësirën që ka përfshirë 

gazeta, thuaja në të gjitha vendet e botes, duke trajtuar temat me 

prioritet për vendin dhe kulturën tonë. 

 

Tematika gjithëpërfshirëse në gazetën “Dielli Demokristian” 

duke filluar nga informacionet e ngjarjeve politike, 

përditshmërinë tonë në vend e botë, kujdes të posaçëm i kanë 

kushtuar edhe artit letrar, ku krijues të ndryshëm nga e gjithë 

diaspora dhe Kosova shprehin lirshëm mendimet e tyre përmes 

shkrimeve  artistike, shprehin gjithë dhimbjen dhe mallin për 

atdheun, përjetimet e hidhura të jetës, që padyshim do jenë  një 

pasqyrim i jetës përgjithësuese, rrugëtim i jetës së stërmbushur 

me tragjedira por edhe krenari. Këtë e them për faktin se të gjitha 

shkrimet nga arti e kultura, por edhe nga sfera tjera, padyshim se 

luftojnë ashpër me asimilimin e gjeneratave tona në vende të 

ndryshme të botës. Asimilimi i gjeneratave të reja është brenga 

më e madhe kombëtare për momentin, pas shtetësisë së 

Kosovës... 

 

Në këtë kuptim, përmes shkrimeve e kontakteve me personalitete 

të jetës politike në Kosovë, intelektualët nga diaspora, duhet te 

jenë më të “konfliktuar” me kërkesat e tyre, jo të rrinë shtrirë në 

kërkesat e “ministrave” për kënaqësitë e tyre..... Mbajtja e 

lidhjeve me Kosovën, bashkëpunimi dhe shkrimet me 

reciprocitet mes krijuesve nga diaspora (këtë rast Austria) do 

ndihmonin më shpejt shpirtëzimin e krijimtarisë letrare, 

unifikimin dhe lëvrimin në 

aspektet letrare. Mendoj se 

kjo do ishte domosdoshmëri e 

jetës.... 

 

Një veçanti tjetër dhe më 

madhorja për kuptimin tim që 

më josh shumë kjo gazetë 

është aspekti i qëndrimit larg 

të çështjes fetare në mesin 

tonë. Shkrimet e kësaj gazete 

krijojnë hapësirën e 

mirëkuptimit mes feve tona të 

përbashkëta. Asnjëherë nuk 

më ka rastisur të lexoj tema të 

tilla me përmbajtje 

konfliktuoze. As nuk do doja 

kurrë të lexoj ato shkrime ku 

përçahet populli im. Vetëm 

uniteti, lufta e përbashkët 

kundër të keqes duhet të jetë 

prioritet i jetës sonë.  

 

Duke u ndier i gëzuar dhe 

krenar me gazetën “Dielli 

Demokristian”, së pari si 

lexues, si qytetar, pastaj si 

krijues, redaksisë së gazetës i 

uroj suksese të pandalshme në 

begatimin e jetës kulturo-

letrare, por edhe në aspektin e 

forcimit të rrënjës sonë 

kombëtare duke na prezantuar 

gjithandej si popull të 

dinjitetshëm e të padorëzuar 

kurrë në vështirësi jete.... 

 

Përshëndes gjithë lexuesit e 

gazetës, redaksisë i uroj 

shumë suksese! 

mailto:tahir.bezhani@hotmail.com
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Ekskluzive 

 

Angazhimi i Diasporës për Zhvillim të Politikave 
OJQ Germin 

 

Vendet anembanë botës po eksplorojnë potencialin e 

Diasporës së tyre për të kontribuar në zhvillimin e 

atdheut. Në rastin e Kosovës, Diaspora vazhdon të jetë 

burim i madh financiar nëpërmjet remitancave (15% e 

PBB-së gjatë vitit 2017). Përtej dërgimit të parave, 

Diaspora vazhdon të ketë lidhje të ngushta e emocionale 

me Kosovën dhe është e gatshme për të dhënë kontribut 

në zhvillimin e mëtutjeshëm të shtetit amë. Andaj, krijimi 

dhe zhvillimi i programeve që ofrojnë hapësirë për 

angazhimin e tyre është thelbësor për të optimizuar 

rëndësinë e Diasporës në drejtim të adresimit të nevojave, 

shqetësimeve dhe mundësive për të qëndruar sa më të 

lidhur me atdheun. 

 

Përkundër faktit që Kosova ka bërë disa përparime të 

nevojshme me qëllim të organizimit të diasporës dhe në 

njohjen e rëndësisë së kontributit të tyre me krijimin e 

Ministrisë së Diasporës në vitin 2011, është bërë shumë 

pak në përfshirjen e komuniteteve të Diasporës në 

proceset e hartimit të politikave. Jemi akoma mbrapa në 

krijimin e mekanizmave që mundësojnë përfshirjen e 

zërave të Diasporës në kornizën legjislative dhe 

institucionale për zhvillimin e shtetit. Nëse këtë e 

kthejmë në numra, do të thotë se kontributi dhe 

perspektiva e një prej grupeve më të mëdha shoqërore të 

Kosovës (800,000 sipas organizatës ndërkombëtare për 

migrim IOM) nuk është e përfaqësuar në politikëbërje. 

 

Ministria e Diasporës dhe Investimeve Strategjike në 

Kosovë është duke punuar në dy dokumente shumë të 

rëndësishme për Diasporën: 1. Projektligji për Diasporën 

dhe 2. Strategjia dhe Plani i Veprimit 2019 -2023. 

Germin ka filluar nismën Angazhimi i Diasporës për 

Zhvillimin e Politikave, që synon të sigurojë që zëri i 

diasporës është i pranishëm dhe do të kanalizohet në këto 

dy dokumente shumë të rëndësishme, ku bëhet fjalë për 

zbatimin e të drejtave politike, socio-ekonomike dhe 

kulturore për bashkatdhetarët. 

 

Qëllimi gjithëpërfshirës i këtij projekti është që të 

lehtësojë kontributin e Diasporës në Kosovë gjatë 

procesit të hartimit të politikave dhe strategjive, në 

veçanti të Strategjisë së Diasporës 2019 -2023 dhe 

Projektligjit për Diasporën. 

 

Germin përmes kësaj nisme synon: 

 

Të avancojë zërin e Diasporës në hartimin e politikave 

dhe strategjive me anë të forumeve dhe kanaleve të reja 

teknologjike; 

 

Të përfshijë aftësitë dhe njohuritë e pjesëtarëve të 

Diasporës që proceset gjatë zhvillimit të politikave dhe 

legjislacionit të jenë sa më gjithëpërfshirëse; 

 

Të fuqizojë pjesëtarët e shtatë task forcave të krijuara nga 

Germin për të marrë pjesë në proceset politikëbërëse në 

Kosovë. 

 

Kjo nismë do të përfshijë anëtarët nga Diaspora, 

institucionet vendimmarrëse në Kosovë dhe subjekte të 

shoqërisë civile. 

 

www.diasporaflet.org 

 

 

 

 

 

*** 

Ky grant financohet nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – financuar nga Agjencia Zvicerane për 

Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe menaxhuar nga 

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).  

 
 

http://kosovo.iom.int/kosovo-diaspora-0
http://www.diasporaflet.org/
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Speciale 

 

 

 

Krijues nga diaspora bashkohen në “Promenadë mërgimtare” 

 

 
 

Pamje nga hapja e aktivitetit në biblotekën kombëtare të Kosovës 

 

Edhe sivjet, në kuadër të takimeve tradicionale të krijuesve nga mërgata dhe 

diaspora, në Bibliotekën Kombëtare “Pjetër Bogdani” në Prishtinë, me 6 gusht 

2018, u mbajt ora letrare “Promenadë mërgimtare” me krijues e shkrimtarë 

nga diaspora. 

 

Ky aktivitet u organizua nga Ministria e Diasporës dhe Investimeve 

Strategjike, në bashkëpunim me Lidhjen e Krijuesve Shqiptarë në Mërgatë. 

 

Aktiviteti letrar nisi me një minutë heshtje për nder të figurave të njohura të 

artit, politikës e kulturës që më nuk janë në mesin tonë – Adem Demaçi, 

Bekim Lumi, Ragip Syla dhe Sulejman Lokaj. Këtë aktivitet letrar, i 

shndërruar tashmë në festival poezie, e hapi kryetari i Lidhjes së Krijuesve 

Shqiptarë të Mërgatës, Hasan Qyqalla. 

 

“Jemi mbledhur rreth bërthamës së artit, meqë kujtoj se është forma më e 

përkryer e reflektimit të identitetit dhe kulturës sonë kombëtar dhe 

intensifikimit në mjediset ku jetojmë”, tha Qyqalla. 

 

Në emër të Ministrisë së Diasporës dhe Investimeve Strategjike, 

Zëvendësmministri Faruk Nura tha se diaspora nuk kishte vetëm krijues, por 

kishte njerëz të të gjitha profileve që iu deshën atdheut tonë kur ishte në ditët 

më vështira. 

“Do t’i keni dyert e hapura dhe do të trajtoheni si njerëz tanë, sepse jeni në 

vendin tuaj”, u shpreh z. Nura. 

 

Në emër të kryeministrit Haradinaj, një fjalë rasti e mbajti edhe këshilltari i tij 

politik, Halil Matoshi. 

 

Në këtë aktivitet u promovuan shumë tituj librash, ndër ta: katër libra të 

Rexhep Jasharit; vepra poetike e Mentor Thaçit “Trungu”, “Çështja shqiptare 

në shtypin kroat”, i autorit Murat Ajvazi etj. 

Festivali poetiko-letrar vazhdoi 

edhe pasdite, me orën letrare, e cila 

kishte karakter garues. 

 
(Burimi: 

https://www.koha.net/kulture/109565/krijues
-nga-diaspora-bashkohen-ne-promenade-

mergimtare/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.koha.net/kulture/109565/krijues-nga-diaspora-bashkohen-ne-promenade-mergimtare/
https://www.koha.net/kulture/109565/krijues-nga-diaspora-bashkohen-ne-promenade-mergimtare/
https://www.koha.net/kulture/109565/krijues-nga-diaspora-bashkohen-ne-promenade-mergimtare/
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Aktualitete 
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Shkruan: Hazir Mehmeti, autor dhe publicist në Vjenë/Austri (mag_mehmeti@hotmail.com) 

 

 

 
 

550 vjet nga vdekja e Kryeheroit shqiptar Gjergj Kastriotit – Skënderbeu 
 

Drama “Gjergj Kastriotit-Skënderbeut” nga gjuha e dokumenteve. Intervistë  me Aktorin dhe regjisorin e njohur 

Xhevat Limani. 

 
“Mbi dyqind burime për këtë vepër të shkruar dhe çdo fjalë 

aty është e mbështetur në faktografi. Një nga motivet 

kryesore që dua të sjell është mesazhi në politikën shqiptare 

është kjo, se Gjergj Kastriotit-Skënderbeu,  ka folur me 

diplomat të huaj pa protokoll, pa përkthyes në shtatë gjuhë. 

UÇK mori si elemente pozitive nga strategjia e  Gjergj 

Kastriotit – Skënderbeu,  gjë që u çmua shumë në nivele 

botërore”. 

 

Aktualiteti i një interviste me shkas plotësohet me rastin e 

550 vjetorit të vdekjes së Gjergj Kastriotit – Skënderbeu. 

Aktori dhe regjisori i madh shqiptar, Xhevat Limani, 

ringjalli porosinë e kryeheroit tonë si autor i veprës dhe aktor 

që flet me zemër e shpirt të krye personazhit dhe siç e thotë 

ai “nuk i kemi dal borxhit kryetrimit”. Publiku shqiptar në 

Vjenë u rifreskua nga afër me veprën madhore të Gjergj 

Kastriotit – Skënderbeu. 

           

Së pari ju përgëzoj për lojën tuaj teatrale këtu në Vjenë. 

Ishte diçka tepër domethënëse dhe e fuqishme! Si po 

ndiheni pas shfaqjes suaj?    

Xhevat Limani: “Së pari e falënderoj publikun shqiptar në 

Vjenë, kam pasur gjithmonë dëshirë dhe ëndërr që të 

prezantoj në Vjenë dhe më gjerë, jo vetëm me teatër por 

konkretisht SKËNDERBEUN për hir të atij borxhi të madh, 

të asaj Embleme, kur dihet se austriakët këtu mbajnë shpatën 

dhe përkrenaren e kryeheroit tonë kombëtar. Ia arritëm me 

disa mundime që ta sjellim këtu dhe më këtë rast dua të 

falënderoj zj. Drita Cacaj, Zj. Shpresa Kamberi dhe Z. Safet 

Sadikun. Ne sollëm shfaqjen në mesin e disa qyteteve të 

njohura nëpër Europë, por mendoj se Vjena është qytet 

simbol i artit klasik dhe të dëshmojmë para botës se 

shqiptarët nuk janë popull që pjestarët e tij të trajtohen si 

qytetarë të rendit të dytë apo të shihen vetëm si viktima, apo 

të shihen vetëm si fajtor të problemeve në Ballkan siç duan 

të na japin etiketën, por fajtor janë të tjerët. Ne po paguajmë 

targën e rëndë për shkak të indolencës së shtetit shqiptar i 

cili nuk ka formuar një diplomaci pak më vigjilente për të 

ruajtur dinjitetin e shqiptarëve jashtë kufijve të Shqipërisë 

londineze. Mendoj, që tani me pavarësimin e Kosovës, 

diplomacia e saj po i plotëson disa vakume dhe dalë ngadalë 

do të ecin, dhe diplomacia shqiptare ka zënë t’i artikuloj 

kërkesat me tingull të qartë që edhe ne të radhitemi aty ku e 

kemi vendin në mesin e popujve të civilizuar dhe të lashtë të 

kontinentit.  

 

 

 

 

 

Xhevat Limani gjatë shfaqjes 

 

Ju e thatë, se shpata dhe përkrenarja e Gjergj Kastriotit-

Skënderbeut, janë porosi për ne, drama e juaj e ringjall 

porosinë, si po pritet kjo nga publiku, veçanërisht 

gjenerata e re?    

Xhevat Limani: Unë projektin e kam punuar me qëllim, jo 

për të treguar historinë e Gjergj Kastriotit-Skënderbeu, këtë 

punë e ka bërë Barleti, Wudvord Longfellou, Jon Winthkop,  

Antonio Vivaldi, Kreçiq e shumë studiues e krijues arti, ku 

ka mbi dymijë e pesëqind vepra për Gjergj Kastrioti-

Skënderbeu, si shpëtimtar që ka mbrojtur perëndimin dhe 

mendoj se sjellja ime në skenë është motivuar nga një 

dispencë për strategjinë e Gjergj Kastriotit – Skënderbeu që 

e kam gjetur në Westpoint, në akademinë më të madhe 

ushtarake, ku strategjia e Skënderbeut mësohet lëndë 

mësimore gjashtë muaj. Për fat të keq në shtetin shqiptar kjo 

mësohet vetëm nja katër orë.  

 

Si duket ju keni hulumtuar rreth veprës së Gjergj 

Kastriotit-Skënderbeut.  

Xhevat Limani: Po, jam hulumtues i Skënderbeut në arkivat 

në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku më shumë më ka 

ndihmuar Piter Prifti, sekretar i Fan Nolit, i cili ka qenë 33 

vjet profesor në Harvard University dhe më ka dhënë që nga 

mailto:mag_mehmeti@hotmail.com
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historia e Gjon Butkokut dhe historian të tjerë të huaj që 

kanë  shkruar për  Gjergj Kastriotit-Skënderbeun. Një nga 

motivet kryesore është mesazhi në politikën shqiptare që 

dua të sjell, Gjergj Kastriotit-Skënderbeu ka folur me 

diplomat të huaj pa protokoll, do të thotë pa përkthyes në 

shtatë gjuhë. Pra, ai nuk ishte vetëm luftëtar i krahut por ai 

ishte edhe i mendjes, edhe në akademinë ushtarake që ishte, 

të jeniçerëve që përgatiteshin. Turqia duhet të krenohet me  

Gjergj Kastriotit-Skënderbeun, sepse ai për Turqinë ka 

marrë 17 vende duke ngritur flamurin e fitores gjerë në 

Eritre. Ndërsa, sa i përket Arbërisë apo Shqipërisë, mendoj 

se ai erdhi të mbroj pragun, apo erdhi nga ai dinjiteti që 

kishte; meqë Sulltani nuk e lejonte që të vij të ulet tek varri 

i të atit të tij Gjon Kastriotit, ashtu siç i ishte dhënë premtimi 

dhe kjo atë e detyroi nga ndjenja e brendshme atërore që të 

kthehet dhe ta mbrojë vendin e vet. Sot ka shumë dilema, 

shumë historian që thonë se ç’na duhet kjo mbrojtje kur 

zhduket gjysma e këtij populli, por ja që populli shqiptarë si 

popull i lashtë nga gjithë perandoritë tjera nuk është zhdukur 

dhe është ripërtërirë e cila ripërtëritje gjenetike, mendoj, ka 

të bëjë edhe me ambiciet dhe idealin e  Gjergj Kastriotit-

Skënderbeut, siç e thotë ai: “Me gen babe, me qumësht nëne; 

me sy shkabe dhe me dritë hëne.”  

        

Ju jeni ndër ata që e bënë të ringjallet, porosia e  Gjergj 

Kastriotit-Skënderbeut me shfaqjen tuaj e cila do shumë 

mund e kohë të përgatitet dhe të shfaqet në shumë vende 

sipas projektit tuaj. 

Xhevat Limani: Po, Gjergj Kastriotit-Skënderbeu kishte në 

ushtrinë e vet edhe austriakë, pra ideja e NATO-së sot ka 

qenë ide e Gjergj Kastriotit-Skënderbeut, kjo mësohet tani 

në West Point (Akademia më e madhe ushtarake në botë). 

Për ta mundur imperatorinë duhet të bëhen forca të 

bashkuara të popujve të ndryshëm që e duan lirinë. Ai thotë: 

“Në ushtrinë time kisha shtatëmbëdhjetë kombe duke u 

nisur nga gjermanet, galet, austriakët, venedikasit e tjerë dhe 

ti i more edhe tribalet, të cilët janë sllavë dhe ata ishin 

frikacak, por unë në netët pa  hënë i mësova të këndonin dhe 

kështu e munden frikën e filluan të bëhen luftëtarë”.   

 

E keni vizituar muzeun ku gjenden shpata dhe 

përkrenarja e Gjergj Kastriotit-Skënderbeut?    

Xhevat Limani: Unë i kam vizituar edhe më përpara shpatën 

dhe përkrenaren këtu në Vjenë, kur qëndroj para tyre 

gjithmonë rimarr forcë dhe shtroj një pyetje sikurse që 

pyesin shumë prej nesh; shumë e madhe shpata!  Unë kur e 

kam shkruar veprën Gjergj Kastriotit-Skënderbeu, natyrisht 

që kam hulumtuar defterët të mbretërisë osman, arkivat 

romake, austriake, hungareze e shumë tjerë gjerë te Arkivat 

Nacional në Uashington, kam mbi dyqind burime për këtë 

vepër të shkruar dhe çdo fjalë aty është e mbështetur në 

faktografi, ashtu që shumë njerëz mendojnë se jam historian 

kur flas në tribuna. Unë jam aktor-regjisor, kam kryer përveç 

aktrimit dhe letërsinë, kam shkruar njëzet libra, po vazhdoj 

të shkruaj, dhe nuk shkruaj keq, dhe mes tyre është edhe 

“Tragjedia e Skënderbeut”, të cilën e kam përkthyer në 

anglisht së bashku me një profesor amerikan i cili është edhe 

poet dhe do të luaj në Brodwey dhe New York në fund të 

nëntorit në anglisht, sepse dua që të sheh dhe bota çfarë 

protagonisti është ky Gjergj Kastriotit-Skënderbeu. Nuk 

është ndonjë njeri imagjinar dhe një figurë imagjinare ashtu 

siç i fryjnë heronjtë. Ne ende nuk i kemi dal borxhit 

kryeheroit tonë.  

 

 

Po rreth publikut, mund të thoni diçka?  

Xhevat Limani: Është kënaqësi dhe frymëzuese kur salla 

është e mbushur. Unë kam dashur që ta bëjë të ditur fuqinë 

e fjalës së tij, ndërsa dihet fuqia e shpatës së tij. Gjergj 

Kastriotit-Skënderbeut, mes tjerash ka qenë edhe filozof, ka 

qenë eruditë, njeri i mendimit, psikolog, ka qenë njeri cili ka 

ditur t’i dëgjoj e kumtoj dhe baza e kësaj shfaqjeje ka qenë 

në aftësinë oratorike të Gjergj Kastriotit-Skënderbeut, si të 

flasim me ushtarë për fitore, si të flasim me ushtarët e 

mundur, si të flasim me tradhtarët. Dhe, ai jep jo rastësisht 

mesazhe shumë të fuqishme të cilat, mendoj, lufta e Ushtrisë 

Çlirimtare e Kosovës i mori si elemente pozitive gjë që u 

çmua shumë në nivele botërore, kur thotë: mos vrisni robër 

lufte që dorëzohen. UÇK mes tjerash mund të krenohet me 

dy gjëra: nuk vrau robër që u dorëzuan dhe nuk vrau fëmijë 

e as gra e pleq. Kjo është ushtria e mirëfilltë e cila mësohet 

edhe në Westboyn, kjo është ushtria e mirëfilltë e idesë së 

madhe të  Gjergj Kastriotit-Skënderbeut. Jo rastësisht 

doktrina e NATO është ngritur mbi idenë e doktrinës së krye 

heroit tonë kombëtar. 

      

Ideja e ngritjes së Teatrit Shqiptar në Vjenë e nisur nga 

regjisori i ri Safet Sadiku, e cila mendoj se do ishte një 

mburrje për ne, si e shpjegoni ju këtë nismë?  

Xhevat Limani: Po, unë dua ta përkrah regjisorin e ri Safet 

Sadiku për nismën e tij rreth teatrit shqiptar në Vjenë i cili 

duket i ri, por ka shumë energji. Mes tjerash unë jam edhe 

nënpresident i artistëve shqiptarë në botë, jam pedagog dhe 

dua ta mbështes në format e mundshme. Fundi, më mirë 

është që shqiptarët të hapin teatro se sa të merren me gjëra 

negative që nuk i përkasin racës njerëzore. Në Shtetet e 

Bashkuara të Amerikës shfaqjen e bëj me debat, pasi 

mbaron shfaqja dhe aty marrin pjesë shikuesit nga shumë 

kombe e rrethe sociale dhe ndodhë të ketë edhe ndonjë 

anglez, ndonjë irlandez, turk, kroat apo ndonjë serb, grek 

dhe jam i përgatitur nga arkivi im për debat i cili ndonjë herë 

zgjatë deri në katër orë.  

 

Ju e thatë, se gjithë kjo Evropë ka origjinën e gjakut 

tonë, një thënie e bazuar apo.    

Xhevat Limani: Xhevat Limani: Po, absolut. Kur gjaku ynë 

pellazgët zbritën në krah të shqiponjës para Ateu dhe 

Mëmëdheu dhe dymbëdhjetë mijë vjet më vonë Kadmi kur 

erdhi për t’i sjellur shkronjat nga Fenekia, pra i martuar me 

Harmonin dhe kishte lindur djalin e parë Ilirin. Pastaj gjaku 

arbëror pësoi transformime të ndryshme, por nga gjithë këto 

tufane e vërshime nuk u nënshtrua, vazhdoi. Pra është një 

nga popujt e lashtë, popujt e zotit që ka vazhdimësi dhe për 

luftëra shkon, rritet shumohet po edhe vdesin, në fund 

mbijeton, pra një Feniks i çuditshëm. Unë besoj në ri 

shndritjen e shpirtit të gjenit shqiptar. Popujt tjerë ne na kanë 

dëmtuar shumë duke përkrahur popuj të pa qenë, siç ishte 

rasti me Greqinë. Grekët nuk kanë qenë fare në Luftën e 

Trojës, kanë ardhur gjashtëqind vjet pas Luftës së Trojës. 

Nuk ka pasur popull grek dhe nga njëmijë anije që shkuan 

në Luftën e Trojës, nëntëqind e gjashtëdhjetë prej tyre ishin 

luftëtarë pellazgë-ilir. E kanë kot të tjerët që torturojnë 

historinë e një populli, ta mbulojnë me pluhur e baltë, por 

kristali është kristal dhe rri në thellësinë e tokës dhe për atë 

arsye është i rrallë, e qymyr ka në sipërfaqe të tokës sa të 

duash. Mendoj se shqiptarët janë një popull kristal dhe herët 

a vonë do të shkëlqejnë me tërë dritë rimën hyjnore para 

fakteve dhe dëshmisë civilizuese.   
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Shkruan: Gjergj Marku, publicist, Tiranë/Shqipëri 

 

 

Kardinali shqiptar Ernest Simoni është i pari që merr çmimin “Thomas Morus” 

  

  

Çmimi Thomas Morus, si themel i Urdhrit të Vjetër të Shën Gjergjit, edhe Urdhri i Katër Perandorëve Romakë. 

 

Heiligenkreuz/Austri, 21 qershor 2018: Në Sallën Perandorake të Manastirit 

Heiligenkreuz, në një ceremoni në prani të nuncit apostolik, S.E. Peter 

Zurbriggen, si dhe abatit Maximilian Heim OCist, për herë të parë iu dha 

Eminencës së tij Kardinalit Ernest Simoni nga Shqipëria Çmimi Thomas 

Morus, si themel i Urdhrit të Vjetër të Shën Gjergjit, edhe Urdhri i Katër 

Perandorëve Romak Romakë.  

 

Kardinali Ernest Simoni në mes 

 

Dhënja e Çmimit u bë pas shumë viteve të kërkimit me në një proces 

përzgjedhës rigoroz të një laureati të përshtatshëm, i cili, duke ndjekur 

shembullin e burrështetasit  angleze, Sir Thomas More, për disavantazhin e 

tij, vazhdimisht që dëshmoi për primatin e së vërtetës në krahasim me 

pushtetin ateist. 

 

Princi Gundakar nga dhe në Lichtenshtajn, guvernator i Urdhërit të vjetër të 

Shën Gjergjit (Alter Orden vom St.Georg), shpjegoi rëndësinë e madhe të këtij 

çmimi, pasiqë Papa Gjon Pali II në Motu Proprio të tijë në 31 tetor 2000, ka 

deklaruar Kancelarin Lord anglez mbrojtës dhe model për juristët, politikanët 

dhe qeveritaret. Në mënyrë humoristike të parmatosur, 500 vjet më parë, 

Morusi i rezistoi tundimeve të hidhura dhe më në fund politikës brutale të 

pushtetit të Mbretit Henri VIII, për të cilin ai duhej të paguante me 

ekzekutimin e tij në skelë pranë Kullës së Londrës, – kështu tha Lichtenshtajn. 

 

Siç shpjegoi Altabt Gregor Henckel von Donnersmarck OCist për lavdinë e 

tij, ai foli për historinë dhe vuatjet e don Ernest Simonit. Don Ernest Simoni 

u shugurua në vitin 1963 si një prift i ri, i sapoformuar, pasi ai kishte lexuar 

një meshë për presidentin e SHBA, John F. Kennedy, i cili sapo ishte vrarë në 

Dallas, shteti komunist shqiptarë e arrestoi atë në altarin e Christmette para 

besimtareve të mbledhur, pastaj ai u torturua dhe u dënua me vdekje. 

 

Lufta marksiste-leniniste, në përputhje me përcaktimin e saj “shtetit të parë 

ateist”, që shkatërroi strukturat e kishës, dhe praktikën fetare dhe besimin në 

Zot. Don Simonit i “falet”  denimi me vdekje,  pasiqë ai edhe pse ishte nën 

torturë, ai nuk tha anjëheherë një 

fjalë urrejtjëse kundër diktatorit, për 

këte atij iu shqiptua më vonë burgim 

të përjetshëm, me punë të detyruar 

më të rënda në minierë dhe si 

pastrues i kanaleve të qelbura te 

Shkodrës. 

 

Regjimi u përpoq ta tërheqë atë me 

oferta joshëse për një jete laike, per 

deklarata anti-kishtare, i ofroi edhe 

punë universitare, por ai e refuzoi 

vendosmërisht. Për më tepër, ai 

qëndroi fshehurazi aktiv si 

meshtarë, lexonte çdo ditë Meshën 

dhe u bë një mbështetes shumë i 

fortë shpirtëror për bashkë të 

burgosurit e tjerë dhe familjet e tyre. 

 

Vetëm pas rënies së regjimit 

komunist në vitin 1991, prifti ishte i 

lirë përsëri dhe  ndoqi thirrjen e tij si 

prift për të pajtuar grupet 

ndërluftuese në vendin e tij, së 

bashku. Pak pasi Papa Françesku 

dëgjoi përvojën 27-vjeçare nga goja 

e priftit shqiptar gjatë vizitës së tij në 

Shqipëri në vitin 2014, ai 

emëroi  Don Ernestin si Kardinal 

Simoni. – kështu foli Altabt Gregor 

Henckel von Donersmark. 

 

Në këtë drejtim, Kardinal Simoni, si 

përfaqësues i të gjithë të krishterëve 

shqiptarë të shtypur dhe të 

përndjekur nga komunizmi nën 

Enver Hoxhën, pranon këtë çmim 

konceptualisht, cmimin unik, i cili 

në intervale të parregullta, por 

gjithmonë në ditën e festave katolike 

të Shën Thomas Morus (22 qershor), 

do t’u jepet burrave dhe grave të 

merituara. 

 

Çmimi është një medalje argjendi 

me një diametër prej 9 cm, me Shën 

Thomas More në pjesën e përparme 

dhe tjetren pjese St George si një 

vrasës i dragoit. 

 

Para dorëzimit të medaljes së 

Thomas Morus, Princi 

Lichtenshtajn gjithashtu lexon 

dokumentin e integruar, i cili në 
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prezantimin e saj të hartuar në mënyrë të përpiktë, kujton Regesten mesjetar 

nga arkivat perandorake mbretërore.  Përveç kësaj, Urdhri i St. Georgs dhuroi 

€ 5.000, – 

 

Pamje nga ceremonia festive 

 

Së fundi, fituesi i çmimit, S.Em. Ernest Kardinali Simoni, mori fjalen, 

falenderoi dhe tregoi në një mënyrë të lëvizur të rrethanat fizike, si mendore-

emocionale degraduese, nën të cilat ai kishte vuajtur gjatë shumë viteve. 

Gjithashtu nga forca dhe këmbëngulja që kishte marrë nëpërmjet lutjes, 

Eukaristise së përditshme dhe hirit të Perëndisë. 

 

Me datën 22 në orën 12.00,  Kardinali ishte i ftuar në një drekë solemne në 

ambasaden e Vatikanit në Vjenë, kju u mirëprit përzemërsisht nga Nunsi 

apostolik, S.E. Peter Zurbriggen, ndërsa në oren 18.00  Kardinal Simoni 

mbajti meshën në kapelen e ambasadës së Vatikanit. 

 

Për  çmimin “Thomas Morus”  mund të kualifikohen ata laureate , të cilët më 

kohën e rënies së përgjithshme morale, varfërimi intelektual dhe një politikë, 

e cila me premtime të papërgjegjshme dhe pa ndonjë orientim të 

ndërgjegjshëm moral, me struktura shoqërore  në dëm të familjeve, të rinjeve, 

të moshuarve, të dobëteve dhe të margjinalizuareve,   sherbejnë me nder 

në  fushën e politikës, mjekësisë, shkencës, ekonomisë, drejtuesve dhe 

politikanëve që janë  modele të besueshme të sjelljes morale, që kanë kurajo 

në fjalë dhe veprime, si dhe për vendime të drejta, të vazhdueshme dhe 

vetëmohuese. 

 

Nga: Urdhrit të Vjetër të Shën Gjergjit, edhe Urdhri i Katër Perandorëve 

Romak 

 

(përktheu Palush Domgjoni) 

 

(Burimi: http://www.mapo.al/vjene-kardinali-shqiptar-ernest-simoni-merr-

cmimin-e-pare-thomas-morus/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mapo.al/vjene-kardinali-shqiptar-ernest-simoni-merr-cmimin-e-pare-thomas-morus/
http://www.mapo.al/vjene-kardinali-shqiptar-ernest-simoni-merr-cmimin-e-pare-thomas-morus/
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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 dytë) 

 

Kërkesa për vetëvendosje nacionale 

E pesta, për arsye të një logjike të konflikteve të tilla 

“krejt ose asgjë”, hapësira për të gjetur një emërues të 

përbashkët ose zgjidhje kompromise është rreptësisht e 

zvogëluar, është vështirë për ta definuar dhe më vështirë 

për ta realizuar. Parimisht, ato janë situata në të cilat 

minimumi i kërkesave të njërës palë në konflikt kërkon 

lëshime apo koncesione maksimale të palës tjetër në 

konflikt. Një shembull tipik për këtë është kërkesa për 

vetëvendosje nacionale deri te ndarja apo shkëputja e cila 

në hapësirën e ish - Jugosllavisë socialiste palët në 

konflikt shpesh i ka prurë në një pozicion shumë të 

pavolitshëm përkitazi me mundësinë e zgjidhjes së 

konflikteve. Për ish republikat e Jogosllavisë dhe ish 

krahinën autonome të Kosovës, të cilat kanë dëshiruar të 

bëhen shtete të pavarura, kërkesa për vetëvendosje, nga 

këndi i shikimit të tyre ka qenë i arsyeshëm dhe legjitim.  

 

Nga pikëpamja e të gjitha atyre forcave sociale, politike, 

nacionale dhe ushtarake në krye me udhëheqësinë 

shtetërore të Serbisë, të cilët gjoja e kanë mbrojtur 

unitetin dhe sovranitetin e bashkësisë së mëparshme 

shtetërore Jugosllave, kërkesat e tilla kanë qenë të 

cilësuara si secesioniste dhe të papranueshme. 

 

Është e kuptueshme se ndërmjet atyre dy pikëpamjeve 

dhe qëndrimeve ka qenë vështirë që të vihet deri te 

zgjidhja kompromise, ashtu që të gjitha projektet mbi 

“federatën asimetrike‘‘, “federatën -konfederatën‘‘ dhe 

“konfederatën‘‘ dështuar relativisht lehtë. 

 

E gjashta, konfliktet e identiteteve, veçanërisht konfliktet 

ndëretnike kanë paraqitur një veprim të rrezikshëm, të 

dëmshëm dhe shkatërrues, të cilat nëpërmjet një 

induksioni social i forcojnë ato ndjenja të cilat i kanë 

nxitur.  

 

Njëra nga manifestimet e saj është edhe një zgjerim dhe 

përhapje e një sëmundjeje ngjitëse të solidaritetit të një 

rrethi më të gjërë të popullatës sesa ata të cilët me të 

drejtë do të mund t-i quajmë nacionalistë. 

 

E shtata, konfliktet etnike në hapësirën e ish Jugosllavisë 

kanë treguar se pjesa e atyre që kanë marrë një pozicion 

neutral në konflikt ka qenë më i vogël dhe se me 

zhvillimin e konflikteve grupacioni i tillë e ka pasur 

gjithnjë e më të vështirë, veçanërisht ka qenë vështirë të 

mbetet neutral atje ku intensiteti i konflikteve ka marrë 

përmasa të mëdha. 

 

E teta, në natyren dhe në tiparet psikologjike të këtyre 

llojeve të konflikteve është e ndërtuar spiralja e rritjes, të 

cilën ka qenë vështirë për ta ndalur. Me fjalë të tjera, në 

qoftë se konflikti zgjat, atëherë ai fiton një përkrahje 

sociale më të madhe.  

 

Ajo më tutje do të thotë se lloji i tillë i konfliktit është më 

lehtë të neutralizohet apo të amortizohet në fazat 

fillestare sesa më vonë. 

 

E nënta, konfliktet e identiteteve, në rradhë të parë 

konfliktet ndërnacionale, fare lehtë mund t-i shmangen 

kontrollit. Historia është plot shembuj të cilët tregojnë se 

madje edhe ata të cilët e kanë nisur, ose që kanë dashur 

që me konflikte të tilla të manipolojnë, pas kalimit të një 

pragu të caktuar nuk janë në gjendje që një konflikt të 

tillë ta kontrollojnë apo ta ndalin. 

 

Roli i fjalës dhe i simboleve 

E dhjeta, në konfliktin e identiteteve, veçanërisht në 

përleshjet ndëretnike, roli i fjalës dhe i simboleve është i 

madh. Dëmet që mund t’i sjellin fjalët e pamatura mund 

të bëhen të pakompensueshme dhe të pandreqshme.  

 

Ndoshta efektet më negative paraqesin simbolet, 

veçanërisht ato që janë të ngarkuara me përvojat dhe 

memorien negative nga e kaluara historike. Përdorimi i 

simboleve çetnike dhe ustashe e ka bërë të themi, 

konfliktin midis serbëve dhe kroatëve më tragjik dhe e ka 

vështirësuar zgjidhjen. Të gjtha këto cilësi apo 

karakteristika kanë qenë të pranishme në konfliktet 

ndërnacionale në truallin e ish - Jugoslavisë socialiste dhe 

janë një vërtetim i pamohueshëm i vlerësimin mbi 

politikën e etnifikuar. 

 

Multikultura dhe demokracia 

Për arsye të problemeve praktike dhe vështirësive me të 

cilat janë ballafaquar shoqëritë multikulturore dhe 

multietnike në prcesin e tranzicionit nga socializmi real 

në shoqëritë postkomuniste, e veçanërisht për shkak të 

shpërbërjes së tri ish -federatave socialiste (Bashkimi 

Sovjetik, Çekosllovakia dhe Jugosllavia), shumë autorë 

janë të gatshëm të nxjerrin përfundimin se multikultura 

dhe demokracia janë në konflikt ose më saktësisht se 
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multikultura është faktor kufizues dhe pengesë për 

demokracinë.  

 

Analiza e mëparshme mbi këtë kontekst ofron disa 

elemente për konkluza të tilla, mirëpo është e nevojshme 

të theksojmë se ajo është e mundshme vetëm në kushte të 

caktuara dhe vlenë vetëm në rrethana specifike. 

Rrethanat e tilla janë, para së gjithash, të lidhura me 

procese të cilat i kemi quajtur dhe përshkruar me 

santagmën “etnifikimi i politikës’’. 

 

Në kohët normale, ndërkaq, multikultura më tepër e 

favorizon sësa e pengon zhvillimin e demokracisë. Më së 

pari, në vetë konceptin e multikulturës përmbahet ideja e 

pluralizmit, e cila është njëra nga cilësitë qenësore të 

demokracisë. Pastaj, multikultura supozon një nivel të 

caktuar të tolerancës, të respektimit të llojllojshmërisë 

dhe të njohjes e të pranimit të tjetrit, në mënyrë që të 

mundësohet sendërtimi i jetës së përbashkët.  

 

Toleranca, ndërkaq, është njëra nga supozimet e 

domosdoshme të të gjitha demokracive. Më në fund, në 

mjediset multikulturore spektri i të drejtave demokratike 

është më i gjërë, sepse krahas të drejtave individuale, 

kërkohen edhe të drejtat përkatëse kolektive të grupeve 

kulturore dhe etnike. Mu për atë arsye përfundimi është 

se multikulturalizmi paraqet një pengesë për 

demokracinë vetëm në kushte të caktuara: në kushtet e 

entifikimit ekstem të politikës dhe në kushtet e 

ngushtimit të kuptimit liberal të demokracisë, që kyç apo 

përfshin vetëm të drejtat individuale të qytetarëve. Ato 

janë kushtet kur pluralizmi i vërtetë politik redukohet dhe 

transformohet në pluralizmin etnik. Në atë situatë fjala 

është për kthimin e bashkësisë politike në një bashkësi 

parapolitike. Ato janë ato situata në të cilat koncepti i 

shumicës dhe pakicës politike (i cili në demokraci është 

një raport i ndryshueshëm) transformohet në një shumicë 

dhe pakicë konstante në kuptimin etnik. Etnifikimi i 

politikës, në të cilin shpesh kanë marrë pjesë edhe partitë 

politike të pakicave kombëtare, nuk e ka favorizuar dhe 

lehtësuar përmirësimin e pozitës së pakicave 

etnonacionale dhe ndikimin e tyre në proceset politike.  

 

Sado që tingëllon befasues dhe paradoksal, etnifikimi i 

politikës ka pasur pikërisht një efekt të kundërt në pozitën 

politike reale të të gjitha kombeve të cilat në një shoqëri 

apo pjesë të saj janë në pakicë. Kjo ndodh për shkak se 

siç thotë teoricieni anglez George Schoepflin, “qëllimi i 

fundi, natyrisht i paarritshëm i ideologjive nacionaliste, 

është ëndërr - ose det i natës - mbi shtetet e pastër etnik’’. 

Edhe pse, te formimi i kombeve, sikurse thonë 

historianët, nacionalizmi i paraprin kombit, kur është 

fjala për pakicat kombëtare situata është e kundërt- 

kombi i paraprin nacionalizmit. 

 

Konflikti ndërmjet shumicës dhe pakicave 

Sikurse te çdo e drejtë e pakicave, që nuk kemi të bëjmë 

me të drejtat e pakicave kombëtare vërehet edhe më qartë 

- ekziston instalimi i konfliktit ndërmjet interesave të 

shumicës, të cilat i përfaqëson shteti (dhe i cili, 

objektivisht, e favorizon kombin shumicë) dhe interesave 

të pakicave (përfaqësimi i të cilave gjithëherë dhe 

objektivisht, pra jo vetëm subjektivisht, është i 

vështirësuar).  

 

Në qoftë se një relacion i tillë, potencialisht konfliktuoz, 

fiton edhe cilësi të konfliktit të identiteteve kolektive (në 

baza të ndjenjave të përhapura mbi rrezikimin objektiv 

ose të supozuar, të imagjinuar dhe të trilluar të identitetit, 

të njërës apo tjetrës palë), për çka tashmë është bërë fjalë, 

atëherë konflikti është i pashmangshëm dhe fiton shumë 

përmbajtje dhe karakteristika emotive dhe iracionale. 

 

Në qoftë se konflikti i identiteteve nacionale e kalon një 

prag të caktuar të tolerancës, zgjidhja e tij në kuadër të 

një politike normale, e kuptuar si harmonizim i interesave 

të ndryshme, bëhet shumë e vështirë. Madje edhe nën 

supozimin se aranzhmanet politike të shoqërisë në 

tranzicion janë me kapacitete dhe potenciale shumë më 

të mëdha sesa që janë objektivisht (duke marrë parasysh 

nivelin relativisht të ulët të kulturës politike, të ngarkuar 

me një trashëgimi nga e kaluara e afërt apo e largët etj.), 

do të ishte optimizëm i tepruar të pritet se mund të merren 

shpejt, lehtë dhe me sukses me problemet e nacionalizmit 

dhe të etnifikimit të politikës. Llogarinë më të madhe të 

një mossuksesi të tillë e paguajnë gjithësesi pakicat. 

Veçanërisht ajo vlen për shoqëritë në të cilat tendencat 

autoritare janë shumë të forta dhe të cilat oscilojnë 

ndërmjet “demokracive despotike” dhe të "despotive 

demokratike". 

 

Dalja nga situata e pavolitshme- realizim i strategjisë 

komplekse 

Për të dalur nga një situatë aq e pavolitshme është e 

nevojshme që të realizohet një strategji komplekse, dhe 

pikërisht në nivele të ndryshme. Në nivelin e rendit 

kushtetues-juridik është e domosdoshme të vendoset një 

balancë ndërmjet të drejtave individuale të qyteteve dhe 

të drejtave kolektive të grupeve etnike, si dhe njëfarë 

baraspeshe ndërmjet të drejtave sovrane të shtetit dhe 

demokracisë së një shkalle të autonomisë etnike. Në një 

plan të gjerë shoqëror është i domosdoshëm që nëpërmjet 

zhvillimit të shoqërisë civile të vendosen kushtet për 

zhvillimin e pluralizmit civil etnik në vend të 

etnonacionalizmit politik. Me fjalë të tjera në kushtet kur 

të gjitha partitë politike bëhen parti etnopolitike, është e 

nevojshme të bëhet ndërrimi i qendrës së rëndesës dhe i 

fushës së luftës për të drejtat e pakicave kombëtare nga 

një sferë e ngushtë politike në një plan më të gjërë 

shoqëror. Përkundrazi, partitë etnopolitike të pakicave 

nuk kanë gjasa dhe shpresa të mëdha për sukses në 

zgjidhjen e çështjes së pakicave kombëtare. Të 

përfundoj: etnifikimi i politikës dhe jo multikulturalizmi 

si i tillë, është njëra nga sfidat më të mëdha për 

demokracinë bashkëkohore. Teoria demokratike 

moderne nuk ka përgjigje adekuate për çështjet të cilat 

dalin nga procesi i politizimit të etnicitetit dhe të 

etnifikimit të politikës. Për këtë arsye, si zgjidhje 

optimale mund të jetë zhvillimi i etnicitetit civil, në vend 

të etnicitetit të politizuar nacional - dhe ajo duhet të vlejë 

për të gjitha grupet etnike, pavarësisht se a u përkasin 

kombeve shumicë apo pakicave kombëtare. 

 

(fund) 
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Opinione

 

Shkruan: Mr. Ndue Ukaj, Prishtinë/Kosovë (ndue.ukaj@gmail.com) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Shoqëria shqiptare nuk ka nevojë për brainwashing (shpërlarje truri) 
 

Shoqërinë shqiptare e kanë vërshuar debate të 

gjithfarshme, të cilat, në vend që ta këndellin atë, i kanë 

shkaktuar asaj molepsje dhe huti. Prandaj, është bërë 

krejt e zakonshme, që, të dëgjosh dhe të lexosh gjithfarë 

trillesh dhe rrëfimesh, me vend e pavend, për njerëzit e 

këtij vendit, për të kaluarën e tij, dhe, për personazhet 

themelorë që dhanë kontribut të jashtëzakonshëm për 

historinë dhe kulturën shqiptare. Ky lloj ligjërimi, ka bërë 

që, njeriu ynë të ligështohet moralisht, të përbuzë dhe 

mohojë çdo gjë; ndonjëherë edhe vetveten.  

 

Këto debate, si të tilla, më shumë u ngjajnë gulçimave, 

dhe janë pasojë e frustrimeve dhe inferioritetit të njeriut 

tonë, sesa debate qëllimmira dhe të frymëzuara nga ideja 

për të gjurmuar të vërtetën. Përkitazi me këtë, na duket i 

vlefshëm mendimi i Ernest Koliqit, i cili në librin e tij, 

“Dy shkolla letrare shkodrane” shkruante: “Nji komb qi 

përbuzë traditat e veta vendosë vetvrasjen e vet.” 

 

Historia dhe kultura shqiptare, për dikë është bërë hale në 

sy. Dhe, në emër të një shkolle të çoroditur dhe mohuese, 

tentohet të zhvleftësohet ajo, duke u përçmuar dhe 

mohuar, pa asnjë argument dhe pa vlerësime serioze.  

Jam dakord që shoqërisë sonë i duhet kritika, por kritika 

si shenjë e mendjes së pjekur- siç sugjerojnë të diturit- 

dhe jo kritika destruktive, që bëhet me qëllime dhe 

synime rrënuese, për ta hutuar dhe molepsë njeriun.  

  

Kritika pa vend, argumentet seleksionuese, në funksion 

të ideologjive të caktuara, të vërtetat gjysmake, kanë 

shkaktuar një efekt negativ ndër ne, një kaos të vërtetë 

moral, duke e bërë shoqërinë tonë apatike, mosbesuese 

deri në pikë kritike, dhe, të habitur për çdo gjë dhe çdo 

kënd. 

 

Pikërisht për këtë arsye, sot, janë të paktë ata shqiptarë, 

që me zemër dhe ndërgjegje, i dëgjon të thonë: lumi unë 

për vendin tim. Në të kundërtën, gjatë gjithë ditës, në 

vende pune, kafe, rrugë, institucione, shkolla, etj., dëgjon 

njerëz tek ankohen, lëshojnë kukama dhe gulçima, 

shprehin ankth, dëshpërim, paqartësi dhe pasiguri për 

vendin e tyre. Këto ankime i dëgjon në Tiranë, Prishtinë 

dhe në qytete tjera shqiptare. Në qytet dhe në fshat. Nga 

njerëz të sistemit dhe të tillë jashtë tij. 

 

Shoqëria shqiptare, përveç prej prapambeturisë politike, 

po vuan edhe pasojat e një shkolle ligjërimore, që për 

qëllim ka shoqërisë t’ia bëjë një brainwashing (shpërlarje 

e trurit), dhe, njëkohësisht t’ia injektojë një kulturë të re, 

që bie ndesh me çdo gjë që është historia dhe e kaluara 

saj. Mbi këtë bazë, luftohet tradita, me të gjitha mjetet, 

duke u stigmatizuar ajo, për ligështitë dhe pamundësitë 

tona për të ndërtuar një shoqëri humane dhe solidare. Ky 

soj ligjërimi, në thelb është konstruksion ideologjik, 

absurd dhe utopik, e nga i cili, ne kemi kujtesë të freskët.  

 

Në fakt, të ashtuquajturat debatet të shumta historike dhe 

kulturore që zhvillohen te ne, kanë për qëllim të krijojnë 

një njeri të ri, që nuk beson në kulturën kombëtare. Ky 

njeri, sipas inxhiniereve të sotshëm ideologjikë që i 

gjejmë kudo, i ngjan njeriut komunist: ai nuk duhet të 

ketë të djeshme, por vetëm të nesërme, drejt së cilës duhet 

të marshojë pa shikuar prapa. Për dallim nga e kaluara 

komuniste, ky njeri, sot nuk imponohet me dhunë, 

shtypje, por me përçmim dhe injorim të traditës, në 

debate publike, në media dhe universitete. Në emër të 

kësaj shkolle, është bërë e modës që, të spekulohet dhe të 

flitet kuturu kundër kulturës kombëtare, pa kurrfarë 

argumente dhe pa përfillur të vërtetat empirike.  

Viteve të fundit, kemi parë sesi shqiptarë të shumtë, 

përqurrën sa herë gjejnë një copë letre, ku mund të flitet 

keq për Gjergj Kastriotin, ndërkaq, anashkalohet 

shumëçka, në mos gjithçka, që është shkruar me admirim 

për të dhe përmasën e tij ndërkombëtare, përpara 

Rilindjes Kombëtare. Këta predikues, shqiptarëve 

tentojnë t’iu mbushin mendjen se, Gjergj Kastrioti qe një 

trill i Rilindjes Kombëtare, i përdorur nga regjimi 

diktatorial i Enver Hoxhës, ndërkaq, siç dihet, e vërteta 

është krejtësisht ndryshe.  

 

Shoqëria jonë, sidomos rinia, janë në rrezik  real nga ky 

lloj ligjërimi kundër të shkuarës, i cili po promovohet 

hovshëm nga predikuesit e kësaj shkolle, që rinisë sonë i 

ofrojnë një të nesërmes, të projektuara përmes zhbërjes 

dhe urrejtës së kaluarës.   

 

Këtë ligjërim, sot e promovojnë ata që nuk duan 

shoqërinë tonë ta edukojnë, por duan ta kontrollojnë. 

Këta opinionkrijues, punojnë me shumë zell, që asaj t’i 

shuhet kujtesa, dhe me shumë zell kujdesën dhe 

shkruajnë, në atë mënyrë, që shqiptarëve t’iu mbushët 

mendja, se, ne jemi popull pa rrënjë në trojet tona. Thënë 

ndryshe, jemi komb koti dhe pa vlera. 

 

Natyrisht, në kohë krizash, siç është kjo e jona, mund të 

gjinden shqiptarë që mund t’u besojnë këtyre dokrrave të 
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tilla. Por, në gjithë këtë amulli debatesh, ata që lexojnë 

paçavure të tilla, duhet të pyesin: kah buron gjithë kjo 

urrejtje dhe ky ngazëllim për t’i nxjerrë shqiptarët sa më 

të pavlerë, pa rrënjë dhe pa identitet?  

 

Në anën tjetër, kur i sheh sesi flasin, arsyetojnë dhe 

interpretojnë këta predikues, ti, me të drejtë mund të 

pyesësh, nëse vërtet këta e kanë lexuar dhe kuptuar 

historinë dhe kulturën shqiptare, nëse e njohin atë, apo 

formojnë histori sipas qejfit të tyre; histori që mund të 

jetë e frymëzuar nëpër kafe, në këtë “institucion” të 

thashethemeve, ku shpeshherë ngjet të formohen “të 

vërtetat” historike dhe kulturore ndër ne.  

 

Të mësosh nga e kaluara, është këshillë e përhershme, 

por, kjo nuk do të thotë  të mbetesh peng i saj. Gjithë e 

dimë që historia jonë nuk është me lule, siç nuk është 

asnjë histori e asnjë populli, por nuk është për t’u përbuzë 

pafund. Duke e përbuzë dhe nënçmuar atë, nuk mund t’i 

kurojmë plagët dhe të këqijat e trashëguara, prandaj, nuk 

duhet të lejojmë që kriteret ideologjike, në thelb utopike, 

të na shëmtojnë të kaluarën dhe të na konstruktojnë të 

ardhmen.  

 

Historia dhe kultura shqiptare, me tërë specifikat e saj, 

tipologjitë dalluese, duhet të lexohet në kontekst me 

kohën dhe jo të paragjykohet me teori. Nuk është turp ta 

lexojmë atë. Përkundrazi, nëse e lexojmë dhe e njohim 

atë, mësojmë që të mos gabojmë. 

   

Ne jetojmë në një vend të kontaminuar, ku rrënimi dhe 

degdisja shpirtërore, është shumë më e madhe se ajo 

politike e ekonomik, dhe ku, intrigat dhe mosbesimi, 

duken si forma më e lartë e komunikimit publik. Prandaj, 

kur flasim dhe shkruajmë për të kaluarën, duhet të 

tregojmë respekt dhe kujdes maksimal. Por, atë nuk 

mund ta zhbëjmë. 

 

Përvoja historike ka treguar se, betejat me historinë, janë 

të humbura. Të bësh beteja të tilla, është të marrosesh si 

Don Kishoti, në luftën e tij me mullinjtë e erës. Sepse, siç 

shkruante shkrimtari Carlos Fuentes: “Nuk mund të ketë 

të tashme të gjallë me një të shkuar të vdekur. Kur e 

ndjekim të shkuarën nga dritarja, nuk vonon të na kthehet 

nga dera kryesore, e maskuar në mënyrat më të 

çuditshme. Betejat kundër kujtesës janë të humbura që në 

fillim për atë që i ndërmerr.”  

 

Përballë ligjërimit që e stigmatizon të kaluarën, nuk 

duhet të heshtim, as të sillemi apatik dhe të 

pavëmendshëm, edhe pse, historia tregon se, betejat 

kundër kujtesës janë të humbura. 
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Gjysmëfinalja e dialogut 

 
 
Është gabim të mendohet se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë nën ndëmjetësimin e Brukselit po hyn në fazën përfundimtare. Kjo do 

të jetë vetëm kapitulli i dytë i këtij procesi. Finalja do të ndodhë pas 5-6 viteve, kur tëafrohet koha e aderimit të Serbisë në BE. Deri 

atëherë do të jemi dëshmitarë të ‘‘mosmarrëveshjeve’’ për ‘‘marrëveshjet’’ tashmë të nëshkruara e asnjëherë të zbatuara, së paku jo 

tërësisht. Ndërkohë do të ngriten edhe tema të reja, të cilat tashmë u janë bërë të njohura delegacioneve të të dyja shteteve. Në fund, 

të gjithë do tëfitojnë nga diçka e do të humbin nga diçka tjetër. Siç e do zakoni në Ballkan, humbja do të quhet fitore dhe e kundërta. 

 

 

Premtimi 

Partitë politike të shqiptarëve të Kosovës, pa asnjë përjashtim, 

që nga paslufta, para dhe pas secilave zgjedhje, premtonin se 

një ndër prioritetet kryesore të programeve të tyre do 

të jetë bashkimi i qytetit të ndarë të Mitrovicës dhe integrimi i 

veriut në pjesën tjetër të vendit. Por, kaluan pothuajse dy 

dekada që kur veriu është shndërruar në një zemër që rrah 

jashtë trupit. Jashtë Kosovës. 

 

Aktualisht po flitet për asociacionin e komunave serbe 

në Kosovë, i cili po del 

që të jetë njëstrukturë shumë më komplekse se sa vetëm 

një OJQ, siç ishte prezantuar në fillim nga liderët tanë. 

Tashmë është e qartë se krijimi i saj është pothuajse një fakt i 

kryer. Po ju dha rasti, atë do e votojnë dhe miratojnë mu ata 

që fillimisht e kundërshtuan demarkacionin me Malin e Zi, 

bllokuan për tre vite jetën institucionale të vendit dhe në fund u 

bënë zëdhënësit më të mëdhenj të aprovimit të tij. Për më tepër, 

ata do të jenë në gjendje që asociacionin ta ‘‘kontrabadonjë’’ 

në një ligj tëposaçëm, e pse jo edhe në kushtetutën e Kosovës 

po qe se kjo do të vendosej si kusht, si nga Beogradi ashtu dhe 

nga bashkësia ndërkombëtare. 

 

Po ndodhi kjo, pala kosovare do të duhej që të insistojë që si 

kundëshpërblim Kosova të hiqet nga preambula e kushtetutës 

së Serbisë, në të cilën ajo ende figuron si pjesë e saj. 

 

Me duar në xhepa 

Një ndër qëllimet e dialogut është që të diskutohet për tema 

të caktuara me interes të dyanshëm. Por, takimet e deritanishme 

kanë prodhuar pak rezultate pozitive. Për më tepër, ato 

janë shdërruar në arena për shkëmbim të akuzave, fyerje, 

konflikte verbale dhe terren për fitim të pikëve politike 

në rrafshin e brendshëm. 

 

Në këtë kontekst, fitohet përshtypja se delegacionet e Kosovës, 

qofshin ato të nivelit teknik apo politik, në bisedime 

hyjnë të papërgaditura aq sa duhet dhe pa strategji dhe analiza 

paraprake tëhollësishme se çfarë duan të përfitojnë nga këto 

takime. Vizionet afatgjata mungojnë ndërsa situatat shpesh 

zgjidhen në baza ‘‘ad-hoc’’. 

 

Viteve, e sidomos muajve të fundit, politikanët kosovarë dolën 

shpesh me propozimin se në dialog duhet kyqur edhe SHBA-të, 

çka do të ishte e mirë po të ndodhte. Por, këto sugjerime 

pavetëdijshëm do të mund të legjitimonin kërkesën eventuale  

 

 

të Serbisë që në negociata tëpërfshihet edhe Rusia. Ky do 

të ishte një autogol shumë i rrezikshëm për Kosovën dhe 

subjektivitetin e saj ndërkombëtar. 

 

Opsionet 

Edhe qeveria e Kosovës e edhe ajo e Serbisë morën mandatin 

nga qytetarët e tyre që të bashkojnë e jo të ndajnë territore. Por, 

që kontrasti të jetë edhe më i madh, janë po zyrtarët e 

lartë të këtyre dy qeverive që javëve që lamë pas kanë filluar 

të promovojnë idenë e lëvizjes së kufinjve. Kjo gjë po 

proklamohet si ‘‘kompromisi i madh’’, por pa precizuar se 

çfarë në të vërtetë mendohet me të: autonomi substanciale për 

komunat serbe në Kosovë, ndarja e veriut dhe vetqeverisje 

autonome e komunave serbe në pjesët tjera të Kosovës, 

federatë apo konfederatë me Prishtinën, shkëmbim territoresh 

(Lugina e Preshevës për veriun) apo dhe shkëmbim i popullsisë, 

që mbase do të ishte varianti më i pëlqyeshëm për të dy 

qeveritë, por dhe më pak real, së paku për momentin, pasi qëme 

këtë duket se nuk do të pajtoheshin as shqiptarët e Luginës e as 

serbët andej Ibrit. 

 

Hapi i dytë 

Dialogu ka arritur në një pikë në të cilën palët, edhe po të duan, 

nuk do të mund të tërhiqen më. Nëkëtë kohë bojkotimi i tij, nga 

cila do anë, nuk do të ishte arma më e mirë. Përkundrazi. Tani 

nga çështjet teknike, e të cilat edhe ashtu deri më tani u zgjidhën 

vetëm tërthorazi, do të kalohet në ato politike me ndjeshmëri 

të lartë. Edhe Thaçi edhe Vuçiçi do të detyrohen të dalin nga 

vetvetja dhe braktisin pozicionet e tyre fillestare për të kërkuar 

dhe pranuar zgjidhje nga të cilat që të dy këta do të fitonin 

më shumë se sa do të humbin. 

 

Finalja 

Në fazën përmbyllëse të dialogut, me apo pa dashje, do 

të jetë jo vetëm e nevojshme dhe e domosdoshme, por edhe e 

paevitueshme përfshirja e Shqipërisë në këtë proces, e mbase 

edhe e Uashingtonit edhe Moskës, si garantues të marreveshjes 

eventuale, të cilën shpresoj se do të ketëkush të nënshkruaj. 

 

Kjo dhe për faktin se si për shqiptarët ashtu dhe për serbët, e 

edhe për bashkësinë ndërkombëtare, momentalisht më e 

rëndësishme është marrëveshja mes politikanëve të këtyre dy 

vendeve se sa pajtimi mes dy popujve. 

 

Deri në finalen e madhe kemi edhe shumë kohë. Së paku dhe 

një tjetër kampionat botëror në futboll. 
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Aleks Spani, Vojvoda i Novobërdës 
(pjesa e dytë) 

 

Misioni diplomatik i Aleks Spanit 

Lidhur me veprimtarinë e Aleks Spanit, po fillojmë me 

shërbimin e tij si vojvodë i qytetit të Novobërdës.1Edhe 

pse nuk kemi ndeshur edhe aq shumë të dhëna për Aleks 

Spanin, gjatë kohës sa ishte vojvodë I Novobërdës, 

megjithatë është dëshmuar se Aleks Spani ishte vojvodë 

i këtij qyteti. Nga të dhënat që kemi, shihet se në pozitën 

e vojvodës së Novobërdës, Aleks Spani, më 27 dhjetor të 

vitit 1454, depoziton në Dubrovnik një pjesë të parave të 

tij në vlerë prej 390 dukatë,2ku me sa duket në këtë kohë, 

qyteti i Novobërdës ishte i rrezikuar nga sulmet e 

osmanëve të cilët në vitin 1455 e morën nën sundimin e 

vetë, qytetin e Novobërdës,3 prandaj depozitimi i parave 

në Dubrovnik nga ana e Aleks Spanit u bë për shkaqe 

sigurie. Përveç këtyre informatave, kemi ndeshur të 

dhëna se këto para, Aleks Spani, në vitin 1474 i tërheq 

përsëri.4   

 

Pas rënies së Novobërdës nën sundimin osman, të dhënat 

që i hasim për Aleks Spanin kryesisht i referohen rolit të 

tij si ndërmjetësues në mestë Republikës së Venedikut 

dhe Perandorisë Osmane. Para se t’i qasemi rolit të tij si 

ndërmjetësues është me interes që të përmendim se Aleks 

Spani që nga viti 1463 ishte në kontakt me Venediku. Një 

gjë e tillë kuptohet nga udhëzimet që i jepen në Venedik 

Gabriel Trivisanos, proveditorit venedikas të zgjedhur në 

Shqipëri,më17 tetor 1463, me ç’rast Senati venedikas lë 

të kuptohet se ata ishin duke u informuar nga letra e Aleks 

Spanit rreth kushteve në Shqipëri dhe fisnikërisë 

shqiptare, të cilat ishin të favorshme për ta.5Të dhënat 

dokumentare na bëjnë të njohur se Aleks Spani gjatë 

viteve 1467-1468, kishte shërbyer si ndërmjetësues për 

negociatat e paqes mes Perandorisë Osmane dhe 

Venedikut. Në këtë kuadër, në tetor të vitit 1467, 

Mehmeti II, nëpërmjet Aleks Spanit i kishte bërë një 

                                                 
1Në vitin 1454, Aleks Spani përmendet si  vojvodë i qytetit të Novobërdës. 

Constantin Jireček, “Skutari und sein Gebiet im Mittelalter”, L. 
Thalloczy, Illyrisch-Albanische Forschungen, Band I, München und 

Leipzig, 1916,  113 (më tej: Jireček, “Skutari”); Јиречек, Историја 

Срба,  Прва књига, 327, 354 shën. nr. 78: “Alessii filii Pethari Span, 
vaivode Novimontis”;  Gasper  Gjini, Ipeshkvia Shkup-Prizren nër 

shekuj, Ferizaj, 1992, 108 ëmë tej: Gjini, Ipeshkvia]; Jahja Drançolli, 
Raguzanët në Kosovë (prej fundit të shekullit XIII deri në vitin 1455), 

Instituti i Historisë, Prishtinë 1986, 96.(më tej: Drançolli, Raguzanët ). 
2Јиречек, Историја Срба,  Прва књига, 354; Drançolli, Raguzanët, 
96. 
3Constantin Jireček, DieHandelstrassen und BergwerkevonSerbien und 

Bosnien. WahrenddesMittlatters, Prag 1878,41. (më tej: Jireček, Die 
Handelstrassen). 
4Јиречек,   Историја Срба,  Прва књига, 354. 
5Ljubić, Listine  X , 279-280: ”...insuper quia illis in partibus sunt 
nonnulli domini, partim nostro dominio commendati, partim qui erga 

ofertë për bisedime Venedikut, të cilën ofertë, Aleks 

Spani e kishte dorëzuar në senat.6 

 

Roli i Aleks Spanit si ndërmjetësues vihet në pah edhe në 

një vendim të marrë nga senati venedikas, më 30 tetor të 

vitit 1467, në të cilin Leonardo Bolducaktohet si 

ambasador, dhe urdhërohet qëtë shkojë në Shqipëri për 

t’u takuar siç thuhet në dokument me “zotin turku”. Në 

mesin e këshillave të shumta që i ipen, ndër të tjera 

Leonardo Boldu urdhërohet që të shkojë në Drisht dhe të 

takohet me podestain e Drishtit dhe me proveditorin e 

Shkodrës, të cilët senati venedikas i kishte udhëzuar që 

nëpërmjet Aleks Spani të nxjerrin lejekalimin për 

Leonardo Boldu,7 me sa duket nga përmbajtja e 

dokumenti ky lejekalim Leonardo Boldusi duhej për të 

hyrë në Shkodër.Po ashtu, edhe në maj të vitit 1468, 

Aleks Spani kishte shërbyer si ndërmjetësues për 

Traktatin e Paqes me Venedikun.Në një njoftim nga 

Venediku,të datës 2 maj 1468, thuhet: “na është kërkuar 

nga turqit përmes kanalësh të ndryshme, e sidomos 

përmes Aleks Spanit prej Shqipërie, që të hyjmë në traktat 

paqeje ose armëpushim”.8 Aleks Spaninsindërmjetësues 

për paqe në mes të Perandorisë Osmane dhe  Venedikut 

e ndeshim edhe gjatë viteve 1470-1473. Gjatë viteve 

1470 dhe 1472 Këshilli i të Dhjetëve diskuton 

propozimet e bëra nga Aleks Spani për paqe me 

sulltanin,9 ndërsa në vitin 1473, Aleks Spani në cilësinë 

e ndërmjetësuesit, kishte arritur që ta bindte Këshillin e 

të Dhjetëve për sinqeritetin e Mahmud Pashës.10  

 

Për rolin e tij si ndërmjetësues,AleksSpanishpërblehet 

nga Venediku me një pension vjetor prej 1000 dukatesh, 

si dhe  medhurata e pëlhura të shtrenjta.11Pas rënies së 

Drishtit nën sundiminosman,Aleks Spani më familjen e 

tij u vendos në Venedik.Në vitin 1483, në testamentin e 

Aleks Spanit të bërë në Moncelice, përmendet gruaja e tij 

statum nostrum bonam voluntatem habere videntur, sicuit literis 

comitis et  capitanei  Scutari de Alexio Spano nuper certiores facti 
humus...”; Jovan  Radonić, Đuarđ Kastriot Skenderbeg i Arbanija u XV 

veku, Beograd, 1942, dok. 255 (më tej: Radonić, Đuarđ Kastriot). 
6Ljubić, Listine  X , 400-401;Oliver Jenes Schmitt, Arbëria Venedike 
1392-1479,Tiranë 2007, 597. (më tej: Schmitt, Arbëria). 
7Radonić, Đuarđ Kastriot, dok.381:“...i qual hano hauto commanda-
mentoda nui de procurar per el mezo del Signor Alexio Spanottignirel 

predictosalvoconducto...”. 
8Ljubić, Listine X, 406-407:“...variis viis, et presertim per Alexium ex 
Albania, ut deveniremus ad tractatum pacis seu indutiarum...”; 

Radonić, Đuarđ Kastriot,  dok.395. 
9Théoharis, Stavrides, The Sultan of vezirs,220; 222. 
10Schmitt, Arbëria, 601; Théoharis, Stavrides, The Sultan of vezirs, 225. 
11Po aty. 
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Milizza (Milica) si dhe vajza e tij Doroteja.12 Me 

vendosjen e Aleks Spanit në Venedik ju ofrua një 

pension, që me vdekjen e tij më 1495,13 i kaloi bijve të 

tij.14Lidhur me këtë, në vitin 1495, në Venedik, Këshilli 

i të Dhjetëve merëvendim që t’u paguaj provizion bijve 

të Llesh Spanit.15  

 

Në vitet në vijim, përmenden pjesëtarë të familjes së 

Aleks Spanit, në pjesë të ndryshme të Venedikut. Më10 

prill 1522, në testamentine Vlash Spanit, birit të Aleks 

Spanit, përmenden disa anëtar të kësaj familjeje.16 

Ndërsa, në një dëshmi lëshuar në Padovë, më 2 maj 1542, 

përmendet Luçia bija e Aleks Spanit, gruaja e Pjetër 

Engjëllit.17Gjatë shekullit XVI të dhëna për disa pjesëtarë 

të familjes Spani i gjejmë edhe në Novobërdë. Në 

Defterin esanxhakut të Vuçitërnës për vitet 1569-‘70 

ofrohen të dhëna me interes për Novobërdën pas rënies 

nën sundimin osman.Në këtë Defter,Novobërda ishte has 

sovran i sulltanit. Ky qytet në atë kohë përbëhej prej disa 

komuniteteve-bashkësive dhe mëhallëve.18 

 

Në mëhallën e Marko Kërstit, e cila ishte mjaft e madhe 

dhe përbëhej prej 32 shtëpive, në mesin e kryefamiljarëve 

përmendet edhe Pejo Spani(Ispani).19Ndërsa, në 

Mëhallën e Koriçkës në po këtë defter, e cila përbëhej 

nga 15 shtëpish, përmendetLuka Spani, si 

kryefamiljarë.20Sidoqoftë pjesëtar të familjes Spani me 

kontributin e tyre arritën që të lënë gjurmë jo vetëm në 

Drishtë,por edhe më gjerë, siç kemi rastin e Aleks Spanit, 

i cili u shqua jo vetëm si vojvodëi Novobërdës, por u 

dallua edhe për misionin e tij diplomatik duke negociuar 

për paqe në mes të Perandorisë Osmane dhe Venedikut. 

Krahas Aleks Sapnit u dalluan edhe pasardhësit e tij, të 

cilët edhe pse mërguan në Venedik, luajtën rolë të 

rëndësishëm në rrjedhat shoqërore të asaj kohe.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
12Dokumenta të shekullit X , dok 94. 
13Edhe pse në mënyrë të drejtpërdrejt burimet dhe literatura të cilës ju 

kemi referuar nuk flasin për vitin e vdekjes së Akeks Spanit, megjithatë 

në mënyrë indirekte na ofrojnë të dhëna për vdekjen e tij. Lidhur me 

këtë në vazhdim po paraqesim disa raste ku në mënyrë indirekte si vit 

të vdekjes së Akleks Spanit e ndeshim vitin 1495: të gjenealogjia për 

familjen Spani, të cilën Charles Hopf na ofron në librin e tij, 
Chroniquesgréco-romanes…,535,  në mesin e të dhënave për Aleks 

Spanin gjejmë të shënuar edhe këto vite: 1442-1495,†1495. Edhe tek 

gjenealogjia e familjes Spani të cilën na ofron studiuesi A. Degrand, në 
librin Souveniers de la Haute Albanie…, 317, tek të dhënat për Aleks 

Spanin janë të shënuara këto vite: 1442 † 1495. Po ashtu, në vitin 1495, 

Këshilli i të X-ve në Venedik, merr vendim që t’u paguhet provizioni 
bijve të Aleks Spanit (Dokumenta të shekullit XV, dok 205). Ndërsa, 

studiuesi Paolo Petta, në librin Despotë të Epirit e princër të 
Maqedonisë…,234, thotë: Aleksi nuk kaloi në Venedik para vitit 1491, 

kur iu ofrua një pension, që me vdekjen e tij më 1495, i kaloi të bijve. 

Duke i ballafaquar, krahasuar, si dhe analizuar këto të dhëna, atëherë 
mund të supozojmë se viti 1495 mund të merret si vit i vdekjes së Aleks 

Spanit.  
14Petta, Despotë, 234.   
15Dokumente të shekullit XV, dok 205: “1495 novembre 28 - 

Délibération du Conseil des Dix de Venise afin que soit payée la 

provision aux fils d'Alexis Span”.  

Të dhëna gjenealogjike për familjen e Aleks Spanit 

Duke ju referuar gjenealogjive të studiuesve A. Degrand, 

Du Cange dhe Carl Hopf, në të cilat prezantohet trungu 

familjar i familjes Spani, si dhe duke marrë parasysh të 

dhënat që i hasim për disa pjesëtarë të familjes Spani tek 

gjenealogjia e familjes Muzaka dhe duke i plotësuar me 

të dhëna burimore, do të mundohem që të bëjmë një 

prezantim të trungut familjar për familjen e Aleks Spanit. 

  

Të dhënat gjenealogjike për familjen e Aleks Spanit po i 

fillojmë me prindërit e tij për të vazhduar me fëmijët, 

nipërit dhe pasardhësit e tjerë të tij, aq sa na lejojnë 

dokumentet e kohës. Nga të dhënat dokumentare 

kuptojmë se, Aleks Spani ishte djali i Pjetër Spanit 

(Petrus Spani).21Aleks Spani ishte i martuar me Milizzen 

dhe kishin këta fëmijë: Marko, Vlashi (Biagio), 

Aleksandri (Alesandro), Lucia, Angelina, Adriana, 

Demetra. Si nipa dhe mbesa të Aleks Spani nga ana e 

djemve përmenden, Kornelia (Cornelia) dhe Marku.  

 

Tek gjenealogjia e Du Cange Kornelia (Cornelia)  

përmendet si vajza e Vlashit, kurse Marku,si djali i 

Aleksandrit,22 edhe tek gjenealogjia e Carl Hopfit, 

Kornelia (Cornelia) përmendet si vajza e Vlashit,23 

ndërsa tek gjenealogjia e A.Degrandit Kornelia 

(Cornelia) dhe Marko përmenden si fëmijët e Vlashit.24Si 

nipa të Aleks Spanit nga ana e vajzave kemi hasur të 

dhëna vetëm për fëmijët e Lucies, si: Pali,  Aleksi,  Gjoni,  

Andrea,  Jeronimi.25 Si në gjenealogjinë e A. Degrandit 

ashtu edhe në atë të Du Canges, si pjesëtar  i fundit nga 

familja Spani, përmendet AlexiusSpani,djali i Markut 

nipit të Aleks Spanit. Më poshtë po paraqesim 

gjenealogjinë e familjes Spani, sipas të dhënave që hasim 

te Degrandi dhe te Du Cange si dhe tek disa dokumente 

të cilat i kemi pasur në dispozicion lidhur me këtë 

problem.     

(fund) 

 

 

 

 

16Dokumente të shekujve XVI-XVII për historinë e Shqipërisë, Vëllimi I 
(1507-1592), përgatitur nga Injac Zamputi, Tiranë, 1989, dok. 89. (më 

tej: Dokumente të shekujve XVI-XVII). 
17Dokumente të shekujve XVI-XVII, dok.  149. 
18Skënder Riza, Novobërda gjatë shekujve XV dhe XVI, Vjetar i Arkivit 

të Kosovës, Prishtinë, 1985/ XX,  129. (më tej: Riza, Novobërda).   
19Riza, Novobërda, 139. 
20Po aty, 142. 
21Pjetër Spanin  në disa raste e ndeshim edhe me emrin Mikel (Michele). 

Du Cange, Historia, 351: “Michael, ab aliis Petrus appellatus, 
Spani...”; Degrand, Souveniers, [317]: “ Michele. Fidéle aux Vénitiens. 

1418†1422. Ep.: Agnés Tripalda de Bologne”; NicolaeJorga, Notes et 

extraits pour servir à l'histoire des croisades au XVe siècle, Volume 
III, Paris: ErnestLeroux, Bucurest : l'Academie Roumaine, 1899, 384: 

“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: “Алексија браћа збала cy cе 

Божидар и Хрбојe”.   
22Po aty. 
23Hopf, Chroniques, 535. 
24Degrand, Souveniers, [316]. 
25Muzaka, Memorje, 59. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Paris
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Shkruan: Mark Palnikaj, Tiranë/Shqipëri 

 

Disa mendime lidhur me një dokument mbi Skënderbeun 
 

Mbi jetën dhe veprimtarinë e Skendërbeut, sipas disa 

studiuesve, janë shkruar mbi 1500 vepra në formën e 

jetëshkrimeve dhe librave të ndryshëm. Numri i 

studimeve të botuara me raste përvjetorësh në gazeta dhe 

revista në gjuhë shqipe dhe të huaja është aq i madh sa 

nuk mund të japim as me afërsi një vlerësim për to. Nëpër 

arkivat e ndryshme në dhjetëra shtete në botë ka një 

numër shumë të madh dokumentesh të botuara ose edhe 

që presin studiuesit e ndryshëm për të bërë publikimin e 

tyre. Në botimet e disa studiuesve shumë herë është 

shkruar “Po paraqesim një dokument të panjohur më 

parë” dhe pastaj vazhdohet me komente për dokumentin. 

Sipas mendimit tim, është një gjë shumë e vështirë të 

gjëndet ndonjë dokument i panjohur sepse arkivat janë 

kthyer mbarë e prapë me mijëra herë qysh nga koha e 

Skendërbeut. Por, sipas mendimit tim, më e drejtë do të 

ishte të thuhej “po botojmë një dokument që mendojmë të 

mos jetë i botuar më parë”. Sepse mund të ketë 

dokumente të pabotuara por, dokumente të panjohura, 

është shumë e vështirë të gjënden. Në këtë libër që po 

botojmë me rastin e 550 vjetorit të vdekjes së 

Skendërbeut, do ju prezentojmë disa dokumente që për 

shum njerëz dhe studjues mund të jenë të panjohura më 

parë, së paku në gjuhën shqipe. Botimi me figurë i 

dokumenteve ose anastatik siç ju pëlqen disave ti quajnë, 

krijon mundësinë e korrigjimit të gabimeve që studiuesit 

joshqiptar bëjnë rëndom gjatë përpunimit të 

dokumenteve që kanë të bëjnë me historinë e vendit tonë. 

Edhe pse një kontribut fare modest, po ju paraqesim disa 

dokumente nëpërmjet këtij botimi, me shpresë se mund 

të hedhim pak dritë mbi veprën e Heroit tonë Kombëtar. 

Sivjet mbushen 550 vjet nga vdekja e Heroit tonë 

Kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Me rastin e 

kremtimit të këtij përvjetori në trojet tona kombëtare dhe 

në diasporë ku banojnë shqiptarë, po kryhen aktivitete të 

shumta dhe të shumëllojshme, në kujtim të kësaj 

ngjarjeje dhe për të bërë të njohur në botë edhe më shumë 

emrin e këtij burri shteti me përmasa botërore. Me këtë 

rast, mendova që të sjell para publikut disa dokumente të 

pabotuara më parë, që bëjnë fjalë për letërkëmbimin e tij 

me Sulltan Muratin II dhe me Sulltan Mehmetin II.  

 

Gjatë kërkimeve në fondin e dorëshkrimeve të vjetra në 

Bibliotekën Mbretërore të Napolit (Biblioteca Nazionale 

"Vittorio Emanuele III" di Napoli, già Reale Biblioteca 

Borbonica), kemi vënë re që gjendeshin disa dokumente 

që kishin të dhëna për Shqipërinë. Përveç materialeve që 

po kërkonim, në treguesin e fondeve, kishte edhe një 

përmbledhje me letërkëmbime të Skënderbeut dhe një 

album me harta të shek. XVII, që kishin të dhëna për 

vendin tonë.  

 

Me rastin e këtij përvjetori, kontrolluam se çfarë 

përmbante ky dokument dhe cila ishte rëndësia e tij për 

historinë e Shqipërisë. Mbasi jemi konsultuar me 

specialistë të kësaj periudhe historike në Tiranë dhe në 

                                                 
  

Prishtinë, ata ishin të mendimit që duhej të ishte 

publikuar edhe më parë ky dokument.  

 

Mbas kërkimeve në librat ku janë publikuar dokumente 

dhe fonde për Historinë e Shqipërisë, nuk gjetëm që emri 

i këtij fondi dhe i këtij dokumenti të ishte i shkruar në 

ndonjë publikim. Për këtë arsye ju vumë punës për 

transkriptimin (rishkrimin) e përmbajtjes së tij. Me 

ndihmën e punonjësve të paleografisë së kësaj biblioteke, 

bëmë një transkriptim  të plotë të tij. 

 

Na dukej e pamundur që ky dokument me një rëndësi të 

tillë të mos ishte publikuar më parë. Dhe kishim pasur një 

farë të drejte. Një kopje e këtij dokumenti, i shkruar nga 

një tjetër kopjues, me disa ndryshime gjendej në Arkivin 

Sekret të Vatikanit (ASV) dhe ishte publikuar më përpara 

nga studiues të tjerë në revistën “Hylli i Dritës” 1)Italo Sarro, 

“Hylli i Dritës”, Nr. 3, Shkodër 2010, f. 14726. Edhe në librin e Marin 

Barletit “Historia e Skënderbeut” dhe në disa libra të tjerë 

ishin të përfshira disa prej të dhënave të këtij dokumenti, 

të shkruara me ndryshime të theksuara. 

 

Për të patur një arsyetim më të drejtë mbi këto letra, 

morëm nga ASV kopjen që gjëndej aty. Ajo ishte e 

ruajtur mirë, mund të lexohej kollaj dhe transkriptimi 

mund të bëhej pa ndonjë vështirësi. Për habinë tonë, 

vumë re që në revistën “Hylli i Dritës”, transkriptimi i 

kësaj letre kishte disa ndryshime me kopjen origjinale. 

Lexuesi mund të bindet për këtë duke bërë krahasimin 

midis kopjes origjinale që po publikojmë dhe shkrimit në 

revistën “Hylli i Dritës”.   

 

Në Arkivin Sekret të Vatikanit morëm edhe një letër të 

Skëndërbeut nisur nga kisha e Shën Mërisë në Kepin e 

Rodonit me datë 29 tetor 1463. Kjo letër ruhet në fondin 

Cam. Ap. Div. 30. ff. 143r-v. Letra është e shkruar në 

gjuhën latine dhe është e vulosur me vulat e noterit dhe 

të Skendërbeut. Aty shkruhet se Martin Muzaka caktohet 

si ndërmjetës në komunikimin midis shtetit të 

Skendërbeut dhe shtetit të Papës. Transkriptimin e kësaj 

letre nuk e kemi bërë, por kemi vendosur përkthimin e saj 

në gjuhët italiane dhe shqipe. Lexuesi mund ta lexojë 

letrën edhe në original, nëse ka dyshime për saktësinë e 

përkthimeve.  

 

Vendosëm të bëjmë një botim anastatik të këtyre letrave 

për këto arsye: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
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Së pari, dokumenti i Bibliotekës Mbretërore të Napolit, 

nuk ishte publikuar asnjëherë më parë. Punonjësit e kësaj 

biblioteke nuk kishin asnjë të dhënë se dikush para nesh 

të ishte marrë me botimin e plotë apo të pjesshëm të tij. 

Së dyti, dokumenti që gjendet në Arkivin Sekret të 

Vatikanit nuk është publikuar në mënyrë anastatike por 

vetëm i transkriptuar. Përveç kësaj, përmbajtja e kësaj 

kopje të publikuar na rezultoi që ka ndryshime me atë që 

po publikojmë nga Biblioteka e Napolit, të cilat do t’i 

shpjegojmë më poshtë në këtë punim. 

 

Së treti, nga studimi i “Historisë së Skënderbeut” të 

Barletit dhe të veprave të tjera që do të trajtohen më 

poshtë, nuk mund të informohemi se nga cilat burime i 

kanë marrë ata të dhënat që përshkruhen në veprat e tyre. 

Në shumicën e rasteve as Barleti as botuesit e tjerë nuk 

bëjnë shënime sqaruese për të dhënë burimin e 

informacioneve që japin. Por nga leximi me kujdes i 

veprës së Barletit, del plotësisht e qartë se ai është 

mbështetur mbi dokumente arkivore për të shkruar 

veprën, edhe pse burimet nuk i ka shënuar. Bile, ai arrin 

deri aty sa kritikon historianët e kohës që nuk kanë 

shkruar kronika për aktivitetin e Skënderbeut në luftimet 

në ndihmë të Ferdinandit të Napolit. Duke folur në lidhje 

me këtë temë, ai ka shkruar: “Prandaj unë, që ta them 

haptazi të vërtetën, nuk mund të mos çuditem në këtë rast 

dhe të mos zemërohem me mosmirënjohjen e 

shkrimtarëve kundrejt burrave të famshëm, të cilët, 

megjithëse kësaj lufte i kanë dalë hakut me zell të madh 

nga çdo anë, për Skënderbeun s’gjej të kenë thënë asnjë 

fjalë, sikur ai të mos kishte qenë mbështetja më e madhe 

e kësaj lufte dhe shpëtimtari dhe çlirimtari i vetëm, që të 

flas kështu, i asaj mbretërie dhe shpagimtari i vetëm i 

lirisë mbretërore.” * Marin Barleti, “Historia e Skënderbeut”, botim i tretë, 

Tiranë 1983, f. 524 

Nga paragrafi i mësipërm, në mënyrë jo direkte, kuptohet 

se ai për të shkruar “Historinë e Skënderbeut” është 

mbështetur mbi dokumente, të cilat i ka përdorur dhe del 

krejtësisht e qartë, se për të shkruar librin e tij, Barleti, 

nuk ka shkruar një roman, siç është akuzuar në disa 

shkrime të kritikëve të librit të tij, por ka prezantuar një 

biografi historike, të mbështetur fort mbi dokumente, 

edhe pse, ndoshta sipas metodave që janë përdorur në atë 

kohë, ai nuk i ka vendosur fusnotat për referencat e 

dokumenteve nga i ka marrë të dhënat. 

Besoj se edhe letrat për të cilat po flasim në punimin tonë, 

ai i ka pasur të shkruara në origjinale dhe nuk janë marrë 

në formën e gojëdhënave, nga bashkëkohësit dhe 

bashkëluftëtarët e Skënderbeut. 

 

Së katërti, në dosjen arkivore që ruhet në Napoli ne nuk 

mund të marrim informacion se ku ndodhet origjinali i 

tij, dhe prej nga është kopjuar kopja që ruhet aty. Sipas 

historianëve që kanë shkruar për Skënderbeun, ai ka 

zotëruar 4 gjuhë të huaja. Ne nuk e dimë se në çfarë gjuhe 

kanë qenë të shkruara këto letra në origjinalet e tyre. Ky 

letërkëmbim mund të jetë bërë në gjuhët osmanishte, 

latine, greke, sllave apo italiane. Kjo është shumë e 

rëndësishme, nëse marrim në konsideratë që përkthimi 

nga njëra gjuhë në tjetrën në atë kohë ka qenë një punë jo 

e lehtë dhe për këtë arsye dokumentet mbas përkthimeve, 

nuk ruajnë besnikërisht formën origjinale të tyre por u 

nënshtrohen shpeshherë perifrazimeve, apo edhe 

plotësimeve. Gjatë përkthimit të një dokumenti ruhet pak 

a shumë ideja kryesore ose mendimi i shprehur në 

variantin origjinal, pa bërë përkthimin besnik të 

dokumentit. Dhe ne nuk jemi në gjendje të japim një 

vlerësim të saktë se sa janë ato të përafërta me origjinalin 

por vetëm mund të hamendësojmë. Edhe Barleti nuk e ka 

shkruar burimin e informacionit se nga cila gjuhë i ka 

përkthyer. 

Në komentin e revistës “Hylli i Dritës”, në hyrje të 

publikimit të kopjes nga Arkivi Sekret i Vatikanit është 

shkruar se “letrat e transkriptuara janë përkthim i lirë i 

atyre që janë cituar nga Marin Barleti në librin “Historia 

e Skënderbeut”, mbasi të dhënat dhe përmbajtja përkojnë 

me njëra tjetrën”. (Le lettere transcritte sono la libera 

traduzione di quelle riportate da Marino Barlezio nella 

“Vita di Scanderbeg”, perché date e contenuti 

coincidono.) *)Italo Sarro, “Hylli i Dritës”, Nr. 3, Shkodër 2010, f. 147 

Ne nuk jemi të këtij mendimi sepse në disa botime të tjera 

kemi gjetur të shkruar përmbajtjen e këtij dokumenti dhe 

ngjashmëria është më e madhe me këto se me ato të 

Barletit. 

Nuk jemi në gjendje të themi se nga janë marrë kopjet që 

po paraqesim të fotografuara, sepse ato nuk janë njëlloj 

komplet as me kopjen e publikuar të Arkivit Sekret të 

Vatikanit as me variantet e tjera të publikuara. Nëse 

kopjet që po paraqesim ne janë “një përkthim i lirë i atyre 

që janë cituar nga Marin Barleti”, i bie që ne po 

paraqesim në gjuhën shqipe një dokument i cili në 

origjinal mund të ketë qenë i shkruar në gjuhën 

osmanishte ose greqishte dhe më vonë është përkthyer 

nga Barleti në gjuhën latine, pastaj më vonë është 

përkthyer nga kopjuesit e tij në gjuhën italiane. Ne po e 

paraqesim të përkthyer nga gjuha italiane në atë shqipe. 

Pra i bie që dokumenti të jetë i përkthyer tre herë mbas 

variantit origjinal, dhe specialistët e përkthimit e dinë 

fare mirë se çfarë ndodh në raste të tilla. Ndryshimi midis 

origjinalit dhe përkthimit të fundit mund të rezultojë 

shumë i madh. 

 

Së pesti, nga një studim dhe krahasim i vëmendshëm i 

faqeve të transkriptuara të të dy kopjeve të dokumenteve 

arrihet me lehtësi në konkluzionin që kopjuesit e 

dokumentit nuk kan kopjuar të njëjtin dokument të 

shkruar në gjuhë italiane por kanë përkthyer një 

dokument prej një gjuhe tjetër në gjuhën italiane. Për ne, 

për momentin, mbetet e panjohur se nga cila gjuhë është 

përkthyer dokumenti nga kopjuesit, por duket qartazi se 

ata nuk kanë bërë një kopjim por një përkthim dhe bie 

poshtë pretendimi se ky dorëshkrim është kopje e 

shkrimeve nga libri i Marin Barletit, “Historia e 

Skënderbeut”. Në librin “Historia e Skendërbeut” të 

Marin Barletit, botimi i tretë, f.122-129, ka plot 7 faqe, 

dallim ky, jo vetëm i dukshëm, por edhe mjaft 

domethënës. Përse?! Sepse shkruesit e këtyre 

dorëshkrimeve, mbas gjasës, mund të mos e kenë njohur 

atë fjalim në detaje. Në dorëshkrimet që ne po paraqesim, 

ai fjalim   ka vetëm 20 rreshta. Në librin e  M. Barletit 

fillimi i fjalimit është : “Etër dhe princër fort të 

nderuar”, ndërsa tek Dorëshkrimet e paraqitura   është: 

“Zotërinj të lartë dhe Etër të nderuar”. Thuajse e njëjta 

përmbajtje, por me rendin e fjalëvet të ndryshëm. 
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Edhe pjesa tjetër e tekstit, ato 20 rreshta që i kanë 

dokumentet e paraqitura, kanë ngjashmëri me fjalimin e 

Skënderbeut, të shkruar prej M. Barletit, por fjali të njëjta 

nuk ka. Madje, në ndonjë rast ka edhe dallime të 

papajtueshme. Për shembull, tek dokumentet 

dorëshkrime, Skendërbeu u kërkon princërve të 

mbledhur në Lezhë që, nëse nuk duan të luftojnë kundër 

Sulltanit, të paktën të rrinë mënjanë, duke mos i 

ndihmuar turqit. Ndërsa tek varianti i M. Barletit nuk 

haset askund ky mendim. 

 

Letra që sulltan Murati II i dërgon Skënderbeut, f. 165-

168, ka 3 faqe, ndërsa ajo që është shënuar në dokumentet 

dorëshkrim, ka vetëm 34 rreshta. 

 

Nuk ka asnjë arsye të mendohet që të kopjohet dhe të 

rishkruhet me dorë një punim që është i botuar në mijëra 

kopje në shtypshkronjë dhe të mos ruhet një kopje 

origjinale e librit nga shtypshkronja. Jemi më tepër të 

prirë të mendojmë se kopjet e këtyre letrave, qoftë kopja 

nga Napoli, qoftë ajo nga Vatikani, janë marrë nga kopje 

të letrave origjinale, ndoshta edhe të dëmtuara nga koha, 

dhe nga ky shkak, kemi ndryshime në të tëra format e 

publikuara. Letra e nisur nga Kepi i Rodonit të cilën po e 

paraqesim, është e shkruar në gjuhën latine dhe nuk është 

kopje por është letër origjinale e ruajtur në Arkivin Sekret 

të Vatikanit. 

 

Besojmë se lexuesit mund të kenë interes të shikojnë 

kopje të këtyre dorëshkrimeve dhe mund të nxjerrin 

ndonjë konkluzion për burimin se nga janë marrë. 

 

Të dhëna për gjendjen e dokumenteve të paraqitur 

Njëri dokument është marrë nga Biblioteka Mbretërore e 

Napolit, fondi Ms. I, E, 17, faqet 14v deri 25v. Kopja që 

po paraqesim, është e ruajtur në gjendje shumë të mirë, 

pothuajse pa asnjë dëmtim. Është e shkruar në 25 faqe 

para (r, recto) dhe prapa (v, verso).  

Shkrimet janë vendosur në këto faqe:  

1. Fjalimi i Gjergj Kastriot Skënderbeut drejtuar 

Princërve Arbër dhe Regjentëve të Venedikut, viti 1443, 

f. 14v deri 15 v;  

2. Letra e Muratit II për Gjergj Kastriot Skënderbeun, 16 

qershor (viti këtu nuk është shënuar por besohet të jetë 

1444), f. 15v deri 16 v;  

3. Letra e Gjergj Kastriot Skënderbeut për Muratin II, 14 

korrik 1444, f. 16 v deri 18 r; 

4. Letra e Mehmetit II për Gjergj Kastriot Skënderbeun, 

11 maj 1461, f. 18 r deri 20 v; 

5. Letra e Gjergj Kastriot Skënderbeut për Mehmetin II, 

30 maj 1461, f. 20 v deri 21 v; 

6. Letra e Mehmetit II për Gjergj Kastriot Skënderbeun, 

22 qershor 1461, f 21 v deri 21 r; 

7. Letra e Mehmetit II për Gjergj Kastriot Skënderbeun, 

7 maj 1463, f. 22 v deri 22 r; 

8. Letra e Gjergj Kastriot Skënderbeut për Mehmetin II, 

25 qershor 1463, f. 23 v deri 25 v. 

Kopja që ndodhet në Arkivin Sekret të Vatikanit, është 

marrë nga fondi Arm. II, Miscellanea, faqet nga 642 v 

deri 657 v. 

Letërkëmbimi në këtë kopje ishte vendosur në këto faqe: 

1. Fjalimi i Gjergj Kastriot Skënderbeut drejtuar 

Princërve shqiptarë dhe Mëkëmbësve të Venedikut, viti 

1443, f. 642r-643r.; 

2. Letra e Muratit për Gjergj Kastriot Skënderbeun, 16 

qershor 1444, f. 643r-645r;  

3. Letra e Gjergj Kastriot Skënderbeut për Muratin, 14 

korrik 1444, f. 645r-648v; 

4. Letra e Mehmetit II për Gjergj Kastriot Skënderbeun, 

2 maj 1461, f. 649r-650r; 

5. Letra e Gjergj Kastriot Skënderbeut për Mehmetin II, 

30 maj 1461, f. 650v-652r; 

6. Letra e Mehmetit II për Gjergj Kastriot Skënderbeun, 

22 qershor 1461, f. 652r-653r; 

7. Letra e Mehmetit II për Gjergj Kastriot Skënderbeun, 

7 maj 1463, f. 653r-654v; 

8. Letra e Gjergj Kastriot Skënderbeut për Mehmetin, 25 

qershor 1463, f. 654v-657v. 

 

Burimi i dokumentit 

Në Bibliotekën Mbretërore të Napolit nuk ka asnjë të 

dhënë se nga është marrë ose kopjuar ky dokument. 

Në publikimin e mëparshëm është shpjeguar më lart se 

nga mendohet ta ketë burimin kopja, pothuajse e njëjtë që 

gjendet në Arkivin Sekret të Vatikanit. 

Por ky mendim më tepër ngjan me një hamendje se sa me 

një thënie të mbështetur mbi burime të përcaktuara mirë. 

Informacion të shkruar për këtë problem nuk ka. 

Në librin “Historia Universale Dell’Origine et Imperio 

de’Turchi” të autorit M. Françesko Sansovino, botuar në 

Venecia në vitin 1600, fjalimi i Skënderbeut në Lezhë 

dhe të gjitha këto letra janë të shkruara në gjuhën italiane.   

Në librin e Dhimitër Frangut “Veprat e Lavdishme të 

Skënderbeut”, botimet Arbëria, Tiranë 2007, i cili është 

botuar para librit të Barletit, këto letra janë të përfshira. 

Këto kanë ndryshime me versionin e librit të Barletit dhe 

me dokumentin që po publikojmë ne. 

Në revistën “EKSKLUZIVE”, Nr. 34, shkurt 2003, në 

faqet 87, 88 dhe 89 janë botuar të përkthyera në gjuhën 

shqipe letra e Mehmetit për Gjergj Kastriot Skënderbeun, 

7 maj 1463 dhe letra e Gjergj Kastriot Skënderbeut për 

Mehmetin, 25 qershor 1463. Në këtë botim janë vendosur 

fragmente nga letrat në gjuhë italiane që ndodhen në 

ASV dhe një përkthim i lirë i tyre në gjuhën shqipe që 

nuk përkon me ato që janë shkruar në kopjet që kemi 

marrë ne po aty. Ky përkthim në masë të konsiderueshme 

ngjan me përkthimin e këtyre letrave në gjuhën shqipe që 

ndodhet në librin “Historia e Skënderbeut” e përkthyer 

nga Stefan Ilo Prifti. Në revistë nuk janë vendosur as 

fotokopjet e këtyre letrave as transkriptimi i tyre në 

gjuhën italiane. Disa nga kopjet e letrave të prezantuara 

në këtë revistë në gjuhë latine nuk janë përkthyer fare. 

Krahasimi i kopjeve të dokumentit 

Kopjen e dokumentit të Arkivit Sekret të Vatikanit e 

kemi vetëm të transkriptuar në gjuhën italiane. Në 

transkriptimin e dokumentit tonë, jemi përpjekur t’i 

qëndrojmë sa më besnikë origjinalit dhe për këtë qëllim 

jemi konsultuar me specialistë të paleografisë dhe të 

transkriptimit, si dhe me njohës të mirë të italishtes së 

vjetër. 

Në librin e Sansovinos që cituam më sipër të gjitha këto 

dokumente janë të përfshira nga faqja 260r deri në faqen 
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277r të tij të shkruar në gjuhën italiane. Shkrimet janë 

vendosur në këto faqe:  

1. Fjalimi i Gjergj Kastriot Skënderbeut drejtuar 

Princërve Arbër dhe Regjentëve të Venedikut, viti 1443, 

f. 260r;  

2. Letra e Muratit II për Gjergj Kastriot Skënderbeun, 16 

qershor 1444, f. 262r;  

3. Letra e Gjergj Kastriot Skënderbeut për Muratin II, 14 

korrik 1444, f. 263v-263r; 

4. Letra e Mehmetit II për Gjergj Kastriot Skënderbeun, 

2 maj 1461, f. 275v; 

5. Letra e Gjergj Kastriot Skënderbeut për Mehmetin II, 

30 maj 1461, f. 275r; 

6. Letra e Mehmetit II për Gjergj Kastriot Skënderbeun, 

22 qershor 1461, f. 276v; 

7. Letra e Mehmetit II për Gjergj Kastriot Skënderbeun, 

7 maj 1463, f. 276r-277v; 

8. Letra e Gjergj Kastriot Skënderbeut për Mehmetin II, 

25 qershor 1463, f. 277v-277r. 

Megjithëse nuk janë tërësisht njëlloj, dokumenti i Napolit 

dhe ai i Arkivit Sekret kanë ngjashmëri shumë të madhe 

me ato që janë shkruar në këtë libër. Në faqen 285r të 

këtij libri është shënuar viti 1463 si datë e vdekjes së 

Skënderbeut. Në botimet e autorëve të tjerë nuk është 

shënuar kjo datë për këtë ngjarje. Kjo mospërputhje, 

mund të konsiderohet edhe si një gabim shtypi. 

Në librin “Historia e Skënderbeut” të Barletit këto 

shkrime kanë ndryshime të mëdha me kopjet që po 

paraqesim ne. 

Kjo gjë të shpie në konkluzionin se për të tre shkruesit e 

parë, burimi ka qenë i njëjtë dhe nuk mund të jetë kopje 

e shkrimeve të Barletit.   

Kopjen tonë po e paraqesim në tre forma, në origjinal, të 

transkriptuar dhe të përkthyer. Lexuesi i ka mundësitë të 

shikojë dhe të verifikojë saktësinë e transkriptimit të 

paraqitur nga ana jonë dhe të besnikërisë në përkthim. 

 

Disa ndryshime që kemi vënë re  

Ndryshimet midis letrës së publikuar në revistën “Hylli i 

Dritës” dhe asaj që po publikojmë ne janë të vogla dhe 

jothelbësore dhe ngjajnë më shumë me gabime të 

natyrshme që ndodhin kur dy personave të ndryshëm u 

diktohet në të njëjtën kohë të shkruajnë të njëjtin 

dokument.  

E njëjta gjë mund të thuhet edhe për shkrimet që gjenden 

në librin që cituam të Sansovinos. 

Mungesa e të dhënave për muajt dhe vitet në dokument 

mund të jetë harresë e kopjuesve të ndryshëm. 

Duke e parë letrën në tërësi, del se kemi të bëjmë me të 

njëjtin dokument. Të dhënat e plota rreth kohës së 

shkrimit të tij duhet të saktësohen. 

Nga leximi i kopjes që kemi paraqitur ne, nuk mund të 

përcaktohet se kur është shkruar “Fjalimi i Gjergj 

Kastriotit Skënderbeu drejtuar princërve shqiptarë dhe 

Mëkëmbësve të Venedikut”. Aty nuk thuhet asgjë se kur 

është mbajtur ky fjalim dhe nuk është shënuar asnjë datë. 

Në librin e Dhimitër Frangut “Veprat e Lavdishme të 

Skënderbeut”, botimet Arbëria, Tiranë 2007 në faqen 51 

dhe 52 është shkruar ky fjalim, dukshëm më i shkurtër se 

në librin “Historia e Skënderbeut” të Barletit. Edhe letrat 

e Skënderbeut dhe të Sulltanëve në librin e Frangut 

ngjajnë më shumë me dokumentin tonë se me shkrimet e 

Barletit por kanë edhe ndryshime. Data e dokumentit nr. 

2 që në dokumentet tona shënohet 22 qershor, në librin e 

Frangut në faqen 166, është shënuar 30 qershor. 

 

Në publikimin e revistës “Hylli i Dritës”, si datë e këtij 

fjalimi është shënuar viti 1443 pa u shënuar data dhe 

muaji. Përderisa mungojnë data dhe muaji, edhe viti 

mbetet i dyshimtë dhe mund të hamendësohet se është 

shënuar mbi gojëdhëna të bashkëkohësve të Skënderbeut. 

 

Letra e parë që Murati i dërgon Skënderbeut më datë 16 

qershor, në publikimin e mëparshëm në faqet 643r-645r, 

përveç datës 16 dhe muajit qershor, ka të shënuar edhe 

vitin 1444, ndërkohë që kopja dorëshkrim që po 

paraqesim ne në faqen 16v nuk e ka të shënuar fare vitin 

por vetëm datën dhe muajin. 

 

Në hyrje të përshkrimit që i bëhet letrës që Skënderbeu i 

dërgon Muratit me datë 14 korrik 1444, në dorëshkrimin 

tonë në faqen 16v është shënuar akronimi VB që në 

gjuhën latine lexohet Vale Bene dhe ka kuptimin e 

përshëndetjes. Ne në përkthimin tonë këtë shprehje ramë 

dakord ta përkthenim me fjalët shqipe “Gjithë të mirat”. 

Në shkrimin e paraqitur sipas kopjes së ASV, në faqen 

645r ky shënim nuk është shkruar. Nuk jemi në gjendje 

të themi nëse kopjuesi i letrës së ASV e ka harruar pa e 

shënuar këtë përshëndetje, apo është një harresë e 

publikuesve të mëparshëm. 

 

Në fillim të letrës që Sulltan Mehmeti II i dërgon 

Skënderbeut me datë 11 maj 1461 ka dy ndryshime në 

përmbajtje. 

Së pari në kopjen që kemi paraqitur ne, në fillim të fjalisë 

është shkruar qartazi Maumeth Bech kurse në paraqitjen 

në revistën e përmendur në faqen 649r shkruhet Maumit 

Beg. Ky ndryshim nuk ka ndonjë rëndësi të veçantë. 

 

Së dyti, në kopjen që po paraqesim në foto është shkruar 

shumë qartë data XI di Maggio 1461(11 maj 1461) faqe 

20v, ndërkohë që në publikimin e mëparshëm për të 

njëjtën letër, në faqen 650r ka të shënuar datën 2 di 

Maggio 1461 (2 maj 1461). Lexuesi mund ta verifikojë 

direkt këtë ndryshim në faqen e paraqitur me foto. Edhe 

në librin e Sansovinos në faqen 275v, është shënuar data 

2 maj 1461. 

Në dorëshkrimin që kemi paraqitur ne, janë edhe disa 

ndryshime të vogla që ne i konsideruam jo shumë të 

rëndësishme dhe nuk po zgjatemi më shumë për të bërë 

prezantimin e tyre. 

Ne bëmë një krahasim edhe me versionin në gjuhën latine 

të botimit të parë të librit “Historia e Skënderbeut” të 

Marin Barletit të botuar në Romë në vitin 1508. Në këtë 

botim, datat janë shënuar me shkrim në gjuhën latine, 

Nonas dhe Iunias, kurse viti shënohet me shifra romake. 

Kemi patur vështirësi në saktësimin e datave të ngjarjeve 

që përshkruhen në dokumentin tonë sepse nuk kemi sa 

duhet njohuri për gjuhën latine.  

Në një rast tjetër, kemi marrë kopjen e një dokumenti me 

125 faqe dorëshkrim nga Biblioteka Mbretërore e Napolit 

në fondin Ms. Brancaciana VII A 3 dhe një kopje të tij po 

me 125 faqe në Arkivin e Propogandës Fide në Vatikan 

fondi Visite e Collegi Vol. 34 dhe i kemi përdorur në 
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shkrimet tona. Ky dokument është shkruar nga Stefano 

Gaspari në harkun kohor nga muaji gusht 1671 deri në 

korrik të vitit 1672 dhe konsiderohet njëri nga 

dokumentet më të rëndësishëm për Historinë e Shqipërisë 

në shekullin XVII.  Kopja origjinale e këtij dokumenti 

nuk dihet se ku ndodhet por studjuesit e ndryshëm, midis 

tyre edhe unë, kemi punuar duke u bazuar mbi këto kopje 

të origjinalit. I kemi krahasuar të dyja këto kopje dhe 

kanë rezultuar me ndryshime midis tyre dhe kemi gjetur 

jo pak por plot 100 gabime në 125 faqe. Studiuesi Fulvio 

Kordinjano duke folur mbi gabimet që ka gjetur në këtë 

dokument, në librin e tij “Shqipëria përmes veprës dhe 

shkrimeve të misionarit italian At Domeniko Pazi”, Vol. 

III, botimet “Plejad”, Tiranë 2011, faqe 325 ka shkruar: 

“Por është e vërtetë se ndonjëherë ortografia gjeografike 

e Dokumnetit te Hylli i Dritës (dok. i Napolit M. P.) është 

më i saktë, çka të bën të hamendësosh se Dokumenti i 

Napolit nuk rrjedh drejtpërdrejt nga Dokumenti i Romës, 

por ka të ngjarë që të dy të rrjedhin nga origjinali, të cilin 

nuk munda ta gjej.” 

 

Fakti që kemi konstatuar një numër kaq të madh 

gabimesh në këto kopje, na bën të mendojmë se edhe 

dokumentet për të cilat po flasim mund të kenë gabime të 

cilat ne nuk kemi mundësi ti korrigjojmë. 

Edhe në këtë rast ndodhemi në kushte të barabarta me 

rastin e Dokumentit të Gasparit, kemi dy kopje të të 

njëjtit dokument por nuk kemi origjinalin për krahasim.  

 

Kemi krahasuar versionet e shkruara të këtyre letrave në 

5 botime të ndryshme që janë: 

 1. “Hylli i Dritës” nr. 3, 2010 që është transkriptim i 

Dokumentit të Arkivit Sekret të Vatikanit. 

 2. “Historia e Skënderbeut” e Marin Barletit në gjuhë 

latine, Romë 1508. 

3. “Historia e Skënderbeut” e Marin Barletit në gjuhë 

shqipe, Tiranë 1983.  

4. “Historia Universale Dell’Origine et Imperio de’ 

Turchi” të autorit M. Francesko Sansovino, botuar në 

Venecia në vitin 1600 faqet 258v deri 288r.     

5. “Veprat e Lavdishme të Skënderbeut” të Dhimitër 

Frangut, botimet Arbëria, Tiranë 2007. 

 

Megjithëse brendia e shkrimeve në të 6 rastet ka 

ngjashmëri, në asnjërin prej tyre nuk ka përputhje të 

plotë, por ka ndryshime, nganjëherë edhe të mëdha. Kjo 

gjë na krijon bindje të plotë se të gjithë këta shkrues, kanë 

patur një dokument bazë nga i kanë marrë të dhënat për 

shkrimet e tyre dhe nuk kanë kopjuar njëritjetrin. 

Në kohën kur janë shkruar këto letra, shtetet dhe 

principatat që e njihnin pushtetin e Papës dhe Selisë së 

Shenjtë si pushtet epror të tyre, letërkëmbimet i kryenin 

nëpërmes Selisë së Shenjtë. 

Aktet diplomatike që dilnin nga kanceleritë e prijësve të 

principatave dhe të sulltanëve, duhet të kalonin nëpër 

kanalet diplomatike të Selisë së Shenjtë. Nëse akti 

diplomatik ose edhe letrat nuk ishin të shkruara në gjuhën 

latine, ai përkthehej në këtë gjuhë dhe kopja origjinale 

dhe një kopje e përkthimit zyrtar, ruheshin në Arkivin e 

Vatikanit. Një kopje në gjuhën latine i dërgohej të 

adresuarit. Kjo praktikë është ndjekur edhe për 

letërkëmbimin e Skënderbeut me sulltanët turq dhe 

kopjet e këtyre letrave të shkruara në gjuhën osmane 

ruhen në Arkivin Sekret të Vatikanit. Ka të dhëna të 

besueshme që Marin Barleti për të shkruar veprën e tij 

për historinë e jetës dhe veprave të Skënderbeut ka patur 

mundësi të plota për të marrë të dhënat që i duheshin nga 

ky arkiv dhe akuzat që i bëhen atij për teprime dhe 

abuzime me të vërtetën për veprën e tij, sipas 

verifikimeve që kemi mundur të bëjmë burimeve të 

arkivave të Vatikanit dhe arkivave të tjera, nuk 

qëndrojnë. 

Shpresojmë që studiues të tjerë do të punojnë mbi 

origjinalet që ndodhen në ASV dhe të saktësohet e vërteta 

mbi baza dokumentare. Për disa nga këto letra origjinale, 

kemi dijeni se në cilat fonde ruhen por marrja dhe 

përkthimi i tyre për shkak të çmimit të shtrenjtë për 

marrjen   dhe përkthimin nga gjuha osmane është i 

papërballueshëm nga ne, përpos vështirësive të tjera, 

edhe nga ana financiare. 

 

Mbi përmbajtjen dhe rëndësinë e këtij dorëshkrimi 

Edhe pse në botime të mëparshme ky dorëshkrim është i 

publikuar në disa forma, ky ka rëndësinë e vet sepse ka 

anët e veçanta të tij që e bëjnë interesant për studiuesit e 

fushës. 

 

Nëse i lexojmë me vëmendje fjalimin e Skënderbeut dhe 

letrat e shkruara, qoftë tri letrat e Skënderbeut për Sulltan 

Muratin II dhe për Sulltan Mehmetin II, qoftë katër letrat 

e këtyre drejtuar Skënderbeut, do të shikojmë se ato janë 

të shkruara me shumë kujdes dhe përcjellin mesazhe 

shumë të qarta diplomatike dhe politike për secilën palë. 

Letrat tregojnë se sa të sforcuara ishin marrëdhëniet 

midis Skënderbeut dhe sulltanëve turq. Në të njëjtën 

kohë, këto letra na tregojnë edhe qëllimin final të 

Skënderbeut në raport me politikën e Turqisë në Europë 

dhe orientimin politik të tij në raport me turqit dhe me 

europianët. Skënderbeu shprehet krejt i qartë se është për 

largimin e sundimit turk nga vendi i të parëve të tij dhe 

për aleanca jo me turqit, por me vendet e krishtera të 

Europës Perëndimore. 

 

Sulltanët në letrat e tyre janë munduar të tregojnë 

epërsinë e tyre mbi Skënderbeun dhe tregojnë një farë 

shpërfillje dhe mërie ndaj tij dhe njëkohësisht, nuk kanë 

munguar edhe kërcënimet. Ata mendonin se kishin një 

shtet me fuqi të madhe ushtarake dhe ekonomike dhe 

ishin të papërballueshëm nga asnjë fuqi tjetër, falë kësaj 

fuqie. Në raport me qëndresën e Skënderbeut ndaj turqve, 

ky mendim nuk ka rezultuar i vërtetë. 

 

Letrat e Skënderbeut janë shkruar në mënyrë më shumë 

diplomatike, duke vënë theksin në drejtësinë e kauzës që 

mbron dhe duke theksuar se fitorja nuk i buzëqesh 

gjithnjë më të fortit por atij që ka të drejtën nga ana e tij. 

Ai tregohet i gatshëm të përballet me fuqinë e sulltanëve 

turq në mbrojtje të kauzës që kishte zgjedhur. Letrat që 

Gjergj Kastrioti-Skënderbeu u dërgon sulltanëve Murati 

II dhe Mehmeti II janë të shkruara me gjuhë të qartë, stil 

të kuptueshëm, përmbajnë shumë ide dhe shprehin 

nivelin e lartë të kulturës politike të Kryeheroit shqiptar 

dhe oborrtarëve të tij që merreshin me çështje 

diplomatike.
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Shkruan: Gjon Keka, Graz/Austri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategjia politiko-ushtarake e Gjergj Kastriotit 
                

(Me rastin e përvjetorit të 550 të vdekjes së Gjergj Kastriotit-shpallur nga shteti shqiptar si ‘‘Viti mbarëkombëtar i Gjergj 

Kastriotit“.) 

  

Historia na mëson se lufta, pavarësisht nga tmerri që e shoqëron, është 

krenaria e mbarështimit që ruan shëndetin moral të njerëzimit dhe zhvillon 

çdo gjë të madhe në jetën e popujve. Prandaj, lufta nuk duhet të matet me 

kupën e filistinizmit ose lotët e sentimentalizmit nervor. Kështu lufta kundër 

armikut është luftë për të mbrojtur nderin e kombit, identitetin dhe qenjen e tij 

nga rreziku i skllavërimit dhe humbjes apo zhdukjes. Kombi ynë përgjatë 

historisë më tepër ka patur luftëra në mbrojtje të vetëvetes nga armiqtë e 

jashtëm se sa paqe për ta ndërtur veten dhe zhvilluar sipas dinamikës së 

kombeve tjera që nuk e patën këtë fat. 

     

Fati i kombit tonë ishte se ai gjendet në pikën e lakmueshme gjeopolitike dhe 

strategjike të kontinentit, pastaj pasuritë e tij të mëdha të pashfrytëzuara nga 

ai vetë, por nga pushtuesit që shkelën njëri pas tjetërit. Edhe periudha e 

pushtimit turk në trojet tona është një nga periudhat më të errëta të historisë 

së kombit tonë, sepse me shkeljen e këmbës  së këtij pushtuesi të egër populli 

ynë jo vetëm që u skllavërua, u dëbua, u masakrua iu imponua ideologjia e tij, 

por edhe iu ndërpre zhvillimi dhe lidhja amë me familjen e saj europiane. 

     

Ky pushtues i egër e kishte krijuar mendimin në veten e tij se kombin shqiptar 

do ta sundonte gjithmonë duke futur brenda vetë perandorisë së saj jeniçerë 

nga popuj të ndryshëm, e poashtu edhe nga populli ynë, sikur që ishte marrja 

peng e Gjergj Kastriotit dhe bërja e tij si një jeniçer i Sulltanit, e më pas edhe 

ngritja në rangje tjera sipas talentit të tij dhe aftësisë së jashtëzakonshme. 

Kështu Sulltani mendonte që në këtë mënyrë ta mbante popullin arbnor nën 

këmbët e tij të mallkuara. Por ja që doli një që ia prishi planet demoniake 

sulltanit që ia ndali planet e parapërgatitura dhe afatgjate për mbajtjen e 

Shqipërisë nën sundimin e egër të tij. Dhe ky njeri ky trim, ky vizionar e 

strateg ishte Gjergj Kastrioti. Ai e ndal hovin e kësaj perandorie famëkeqe. 

      

Natyrisht se duke ia ndalur hovin e barbarisë këtij pushtuesi ai realizoi së 

bashku me arbnorët e tij planin e shpëtimit të qenjes së kombit të tij dhe 

identitetit europian. Kthimi i tij madhështor në Krujë më 28 nëntor  1443 dhe  

ngritja e Flamurit me Shqiponjën e pamposhtur arbnore ishte hapi i tij i parë i 

strategjisë së shpëtimit dhe rikthimit të kombit në udhën e tij të etërve  dhe të 

faktorizimit e forcimit përball sfidave dhe armiqëve të jashtëëm e të 

brendshëm. Pas kësaj, duke ditur se ai ka përballë një perandori famëkeqe, pra 

një armik me ushtri shumfish më të madhe se ushtria e tij, ai hapin e dytë pas 

kthimit e bëri duke ftuar të gjithë fisnorët e kryefisnorët për një kuvend  të 

bashkimit të forcave. Ky kuvend u mbajt në Lezhë më 2 mars 1444 dhe ishte 

themeli i unitetit të vendit si në aspektin politik ashtu edhe në atë ushtarak dhe 

të vetë trungut natyror arbnor. Aty ai realizoi hapin e dytë që nënkuptonte për 

arbnorët unitetin  e tyre për t'i bërë ballë armikut, i cili bënte plane ta zhdukte 

Arbërinë dhe ta shkatërronte shtetin apo mbretërinë arbnore që kishte 

ringjallur Gjergj Kastrioti pas kthimit të tij.  

       

Kjo Strategji e unitetit arbnor ishte 

strategjia e tij e bashkimit të forcave 

në të gjitha fushat. Po ashtu kjo 

strategji si dhe uniteti ishte një 

shembull që trokiste në dyert e 

mbretërve dhe princave të Europës 

për t'i bashkuar njësoj forcat kundër 

armikut të përbashkët. Por, siç dihet, 

princat dhe mbretërit e asaj kohe i 

kishin mbyllur veshët për Unitet 

ndërsa i kishin hapur vetëm për 

interesat e tyre egoiste, duke u 

zhytur kështu në luftëra njëri me 

tjetërin, në inat e xhelozi dhe në 

ruajtjen e fronit me çdo kusht dhe 

me të gjitha mjetet. Sepse për ta 

froni ishte me rëndësi edhe nëse një 

ditë i rrezikohej ai fron ata do të 

lidhnin aleancë me djallin për ta 

shpëtuar  fronin – idhullin e tyre të 

vetëkënaqësisë, dhe kjo ndodhi disa 

vite pas vdekjes së Gjergj Kastriotit. 

Kështu Gjergj Kastrioti i vetëm me 

arbnorët e tij dhe unitetin që realizoj 

nga brenda korri fitore të 

vazhdueshme kundër armikut turk.  

      

Meqë fusha e betejës në histori 

përsëriten aq shpesh si bimët dhe 

lulet në pranverë, çdo shtet e në këtë 

rast mbretëria e Kastriotit duhet të 

bazohet në përballimin e luftrave 

periodikisht të përsëritura, këto 

stuhi ekuinoksike të njerëzimit. 

Përpjekjet e mbretërisë së tij  për t'u 

përgatitur në paqe për fitoren që do 

ta bëjnë fitoren të mundshme në një 

luftë të sapolindur dhe për të sjellë 

humbje serioze armikut, ka qenë 

gjithmonë e fuqishme si një politikë 

lufte ose strategji politike e cila ka 

ndërhyrë në rrjedhën e historisë së 

kohës së tij, pra të mesjetës. 

     

Strategjia politike e Gjergj Kastrioti 

ishte kjo: Ai në radhë të parë e  
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forcojë dhe konsolidoj shtetin apo mbretërinë e tij nga brenda, pastaj qëllimi i 

dytë i tij është të rrisë marrëdhënien materiale dhe shpirtërore të popullit të tij 

me fqinjët që kishin të njëjtin armik, dhe detyra e tij e tretë ishte në fakt  

prodhimi i një sistemi të shkëlqyeshëm për ta mobilizuar ushtrinë  e tij 

kombëtare. 

 

Të gjitha këto detyra ai i bëri në kohë paqeje. 

      

Mirëpo, duhet nënvizuar edhe këtë se në një tjetër fazë të re strategjia politike 

vjen sapo një luftë të bëhet e pashmangshme. Prandaj ai veproj me urtësi duke 

bërë  izolimin e kundërshtarit duke nxitur vendet e tjera fqinje të mbajnë një 

neutralitet të rreptë ose të bashkëpunojnë me të, ndryshe edhe ata do të 

përballen me luftë të pamëshirshme dhe të pakompromis, Sepse 

mosbashkëpunimin Gjergj Kastriotit e shihte se ata (fqinjët) mund të bien në 

ujdi me armikun dhe kështu beteja më armikun të mos ketë suksesin e 

dëshiruar të tij,pra të shporrjes së pushtuesit turk një herë e përgjithmonë. 

 

Sido që të jetë  janë  katër arsye pse Gjergj Kastrioti korri fitore gjithnjë në 

çdo betejë kundër armikut turk: 

e para është strategjia e përsosur politiko-ushtarake siç u pa edhe këtu më 

lartë, 

e dyta ai me kujdes u bë armatura që nuk lejon armikun të depërtoj dhe të 

marrë kontrollin e brendshme apo të futet me dredhi nga brenda, 

e treta  lufta politike- diplomatike e Gjergj Kastrioti ishte tepër e urtë, 

vizionare  dhe e fuqishme, sepse ia rikujtonte sulltanit shpesh në 

letërkëmbimet e tij muskujt dhe kohërat kur doli gjithnjë fitimtar në oborrin e 

tij, kështu ai dhe ushtarët turq hynin me frikën e humbjes në betejë ,Gjergj 

Kastrioti kishte bërë famë dhe emri i tij kur u zinte në goj tmerronte turqit, dhe  

e fundit në ushtrin e Gjergj Kastriotit nuk kishte mercenar, kjo për faktin se 

Gjergj Kastrioti njihte mirë se një mercenar nuk mund t'i shërbej kauzës që 

kishte Gjergj Kastrioti ,por paras, si zakonisht mercenarët vetëm për para dhe 

plaçkë e sa për të ngrënë e pirë luftonin, por jo për kauzën për të cilën ata 

paguheshin, sepse ata ndërronin kahej ka të fryente era, prandaj Gjergj 

Kastrioti gjatë tërë mbretëtimit të tij nuk kishte mercenar në ushtrin e tij dhe 

kjo ishte një nga arsyet se ai dilte i pastër dhe fitimtar në të gjitha betejat e tij. 

       

Nga kjo shihet që suksesi i tij i madh ishte rezultat i urtësisë së tij, 

largëpamësisë, vizionit dhe njohjes rrënjësore të artit të luftës, politikës dhe 

diplomacisë, Ai e dinte se cili është rregullatori i përgjithshëm i përparimit të 

kombit të tij, për atë ai i shërbej atij me tërë qenjen e tij. Ai e vuri në shërbim 

veten për të mirën dhe shpëtimin e kombit të tij nga pushtuesi  otoman. 

     

Ai u bë mbrojtjës i atdheut të tij, identitetit të tij dhe vlerave rrënjësore të 

lashtë dhe europiane të kombit arbnor, duke mbrojtur atdheun e tij ai në fakt 

mbrojti edhe tërë civilizimin e familjes europiane, sepse pushtuesi otoman u 

ndal na Shqipëri, aty ai nuk mund ta kapërcente dot murin që kishte ngritur 

Gjergj Kastrioti me arbnorët e tij. Aty u zhvilluan betejat që mbrojtën në fakt 

edhe kombet tjera nga invazioni turk. Kjo ndodhi deri sa ai ishte gjallë pas 

vdekjes së tij këmba e pushtuesit turk u vendos në trojet arbnore dhe e sundoi 

atë barbarisht duke e lënë kombin tonë në mjerim, të pazhvilluar, të 

shkatërruar, pa dije e arsim, pa gjuhë dhe duka ia shkpëtuar lidhjet amëtare 

me familjen europian për 445 vite deri në rishpalljen e pavarësisë së 

Shqipërisë më 28 nëntor  1912. 

 

Fjalim mbajtur në Ulqin/Mali i Zi, më 25 korrik 2018 
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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. 

 

 

Në mbrojtje të bashkëkombasve në konferencat ballkanike 
(pjesa e parë) 

 

Ideja për një pakt ballkanik ishte e 

hershme. Që në vitin 1925, Anglia 

dhe Franca i këshilluan shtetet 

ballkanike që të formojnë një pakt 

ballkanik. Por, atëbotë këto shtete 

nuk treguan gatishmëri për jetësimin 

e këtij propozimi, sepse ky binte në 

kundërshtim me aspiratat e tyre 

hegjemoniste e revizioniste.1 

Organizimi i Konferencave 

Ballkanike është nisma më e 

bujshme e shteteve të Ballkanit drejt 

idesë për bashkëpunim në vitet ‘30 

të shek. XIX. Periudha përpara 

viteve ’30 të shek. XIX përshkohet 

nga një klimë jo e favorshme 

ekonomike dhe diplomatike mes 

vendeve ballkanike. Historikisht 

bashkëjetesa e tyre ka kaluar nëpër 

rrjedha të vështira, mes konfliktesh 

territoriale dhe nacionale.2 

 

Në situatën politike të viteve ‘20–

‘30 të shek. XIX sistemi i 

marrëdhënieve ndërkombëtare 

kishte ndryshuar. Evropa Qendrore, 

kryesisht Gjermania, e shikonte 

Ballkanin si një mundësi të mirë 

depërtimi ekonomik. Ndërkohë që, 

Franca dhe Italia i kishin të hershme 

ndikimet e tyre në Ballkan si pjesë të 

politikës së jashtme. Gjermania 

tentonte të ndërhynte për të 

ndryshuar këta ekuilibra, ndërsa 

Italia e shihte veten të lidhur ngushtë 

me Ballkanin, sidomos me 

Shqipërinë.3 

 

Qeveria shqiptare u njoftua përmes 

një shkrese zyrtare dërguar në prill të 

vitit 1930 në Ministrinë e Punëve të 

                                                 
1 Emine Bakalli – “Pakti Ballkanik dhe 

Shqipëria”, “Shqiptarët në Rrjedhat 
Ballkanike”, Instituti Albanologjik i 
Prishtinës, Prishtinë 1996, fq. 13. 

2 Gazmend Shpuza, “Shqipëria ndërmjet 

Ballkanit dhe Apenineve”, Ekxtra, Tiranë, 

1999, fq. 17.  

Jashtme në Tiranë. Përmes saj bëhej e ditur natyra, qëllimi dhe objektivat e 

Konferencës së Parë Ballkanike që do të mbahej në tetor të po atij viti. Në vazhdim 

të shkresës zyrtare pranohej se do të kishte çdo vit konferencë dhe se vendet e 

ndryshme të Ballkanit do të ishin mikpritëse të saj. Shqipëria ftohet të merrte pjesë 

“pa qenë nevoja që të merret me punë apo me të drejta, gjatë konferencës së parë, me 

qëllim që ta informojë Qeverinë Mbretërore mbi punimet e Konferencës”.4 

 

Rreziku i ekspansionit gjerman e italian i detyroi vendet e Ballkanit të mblidheshin 

për të gjetur rrugën e një bashkëpunimi, që do të synonte mbrojtjen e përbashkët. Në 

fundin e vitit 1930, këto përpjekje rezultuan me fillimin e Odisesë së konferencave 

ballkanike, që funksionuan jo si një mbledhje ndërqeveritare, por të grupeve të 

përfaqësive kombëtare të Turqisë, Greqisë, Jugosllavisë, Bullgarisë, Rumanisë e 

Shqipërisë. Qëllimi ishte përgatitja e terrenit për krijimin e një “Konfederate 

Ballkanike” dhe nënshkrimin e Paktit Ballkanik. Në vlugun e këtyre përpjekjeve, 

gjendja politike e Gadishullit ishte e mjerueshme.5 Pozicioni i Shqipërisë në konfe-

rencat ballkanike mund të kuptohet më saktë po të shihet në përqasjet me zhvillimet 

diplomatike dhe politike të asaj kohe në Gadishull, nën këndvështrimin e raportit 

midis çështjes ballkanike dhe asaj adriatike, si dhe pozitës së Shqipërisë në kontekstin 

e marrëdhënieve të atëhershme shqiptaro-italiane, gjegjësisht ballkaniko-adriatike.6 

Austria dhe Hungaria nuk mund të kishin synimet e ish-Perandorisë Austro-

Hungareze. Franca, me kalimin e kohës zëvendësoi Rusinë, ndërsa Italia zuri vendin 

e Austrisë, kështu që pas mbarimit të Luftës së Parë Botërore rivalizuan hapur për të 

vendosur ndikimin e tyre. Kundërthënie të papajtueshme kishte sidomos në mes të 

vendeve ballkanike, ku Austro-Hungarinë, ëndërronte ta zëvendësonte Jugosllavia, 

ndërsa Greqia ëndërronte të zgjerohej në veriperëndim, në Shqipërinë e Jugut. 

Bullgaria përpiqej t’i zgjeronte kufijtë në verilindje, jugperëndim e perëndim, kurse 

Rumania pretendonte të zgjerohej në jug-lindje, më tej në Republikën e Moldavisë 

dhe pjesën perëndimore të Ukrainës Sovjetike. Shqipëria kërkonte me të drejtë trevat 

e shkëputura padrejtësisht nga Konferenca e Ambasadorëve në Londër e vitit 1913: 

Kosovën dhe trojet e tjera të banuara me popullsi shqiptare në Jugosllavi dhe ato të 

Çamërisë nën Greqinë. Këto kontradikta e mbanin Ballkanin në gjendje shumë të 

tendosur e një fuçi baruti. Lirisht mund të konkludohet se nuk kishte marrëdhënie 

miqësore midis qeverive fqinje, bile, as asaj greke e rumune që nuk ishin kufitare.7 

 

Qeveria shqiptare ndiqte me interes zhvillimet diplomatike në Evropën Juglindore. 

Qeveritë e këtyre vendeve filluan të vendosnin kontakte për t’i ngritur në nivel të ri 

marrëdhëniet në mes tyre. Në rrethanat e krijuara, ish-kryeministri grek, A. 

Papanastasiu, hodhi idenë e një konference ku do të diskutohej për mundësinë e një 

konfederate ballkanike.8 

3 Gazmend Shpuza, “Shqipëria ndërmjet Ballkanit dhe Apenineve”, Ekstra, Tiranë, 1999, fq. 17. 
4 AQSH, fondi, 151, dosja,.103, viti, 1930. fq.101 
5 Ilir Ushtelenca,“Diplomacia e Mbretit Zogu I”, Tiranë 1997, fq. 244. 
6 Gazmend Shpuza, “Shqipëria dhe Konferencat Ballkanike”, Kosova, Instituti i Historisë Prishtinë nr. 

20-21, Prishtinë, 1998-1999, fq. 92. 
7 Ilir Ushtelenca, “Diplomacia...” vep. cit. fq. 245. 
8 Arben Puto, “Shqipëria politike 1912-1939”, Tiranë, 2009, fq. 520. 
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Sigurisht që politika dhe diplomacia 

e shtetit shqiptar ishin të dobëta për 

të penguar agresivitetin fashist. Në 

përpjekje për të parandaluar 

avancimin fashist në Ballkan u bënë 

tri konferenca ballkanike.9 

 

Qëllimi i Konferencës theksohej se 

është afrimi i popujve që kanë 

interesa ekonomike dhe afërsi 

territoriale, ngjashmëri kulturore dhe 

historike. Do të hartohej programi i 

Konferencës në mënyrë që të 

evidentoheshin problemet që i 

ndanin ballkanasit, në mënyrë që të 

hartoheshin zgjidhjet më të mira të 

mundshme pa krijuar probleme të 

reja. Në organizimin e Konferencës 

do të merrte pjesë një delegacion, ku 

në këtë delegacion nuk duhej të 

kishte më shumë se 30 personalitete 

nga çdo vend përfaqësues. Zyra 

ndërkombëtare do të ishte 

konsultative dhe në të do të merrnin 

pjesë edhe dy përfaqësues 

ndërkombëtarë, njëri nga Lidhja e 

Kombeve dhe tjetri nga ndonjë 

organizatë tjetër e kësaj natyre. 10 

 

Për të informuar në mënyrë të 

detajuar Qeverinë shqiptare dhe 

vendet e tjera pjesëmarrëse, 

përpilohet edhe Memorandumi nga 

Komiteti Ndërkombëtar për Paqen 

në Gjenevë. Përmes këtij 

Memorandumi jepen të gjitha 

udhëzimet e duhura për krijimin e 

delegacionit për çdo vend. 

 

Qëndrimi i Qeverisë jugosllave 

dukej se do të ishte në përputhje me 

rrethanat që do të krijoheshin gjatë 

Konferencës. Qeveria bullgare, 

ndërkohë, e kishte pranuar ftesën 

dhe kishte konfirmuar pjesëmarrjen 

e saj.11 Megjithatë, vizioni i saj në 

lidhje me Konferencën është tepër 

pesimist. Sipas Qeverisë bullgare, 

realizimi i një afrimi të vërtetë 

ballkanik nuk mund të ndodhë pa u 

zgjidhur disa çështje: çështja e 

minoritetit bullgar në Greqi, Rumani 

                                                 
9 Lisen Bashkurti, “Shqiptarët në rrjedhat e 

diplomacisë”, GEER, Tiranë, 2003, fq. 
254. 

10 AQSH, fondi,151, dosja,103, viti, 1930, 
fq. 23. 

11 AQSH. fondi, 151, dosja.103, fondi, fq. 
15. 

12 AQSH. fondi, 151, dosja, 103, fq. 20. 
13 Ilir Ushtelenca, “Diplomacia e Mbretit 

Zogu I”, vep. cit. fq. 246. 

dhe Serbi, çështja e kufijve të saj me shtetet fqinje si dhe dalja e Bullgarisë në detin 

Egje, premtim i parealizuar ndaj shtetit bullgar. Përmes shkresës zyrtare, më 22 korrik 

1930, njoftohet se ambasadori i Shqipërisë në Londër është ftuar që të marrë pjesë në 

një mbledhje të organizuar nga ambasadori i Greqisë në Londër, me qëllim 

komunikimin e përgatitjeve të Greqisë për Konferencën Ballkanike. Në të merrnin 

pjesë ambasadorët e të gjitha vendeve ballkanike në Londër dhe vetë nismëtari i 

Konferencës, Z. Papanastasiu, i cili e mbajti fjalën e rastit. Ai porositi dhe nxiti 

pjesëmarrësit që të këmbëngulnin në krijimin e komiteteve lokale në vendet e tyre. 

Ambasadori shqiptar pohon në letër se në një bisedë me disa përfaqësues grekë e 

bullgarë pranojnë se ndjehet domosdoshmëria e një afrimi të popujve të Ballkanit.12 

 

Modeli i këtij bashkimi ballkanik pretendonte se do të ndërtohej në kuadrin e frymës 

së Lidhjes së Kombeve. Motoja do të ishte “Ballkani popujve të Ballkanit”. Realisht, 

kjo ishte një parullë serbe sepse presupozonte që vendet ballkanike të kishin 

strumbullar vetëm Jugosllavinë, e jo ndonjë demokraci perëndimore, siç kishin p.sh. 

Anglia, Franca dhe Italia. Duke vërejtur synimet e diplomacisë së Beogradit, 

diplomati shqiptar, Rauf Fico, e përcaktoi qartë pozicionin e Shqipërisë në një 

intervistë dhënë gazetën turke “Xhumhyriet” (Republika), ku, ndër të tjera, kishte 

theksuar: “Jemi dakort qe Ballkani u përket ballkanasve por me të drejta të barabarta 

dhe pa dhunë të një shteti ndaj një shteti tjetër ”.13 Konferencat ballkanike u 

organizuan në kushtet e acarimit të marrëdhënieve shqiptaro-italiane. Ishte pikërisht 

periudha kur Qeveria e Ahmet Zogut po përpiqej të shkëputej nga ndikimi italian dhe 

të ndiqte një politikë të pavarur, duke u afruar me fqinjët dhe me Fuqitë e Mëdha. 

Mbreti Zogu nuk kishte pranuar të zgjaste afatin e Paktit të Parë të Tiranës.14 

 

Qeveria shqiptare, në aspektin e brendshëm, po punonte për krijimin e një komisioni 

me specialistë për t’u përfaqësuar në Konferencë. Këshilli i Ministrave, në praninë e 

kryeministrit z. Pandeli Evangjeli, të z. Rauf Fico, ministër i Punëve të Jashtme dhe 

kabinetit qeveritar, morën vendimin që do të merrnin pjesë në Konferencën e Parë 

Ballkanike dhe do të dërgojnë në këtë konferencë një komision të përbërë nga z. 

Mehmet Konica, z. Mid’hat Frashëri e Patër Gjergj Fishta.15 Më vonë, komisioni 

mori formë të plotë. Pjesë e komisionit u bënë edhe Jul Bonati, Maliq Bushati, Bedri 

Pejani, Asim Jakova, Stavro Stavi, Leonidha Naçi, Fazli Frashëri, Seid Toptani dhe 

zj. Emine Toptani. 

 

Në aspektin e respektimit të pakicave duhej të punonin paraprakisht dhe të 

përgatiteshin shumë diplomatët shqiptarë, pasi kjo çështje përbënte problem për 

mbarëvajtjen e Konferencës. Shqipëria tentonte të bëhej pjesë e Konferencës së Parë 

Ballkanike me qëllime që tashmë i kishte shumë të qarta. Motivet që e shtynë 

Qeverinë shqiptare në pjesëmarrje ishin të shumta: kriza ekonomike botërore, kriza 

në marrëdhëniet me Italinë, problemet e vazhdueshme të bashkëkombësve me 

Jugosllavinë e Greqinë dhe mundësia e perspektivave të reja. Më 6 tetor 1930, 

Legata16 Mbretërore e Shqipërisë në Athinë i dërgon një raport ministrit të Jashtëm 

të Shqipërisë ku e informon mbi Konferencën Ballkanike. Mes tjerash theksohej: “Si 

pata nderin të ju lajmëroj më raportin tim të datës 25 shtator, komiteti organizues grek 

për konferencën Ballkanike, kish përgaditur disa raporte mbi çështje të ndryshme, 

çështje të cilat komiteti në fjalë i konsideroj se mund të bisedoheshin dhe të formojnë 

një atmosferë të favorshme për afrimin e popujve të Ballkanit e të shtyhen për më 

tutje ato që bisedimi i tyre mund të shkaktonte ngatërresa. Greqia i frikësohej se do 

të ngritej çështja e pakicave 17 kombëtare dhe tentonte që t’i shmangeshin kësaj teme 

dhe që çështja e pakicave kombëtare nëse do të diskutohej të diskutohej në princip, 

por jo në hollësi.”18                                                                                               (vijon)

14 Gazmend Shpuza, pun. cit. fq. 93, Esilda Luku, “Diplomacia evropiane ndaj Shqipërisë ndërmjet dy 
konferencave të Paqes 1919-1946”, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2015, fq, 226. 

15 AQSH, fondi, 151, dosja, 103, fq. 30. 
16 Në dokumentacionin e kohës çdo kund për ambasada përdorej fjala “legatë” kurse ambasadori në atë 

periudhë kohore kishte thirrjen diplomatike ministër, p.sh. ministri shqiptar në Legatën e Beogradit. 
17 Në atë periudhë kohore gjithashtu në terminologjinë diplomatike është përdorur termi“pakicë”. 

Ndonëse shqiptarët në Jugosllavi ishin numerikisht më shumë se malazezët, e sllovenët quheshin 
pakicë. 

18 AQSH, fondi. 261, viti 1930, dosja, 103, fq. 69. 
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Adem Demaçi dhe dokumentet e rëndësishme të Lëvizjes Revolucionare për Bashkimin e 

Shqiptarëve, 1963 
 

Adem Demaçi 

 

Lidhja Shqiptare e Prizrenit e vitit 1878, u dha 

shqiptareve programin kombëtar për ruajtjen e tërësisë 

tokësore të atdheut dhe bashkimin kombëtar, kërkesat që 

përbënin themelin e programeve të Lëvizjes Kombëtare 

Shqiptare në vijim. Ato mbetën te tilla edhe në përpjekjet 

e mëvonshme për liri dhe shtetëformim që vazhduan si të 

tilla edhe gjatë Luftës së Dytë Botërore po ashtu edhe pas 

përfundimit të saj që u përfshin në programet e lëvizjes 

ilegale të shqiptarëve që mbetën nën pushtimin 

jugosllav1. 

 

Në vazhdën e shumë organizimeve ilegale atdhetare, 

duhet përmendur se më vitin 1963, në Kosovë formohet 

edhe një organizatë tjetër atdhetare me emrin “Lëvizja 

Revolucionare për Bashkimin e Shqiptarëve” e 

udhëhequr nga atdhetari i njohur Adem Demaçi2. Mendoi 

                                                 
1 Sabile Keçmezi-Basha, Lëvizja ilegale Kombëtare në Kosovë (1945-

1999), Kosova, nr.40, Instituti i Historisë, Prishtinë, 2015 
2 Sabile Keçmezi-Basha, Të burgosurit politik shqiptaer në Kosovë 

1945-1990, Logosi- A, Shkup, Prishtinë, Tiranë, 2010, 21 

se ky organizim ilegal në kuptimin e plotë të fjalës e 

meriton që të quhej lëvizje, ngase si në aspektin vertikal 

po ashtu edhe në atë horizontale i plotësonte të gjitha 

kriteret që e karakterizojnë një lëvizje politike. Se nën 1. 

LRBSH-ja ishte organizata më e njohur e kohës që kishte 

ndikim të pamohueshëm dhe programin e saj e kishin 

miratuar dhe përvetësuar edhe disa organizata ilegale më 

pak të njohura. 2. Numri i anëtarëve ishte i Adem Demaçi                     

konsiderueshëm ngase pas formimit të komiteteve të 

qyteteve të LRBSH-së në Prishtinë, në Mitrovicë, në 

Pejë, në Gjakovë, në Gjilan, në Shkup dhe në Stamboll, 

parashihej që të vazhdohej me formimin edhe të 

komiteteve të tjera më të vogla; 3. Lëvizja Revolucionare 

për Bashkimin e Shqiptarëve për një kohë të shkurtër do 

të ketë programin politik të saj po ashtu edhe Statutin, 

dhe, kjo bëri që LRBSH-ja të jetë një lëvizje që i 

karakterizonin të gjitha lëvizjet e mëdha.   

 

Andaj, si imperativ i kohës ishte shtruar domosdoshmëria 

që të shkruhej Statuti dhe Programi i Lëvizjes. Pas 

konsultimeve paraprake të kryetarit të LRBSH- së , me 

anëtarët e tjerë të Komitetit Revolucionar në nivel të 

vendit, fillojnë përgatitjet që t`i hyhet kësaj pune me 

shumë interes. Për t`i ikur përcjelljes nga Sigurimit 

Shtetëror Jugosllav dhe UDB-ja, u propozua që të 

shkohet në Pejë. Kryetari i Lëvizjes Adem Demaçi në 

bashkëpunim me Ramadan Shalën bëjnë përpilimin e 

dokumenteve.3 

 

E veçanta e këtij programi ishte se kishte dy pika 

kryesore në të cilat prezantohet karakteri i luftës së kësaj 

lëvizjeje ishte me: 1. Karakter të bashkimit kombëtar dhe 

2. Karakter të çlirimit kombëtar. Por në katër pika të tjera 

ishte përfshirë plotësimi i kushteve themelore, që po 

ashtu kishin vazhdimësinë nga kërkesat e Lidhjes 

Shqiptare të Prizrenit si:  

       1. Me qenë i bashkuem territorialisht; 

       2. Me pas nji treg të përbashkët ekonomik; 

       3. Me pas nji gjuhë të përbashkët letrare; 

       4. Me qenë i përshkuam nga ndjenjat e dashurisë, 

përkatësisë dhe solidaritetit reciprok vëllazëror4 

 

Programi politik i LRBSH-së veç që ka rëndësi historike, 

duhet shtuar se ai kishte vizion gjë që edhe sot ka rëndësi 

aty-këtu aktuale. 

3 Hakif Bajrami, Dosja Demaçi, Prishtinë 2003, 73  
4 Programi i Lëvizjes Revolucionare për Bashkimin e Shqiptarëve, 1964, 

Gjykata e Qarkut, Prishtinë. 

mailto:sabile_basha@hotmail.com
http://www.bing.com/images/search?q=programi+i+LRBSH,+adem+demaqit&view=detailv2&&id=7B12DFA0241C5DC99E17DC96D0A3691679605582&selectedIndex=1&ccid=5m8H0S9C&simid=608015362509507399&thid=OIP.Me66f07d12f421a5994ee08b876130c66o1
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Në hyrje të programit, lidhur me luftën për çlirim dhe 

bashkim kombëtar thuhej se “Ndihma nga jashtë dhe nga 

naltë asht e domosdoshme, por jo kurrsesi themelore, 

kryesore e vendimtare; kushtet e jashtme fitojnë rendësin 

e vet, vetëm kur ato kombinohen me kushtet e brendshme 

dhe kur veprojnë si faktorë ndihmës dhe plotësues të 

tyre”5.  

 

Prandaj, në program, Lëvizja, do t’i kushtojë më shumë 

rëndësi analizimit dhe përpunimit të faktorëve, të 

kushteve e rrethanave të brendshme- por, pa i lanë 

krejtësisht me një anë edhe faktorët, kushtet e rrethanat e 

jashtme. Mjafton të kujtojmë luftën e fundit të UÇK-së 

dhe të bindemi se sa të drejt kishin hartuesit e programit 

kur shkruajmë për kombinimet dhe bashkëpunimin e 

ndërsjellë të faktorit ndërkombëtar dhe faktorit të 

brendshëm. Kjo do të thotë se çështja e zgjidhjes së 

statusit të Kosovës është vendimtare nga vetë rreshtimi i 

popullit dhe nga veprimi politik në kuadër të tij”.6  

 

Që në fillim të Programit të LRBSH-së bëhet një analizë 

e përbërjes së popullsisë shqiptare në Kosovë, duke 

konstatuar se rreth 75% e numrit të përgjithshëm të 

popullsisë e përbënë fshatarësia, punëtoria rreth 10%, 

pjesën tjetër të popullsisë e përbëjnë zanatlinjtë, kurse 

vetëm rreth 1% e përbën inteligjenca.  Në Program, një 

vëmendje e veçantë i kushtohet inteligjencës, për të cilën 

thuhet: Kjo për kah numri nuk kap ma shumë se 1% të 

popullsisë sonë, por ndërgjegjja dhe vetëdija e saj 

kombëtare- në krahasim me pjesën tjetër të popullsisë- 

asht në shkallën ma të lartë, pjekuria e saj politike ka 

marrë zhvillim të madh brenda kësaj shtrese. Duhet 

theksua se inteligjenca e popullit tanë, dallohet për një 

arsye prej inteligjencies së mëparshme, sepse kjo nuk ka 

rrjedhë dhe nuk rrjedh prej familjeve t’agallarëve e 

bejlerëve por kryesisht prej shtresave të gjana katundare, 

punëtore e prej zejtarëve, prandaj prej radhëve të tyre ka 

ma së paku- në krahasim me numrin e tyre- 

bashkëpunëtor me aneksuesit tanë, prandaj, prej radhëve 

të tyre ka ma së paku asish të cilët janë në gjendje me 

shitë interesin e përgjithshëm të mbar popullit për 

interesin e vet personal.  Në program shkruan edhe kjo 

“Megjithatë në mes të kësaj inteligjencie të re bëjnë pjesë 

edhe t’atillë/ sidomos ata që janë shkollua shkel e shko 

me favorizime e intervenime/, të cilët, në një ditë- edhe 

ata- ka me i gjet ajo që i ka gjet të gjithë tradhtarët e 

popujve të vet kudo që kanë qenë te ne dhe në botë”7. 

Është interesante se të gjithë “intelektualet” që kanë 

arritur pa merita dhe pa punën e tyre hartuesi i programit 

politik i quan dhe i krahason me tradhtar.  

 

Pastaj vazhdon në program se “Me këtë rast duhet me e 

thanë pa mëdyshje se ata intelektual të cilët u bishtnojnë 

dhe u shmangen detyrimeve që ua shtron përpara historia, 

janë në pakicë, kurse shumica e intelektualëve të 

ndershëm, atdhetar e revolucionar, janë vu në veprim 

qysh tash dhe po punojnë me mish e shpirt për ta qua 

                                                 
5 Po aty. 
6 Ethem Çeku, Shekulli i ilegalës, Prishtinë 2004, 155, 156. 
7Programi i Lëvizjes Revolucionare për Bashkimin e Shqiptarëve, 1964, 

Gjykata e Qarkut, Prishtinë. 

matej fitoren e popullit tanë, për ta bashkua mbarë 

popullin, tash, të ndamë e të shpërndamë. Ngritja kulturo-

arsimore e inteligjencies shqiptare, pjekuria e saj mjaft e 

madhe politike asht, duhet dhe do të jetë një fener i 

domosdoshëm dhe shpëtimtar, për të ndriçua ma mirë e 

ma me mjeshtri rrugën e luftës së mbar popullit tanë drejt 

majave të çlirimit dhe bashkimit të tij përfundimtar” 

 

Nëqoftëse inteligjencia jonë do të marri mbi vete ma tanë 

energjinë dhe forcat e veta, rolin e tharmit në lëvizjen 

tanë, për çlirim e bashkim, ajo do ta kryej ma së miri 

detyrën si para vetvetes, si para popullit të vet, ashtu edhe 

para historisë”8 thuhej në program. 

 

Programi i Lëvizjes Revolucionare për Bashkimin e 

Shqiptarëve është një dokument tepër i rëndësishëm në të 

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

tokat e okupuara shqiptare nën administrimin jugosllav, 

për Shqipërinë dhe për vet Jugosllavinë. Kështu, në 

kapitullin e Programit të LRBSH-së “Analiza konkrete e 

situatës konkrete brenda nesh”, fokusohet në: 

  a) Vështrimin e gjendjes politike; 

  b) Vështrimin e gjendjes ekonomike; 

  c) Vështrimin e gjendjes kulturore-arsimore 

dhe 

  d) Vështrimin e gjendjes sociale-shëndetësore9.  

 

Por në programin e LRBSH-së rëndësi e veçantë i 

kushtohet strategjisë së popullit shqiptar, në të cilën 

prezantohen tri pikëpamje për të arritur deri te bashkimi 

kombëtar:  

 a) Pikëpamja e parë ose pikëpamja arsimore, 

paraqitet dhe shihet si zgjidhje arsimimi i popullatës 

shqiptare dhe komentohet në këtë mënyrë: Neve mundet 

me na shpëtua vetëm arsimi; kur të nxjerrim mjaft njerëz 

të arsimuar na do të mundemi me zanë edhe vendet kyçe 

si në udhëheqjet politike, ekonomike etj, e prej këndej 

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

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

bëjmë asgjë kundër armikut, sepse ky mund të hidhërohet 

e të marri masa kundër nesh, të burgosi persona të 

ndryshëm, të përjashtojë arsimtarë nga detyra e kjo shkon 

në damë tonin, sepse na mbesin shkollat pa arsimtarë, 

entet e sipërmarrjet pa drejtues shqiptarë10 etj...etj.” 

 b) Pikëpamja e dytë është e kundërta e kësaj të 

parës, ose pikëpamja revolucionare- aventuriste, e cila ka 

për bazë luftën e përgjithshme popullore ku thuhej se “Na 

duhet të ngrihemi të gjithë, t’i dalim armikut ballë 

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

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

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

ose nëqoftëse lufta do të zgjas shumë na nuk mund të 

mundemi me fitua, do të të humbim”  

 

Në programin politik paraqitet edhe pikëpamja e tretë e 

që është edhe pikëpamja programore e lëvizjes me të 

cilën nuk pajtohen as me të parën e as me të dytën 

8 Po aty. 
9 Selatin Novosella, Demaçi, Lëvizja për Bashkim, 1. Shoqata e të 

Burgosurve Politik të Kosovës, Prishtinë 2012, 273 
10 Po aty. 
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plotësisht “por prej të dy pikëpamjeve mund të marrim 

dhe ato çka janë të vlefshme e pozitive për të formua 

strategjinë tonë. Arsimimi dhe shkollimi i popullit asht 

një ndihmë kolosale, një forcë dhe përkrahje e 

paçmueshme, por na do të kënaqemi vetëm tue arsimua 

dhe shkollua popullin tanë pa i dhanë kësaj force një 

drejtim të caktuam, pa e përdorë për arritjen e një qëllimi 

të caktuam, kjo forcë do të mbetet qorre. Ndërsa tek 

pikëpamja e dytë mendojmë se asht me vend mendimi se 

lufta jonë ka me qenë me të vërtet e vrullshme dhe e 

ashpër është konkludim me vend. 

 

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

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

përgatitemi për luftë të gjatë 

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

se për fitoren e saj të sigurt dhe të plotë duhen plotësua 

edhe shumë kushte të brendshme dhe të jashtme. 

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

gjitha shtresat dhe mbar popullin tanë. 

 3. Lufta jonë duhet të zhvillohet në pajtim me 

kushtet e rrethanat të cilat mbretërojnë brenda popullit 

tanë, në pajtim me kushtet e rrethanat të cilat mbretërojnë 

në Shqipëri, në pajtim me kushtet e rrethanat që 

mbretërojnë brenda aksionistëve tanë si dhe në pajtim me 

kushtet e rrethanat të cilat mbretërojnë në tanë botën e 

sotshme. 

 4. Lufta jonë duhet- kryesisht- të mbështetet në 

forcat tona të brendshme, kurse ndihmat që mund t’na 

ofrohen nga jashtë mund të jenë vetëm si faktorë 

plotësues dhe ndihmës11. 

  

Nëqoftëse na Lëvizjen tanë do të mundemi me e orientua, 

me e zhvillua dhe drejtua në pajtim me katër pikat 

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

siguri, do të dali fitimtar. 

 

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

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

cilat pasqyrohen në Programin e Lëvizjes Revolucionare 

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

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

që e pranojnë; Lëvizja mos të ketë karakter kadrovik; 

mos me u marrë me premtime, gradime, mashtrime, 

kërcënime dhe me pasoja. Duhet ta bindim vetveten se 

armiku jonë ka me humbë luftën. Tek e fundit, çështja 

shqiptare nuk pritet të zgjidhet as nga pozicioni i 

demokracisë perëndimore, as nga pozicioni i 

demokracisë socialiste, por çështja shqiptare do të 

zgjidhet në pajtim të plotë me zhvillimin historik, sepse 

shqiptarët janë duke notuar ujit te poshtë, kurse 

robëruesit e shqiptarëve janë duke notuar jo drejt, 

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

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

të fundit-ne do të dalim ngadhënjimtarë, faqebardhë dhe, 

në fund të fundit, populli shqiptar do të bashkohet në 

flatrat e shqiponjës dy krenare legjendare.12  

                                                 
11 Dokumente të rendësishme nga Dosja Demaçi, Gjykata e Qarkut 

Aktgjykimi, K.nr.271/64. 
12 Programi i Lëvizjes Revolucionare për Bashkimin e Shqiptarëve, Dosja 

Demaçi, Arkivi i Kosovës, K. Nr. 271/64 

Në vazhdim, në program kërkesat kryesore te LRBSH-së 

ishin të ngjashme me programet e organizatave të 

mëhershme atdhetare : çlirimin nga pushtuesit sllav, 

pavarësia kombëtare dhe bashkimi i të gjitha trevave 

shqiptare.  Se populli Shqiptar nuk po kërkon asgjë ma 

shumë se atë që gëzojnë gjithë kombet e Evropës- me 

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

legjitime dhe e natyrshme për të qenë të bashkuar dhe të 

barabartë me popujt tjerë. Se nuk gjendet në Evropën e 

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

dhe që t’i jetë bërë një padrejtësi aq e madhe sa ajo që 

pësuan shqiptarët në përfundim të Luftës së Dytë 

Botërore. 

            

Populli Shqiptarë është i vetmi popull në Evropë i cili për 

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

bashkëkombësve tanë që janë shpërnda në të katër anët e 

botës. Por le të mos shkojmë ma larg prej praktikës 

jugosllave. Popujt sllavë përmbajnë Jugosllavinë edhe 

pse janë formua gjatë historisë si kombe në vete, vetëm 

pse kanë një origjinë të përbashkët dhe e shohin të 

arsyeshme me qenë të bashkuar kurse neve Shqiptarëve- 

një komb, një gjak, një asht, një mish, një shpirt- na e 

mohojnë të drejtën tonë të patjetërsueshme për bashkim.  

  

Gjithashtu rëndësi të veçante në program i japin edhe 

zhvillimeve patriotike tek shqiptaret, por vazhdimisht 

duke i dhënë edhe sqarimet se si pushtetarët mundohen të 

kamuflojnë realitetin në Kosovë. Megjithatë, formimi 

dhe zbulimi i organizatave ilegale atdhetare kanë porosi 

të qarta për pushtetin jugosllavë se populli shqiptar me 

aneksimin e Kosovës Serbisë është i pakënaqur. Në 

program thuhej edhe kjo se “Populli Shqiptar, i paepur si 

gjithmonë, nuk pushoi për asnjë çast luftën për çlirim e 

bashkimin e vet. Një statistikë edhe jo fort e përpiktë 

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

gjyqeve famëkëqij jugosllavë mase pesëqind organizata, 

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

akuzua për “orvatje me e shkëput Kosovën-Metohin prej 

Jugosllavisë dhe me ia bashkua Shqipërisë”13. 

  

Edhe pse në Kushtetutën e Jugosllavisë lidhur me 

vetëvendosjen e popujve shkruhej se “Popujt e 

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

vetëvendosje, tue përfshi edhe të drejtën për shkëputje, 

në bazë të luftës së përbashkët dhe të shprehjes së lirë të 

vullnetit në luftën nacionalçlirimtare dhe në revolucionin 

socialist dhe në pajtim me aspiratat e tyre historike, të 

ndërgjegjshëm se forcimi i mëtejshëm i vëllazërimit dhe 

bashkimit nën një republikë federative kombesh dhe 

popujsh të lirë dhe të barabartë e krijuan bashkësinë 

socialiste  federative të punonjësve14. Kjo e dhënë 

mjafton që të supozohej se për shqiptaret premtimet e 

fjalët nga pushtetarët, fundja të futura edhe në 

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

dëshmojnë se “populli ynë nuk ka kërkua e as nuk po 

kërkon asgjë ma shumë përveç të drejtës së vet për 

13 Programi I LRBSH-s- 1963 
14 Pjesa hymse. Parimet themelore- f. 7 të Kushtetutës RSFJ, 

t’aprovueme më 7 prill 1963. 
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vetëvendosje, tue përfshi edhe të drejtën për shkëputje? 

Por nuk duhet me harrua se kjo  asht Kushtetuta 

Jugosllave, dhe pikërisht pse asht Jugosllave duhet me e 

ditë se ajo qëndron vetëm në letër, kurse zbatimi i saj 

gjendet nëntëqind pash nën dhe. Na u nisëm prej 

Kushtetutës- si dokument themelor dhe burimor- si 

shembull ma i spikatur për të pa se sa larg qëndrojnë njëra 

prej tjetrës- teoria dhe praktika Jugosllave dhe pikërisht- 

ky mospajtim rrasor në mes të asaj se çka shkruajnë e të 

asaj se çka flasin e çka veprojnë aneksionistët jugosllavë- 

asht përveç tjerash- faktori kryesor , që shtynë popullin 

tanë të vazhdojë luftën deri në fund për çlirimin e vet nga 

zgjedha jugosllave”. Vëmendje e posaçme iu kushtonte 

edhe situatës politike e ekonomike, zhvillimit arsimor e 

shëndetësisë në Kosovë. Padrejtësitë e shumta që cekën 

në këtë program politik janë të shumta dhe të gjitha këto 

ilustrohen me fakte e shifra. Derisa në njërën anë makina 

propagandistike jugosllave trumbeton me të madhe 

Kartën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, në anën 

tjetër, çdokush prej nesh, që ka guxim me kërkua 

zbatimin e thelbit të saj- të drejtën për vetëvendosje dhe 

shkëputje- në qoftëse shpëton pa hëngër plumbin në ballë 

me siguri ka me u plakë nëpër burgjet e kazamatet 

jugosllave. Nëqoftëse dikush prej nesh do të kërkojë 

zbatimin e Deklaratës për të drejtat e njeriut, aprovuar më 

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

edhe pushtuesit jugosllavë, ai do t’i gjejë këto të drejta në 

selitë e errëta e të ftohta të burgjeve Jugosllave.               

  

Programi politik i LRBSH-së, në mënyrën më të 

argumentuar na prezanton të dhënat statistikore të marra 

nga shënimet zyrtare Jugosllave nxjerrë prej broshurës 

“Kosovo i Metohija”-pregled drushtveno- ekonomskog 

razvitka (vështrim i zhvillimit shoqëror- ekonomik) 

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

  

Ja si duket në praktik vëllazërimi e bashkimi dhe barazia 

aq shumë e proklamuar dhe e trumbetuar në mes të 

Shqiptarëve dhe në një anë  e Serbëve e Malazezëve në 

anën tjetër. 

  

Më 1963 numri i përgjithshëm i këshilltarëve në Krahinë 

ishte 2090. Prej këtyre Shqiptarë ishin 1.265, kurse 

proporcionalisht me numrin e Shqiptarëve në Krahinë 

(Shqiptarët së bashku me ata që i paraqesin si “Turq” 

përbëjnë 70% të popullsisë), do të duhej të ishin 1.463, 

ndërsa serbë e malazezë do të duhej të ishin vetëm 664 e 

jo 754-sa janë. 

  

Lidhja komuniste më 1963 ka pas gjithsej 40.127 anëtar, 

prej të cilëve vetëm 19.370 shqiptar, ndërsa 

proporcionalisht me përbërjen e popullsisë në Krahinë do 

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

malazezë janë 19.676, kurse do të duhej të ishin jo ma 

shumë se 10.834. 

  

Këshilltar të Këshillit Popullor Krahinor, po n’at vjet 

ishin gjithsej 165, prej të cilëve shqiptarë ishin vetëm 89 

                                                 
15 Po aty. 

e do të duhej të ishin 115 kurse serbë e malazezë ishin 68 

e do të duhej të ishin vetëm 50. 

  

Anëtarë të Këshillave punëtore nëpër ndërmarrje kanë 

qenë gjithsej 3.869, prej të cilëve shqiptarë ishin vetëm 

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

malazezë kanë qenë 1.798 e do të duhej të ishin në bazë 

të barabarësisë dhe bashkim-vëllazërimit të vërtet jo ma 

shumë se 1.045. 

  

Anëtarë të këshillave drejtuese nëpër sipërmarrje kanë 

qenë  gjithsej 1.349, prej të cilëve të kombësisë shqiptare, 

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

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

kanë qenë rrumbullak 663. 

  

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

shumica dërmuese e popullsisë asht shqiptare, por prej 28 

sish- vetëm 17 prej tyre i kanë kryetaret prej kombësisë 

shqiptare15. 

  

Këto janë fakte  të cilat flasin vetë dhe nuk ka nevojë me 

bë kurrfarë shpjegimi në lidhje me to. Ndoshta do të 

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

bisht gazetari- shërbëtor i aneksionistëve), se të gjitha 

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

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

pushtet (Kryetar i Kuvendit Popullor Krahinor . asht 

Stanoje Aksiqi), dhe si në organet e Sigurimit të 

brendshëm ( në këto organe shqiptarët as nuk mund të 

afrohen), i kanë në duart e veta vetëm serbët e 

malazezët16. 

          

Në fund kishim me thanë se mbasi lufta jonë asht e drejtë, 

madhështore dhe e lavdishme, mbasi lufta jonë asht në 

pajtim me ligjet e zhvillimit të shoqërisë njerëzore, mbasi 

lufta jonë asht në pajtim të plotë me zhvillimin 

historik,...le të zgjas lufta jonë sa të dojë, le të jetë ajo e 

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

përgjakshme sa të dojë- në fund të fundit- na do të dalim 

ngadhënjimtar, faqebardhë- në fund të fundit- populli 

Shqiptarë do të bashkohet nën flatrat e shkabës dy 

krefshe legjendare. 

            

Le ta ngrehim ballin lartë me besim të patundur në zemër 

se mbas dimrit- sado i gjatë dhe i ashpër qoftë- do të vijë 

pranvera me behar e lule plotë, përfundon programi 

politik i LRBSH-së.  

             

Kryetari i LRBSH me shokë kishte hartua edhe një 

dokument mjaftë të rëndësishëm për organizatën- Statuti 

i organizatës “Lëvizja Revolucionare për Bashkim të 

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

“Qëllimi i parë dhe i fundit i Lëvizjes sonë asht sigurimi 

i të drejtave për vetëvendosje deri në shkëputje për viset 

e banuara me shumicë prej shqiptarësh, që gjinden ende 

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

dhe i fundit i Lëvizjes sonë asht- çlirimi i krahinave 

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

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

1963, nga “Sedma sila”. 
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shqiptare, t’aneksueme prej Jugosllavisë dhe bashkimi i 

këtyre krahinave me nënën e vet- Shqipërinë.  

  

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

mbërrit qëllimin e naltë përmendur, ka me përdor të 

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

politiko-propagandistike- mjete paqësore- e deri te lufta 

e armatosur dhe kryengritja e përgjithshme popullore- 

mjete jo paqësore. 

  

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

thuhej se “Në realizimin e të drejtës së patjetërsueshme 

të popullit shqiptarë, për çlirim dhe bashkim, Lëvizja 

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

përkrahje të sinqert, materiale e morale- prej këdo dhe 

kudo që t’i vije e t’i afrohet. 

  

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

jonë nuk drejton aktivitetin dhe luftën e vet kundër 

Jugosllavisë dhe sistemit të saj shoqëror-ekonomik- si 

tërësi- por aktiviteti dhe lufta e saj do të vazhdojë, do të 

shkojë deri në atë shkallë, sa t’i çlirojë dhe t’i bashkojë 

me Shqipërinë krahinat shqiptare- t’aneksueme prej 

Jugosllavisë. Dhe në pjesën e Pestë të pjesës së 

përgjithshme, njofton se “Lëvizja jonë ka “Programin” 

dhe “Statutin” e vet17. 

  

Ndërsa në Pjesa organizative bëhet fjalë për organizimin 

e brendshëm të lëvizjes.  

  

Anëtarë i Lëvizjes Revolucionare të Bashkimit të 

Shqipëtarëve mund të jetë çdo kush që – tue vu interesin 

e përgjithshëm përpara interesit personal- përpiqet e 

lufton me mish e shpirt, që përkrah, pa rezervë- në çdo 

kohë e kudo që të gjindet- si personalisht- tue flijue jetën 

e vet- si materialisht, si moralisht- çështjen e çlirimit dhe 

të bashkimit të shqiptarëve18. 

  

Organi kryesor i Lëvizjes është Komiteti Revolucionar i 

Bashkimit të Shqiptarëve, Zgjerimi i tij bahet me 

kooptim- me pëlqim të njëzëshëm të anëtarëve tjerë. 

Detyrat e Komitetit Revolucionar të Lëvizjes janë: 

Koordinimi dhe drejtimi i mbarë Lëvizjes. Emëron dhe 

shkarkon të gjitha organet dhe të gjithë përgjegjësin e 

Lëvizjes. Vendimet e tij merren me shumicë votash dhe 

janë të detyrueshme për të gjithë anëtarët e Lëvizjes- 

kudo që të gjinden. 

  

Vetëm Komiteti Revolucionar i Lëvizjes së Bashkimit të 

Shqiptarëve ka të drejtë me plotësua ose me ndryshua 

“Programin” ose “Statutin” e Lëvizjes. 

  

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

hasim tek organizatat e mëhershme, siç ishte ONDSH, 

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

që tradhton- në një mënyrë ose në një tjetër- ai vetveten 

e dënon me vdekje. Komiteti Revolucionar i Lëvizjes, 

konstaton dhe vërteton tradhtinë e bame, njëherë merr 

masa edhe për zbatimin e vendimit të pafalshëm19. 

  

Epoka e LRBSH-së është njëra nder periudhat me te 

lavdishme e me te ndritura te historisë se lëvizjes ilegale 

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

shqiptarëve si simboli i Adem Demaçit dhe bashkimit 

kombëtar. Të mësojmë dhe te frymëzohemi nga përvoja 

historike dhe platforma kombëtare e tij. Të nxjerrim 

mësime të rëndësishme nga përpjekjet shekullore te 

popullit tone, te marrim shembull nga bacë Adem 

Demaçi dhe të ngremë lart vlerat tona kombëtare e 

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

fund të mësohemi se Atdheu te jete partia e shqiptarit, 

shqiptarizmi te jete ideologjia e tij. Se kështu na mësoi 

Adem Demaçi dhe epoka e tij e lavdishme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Statuti i organizatës “Lëvizja Revolucionare për Bashkimin e 

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

18 Po aty. 
19 Po aty. 
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Shkruan: Leonora Laçi, Shkodër/Shqipëri (Sekretare e Përgjithshme e Shoqates Trojet e Arbrit, studiuese) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademi kushtuar don Anton Kçirës nga Shoqata Trojet e Arbrit 
 

Gjakovë, 1 gusht 2018: Në Sallen e Konferencave në Hotel Metropol-Gjakovë 

u mbajt akademia kushtuar don Anton Kçira si dhe u promovua libri i dytë që 

i është kushtuar atij, organizatore ishte Shoqata I. Gj. Trojet e Arbrit, dhe ishte 

i treti organizim brenda pak ditësh që kjo shoqatë zhvilloi, pas Prizrenit dhe 

Lezhës i erdhi radha Gjakovës. 

 

Gjakovën po e vizitoja për herë të parë, është vendlindja e don Anton Kçirës, 

vendi i heronjve real dhe atyre jo real. Pashë pak nga të gjitha: pak Shkodër, 

pak Prizren, etj.  

 

Tema bosht ishte- “Don Anton Kçira Ambasador i shqiptarëve në 

SHBA”  

Shoqata Trojet e Arbrit nën kryesinë e Mrsc. Nue Oroshit dhe këshillit 

organizator, pa harruar dhe bashkthemeluesit prof. dr. Muhamet Shatri, e 

veprimtarin, sekretarin e Lidhjes se III Shqiptare të Prizrenit, kontribuesin, 

studiuesin Tomë Mrijaj i ardhur nga ShBA. 

 

Don Anton Kçira 

 

Sesioni filloi me himnin kombëtar e u ndoq nga poema e Kapedan Markut e 

Ernest Koliqi, fjalën e hapjes e mbajti prof. dr. Muhamet Shatri, ku 

përshendeti mysafirët e studiuesit si dhe Tomë Jakun nga ShBA, u ndal tek 

rëndësia e këtij sesioni dhe bëri një apel të hapur, citoj-“ Guxoj të them këtu 

përpara jush të nderuar pjesëmarres, se ata që mohojnë këto figura madhore 

kombëtare e njerëzore, me vlera që rrezatojnë në mbarë botën, e kanë humbur 

rrugën e shqiptarisë. Ne duhet ta kemi të qartë se pa tërësinë e të gjitha feve të 

popullit tonë, do të zhbëhet edhe shqiptaria. Prandaj, duhet të luftojmë me 

ngulm që fara e keqe, sidomos ajo e perskajshmërisë islamike, të mos mbijë 

dhe të mos leshoj rrenjë në trojet etnike”. 

 

Na nderuan me pjesëmarrjen e tyre 

perfaqësues të klerit katolik si; 

Mons. Rrok Gjonlleshaj, 

Arqipeshkvi i Tivarit, mons. Zef 

Gashi, ipeshkv në pension, mons. 

Hilë Kabashi, ka qenë administrator 

i kishës katolik në Shqipërinë e 

Jugut, aktualisht në pension në 

Gjakovë, dom Nikë Ukgjini - 

studiues, famullitar i kishës së dom 

Ndre Mjeda, Kukel- Bushat, 

Shkoder etj. Patëm nderin të kishim 

dhe ish- ambasadorin e Shqipërisë 

në Kosovë z. Islam Lauka ku tha 

mes të tjerave: -“ Më vjen mirë që i 

bëhet sesion don Anton Kçirës në të 

gjallë të tij, ne kemi nevojë për 

orientues si don Antoni, pasi sesione 

i janë bërë vetëm figurave madhore 

si: Nanë Terezes, Ismail Kadares etj. 

Dhe kjo tregon rendësin e madhe të 

tij.  

 

Ndërsa mons. Hilë Kabashi vuri 

theksin se:-“ Harresa është nje armik 

i madh dhe këto takime janë për tu 

mos harruar personi dhe vepra e 

tij”.  

 

Ndërsa pader Nue Kajtazi famullitar 

i kishës së Gjakovës, tha: - Mirë se 

keni ardh në Gjakovë, Gjakova flet 

shqip dhe do te flas gjithmonë shqip, 

ndryshe nga qytete të tjera që po 

përzijnë gjuhë tjera, psh: Prizreni. 

Dom Antonin e njoh, ai është një 

figurë që duhet hulumtuar e ne 

shqiptarët kemi të mirat dhe të 

këqijat tona, brenda natës të 

shpallim shenjt, e brenda natës të 

shpallim djall, brenda natës të 

shpallim hero, e brenda natës të 

shpallim armik. Shqiptarët sot nuk 

ia dinë vlerën don Antonit, por në të 

ardhmen kanë me qenë krenar për 

të”.    
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Këto ishin pak nga fjalet e mbajtura të mysafirëve  

Pastaj filloi pjesa shkencore ku pati rreth 20 kumtesa nga studiues të ndryshëm 

nga mbarë trojet etnike dhe diaspora si; dr. Besim Morina, Eugjen Merlika, 

Tomë Mrijaj, Pjetër Nikolla, dr. Riza Sadiku, don Albert Jaku, Fatmir 

Minguli, Franc Llesh Grishaj, Leonora Laçi, Pal Canaj, Anton Antoni, Mhill 

Velaj, Mikel Gojani, Klajd Kapinova, Arben Çokaj, Krist Gjinaj, Lekë Mrijaj, 

Gjon Fran Ivezaj, Nue Oroshi, dr. Sali Haxhiu, etj.  

 

Referimet e mbajtura sollën mjaft të reja për veprimtarinë e don Antonit në 

Kosovë por dhe diasporë, disa nga kumtesat ishin përshypje nga librat; “Don 

Anton Kçira në jubileun e 50 vjetorit të meshtarisë” me autor Tomë Mrijaj & 

Klajd Kapinova dhe “Dom Anton Kçira shërbestar i Zotit e i Atdheut” po nga 

këta dy autorë.  

 

Don Antoni ndërtoi jo vetëm një vend kulti në Detroit (ShBA), por Shqipërinë 

në miniaturë duke i ndihmuar shqiptarët të mos humbnin traditat e zakonet e 

tyre për t’ja përcjellë ato dhe fëmijëve. Kisha e Shën Palit u bë model për nga 

rregullat strikte jo vetëm për të respektuar rregullat kishtare, por dhe shtëpinë 

e Zotit. Don Antoni minimizoi hakmarrjen dhe ktheu besimtarët shqiptarë në 

kishë. Ai krijoi ura lidhese dhe nxiti bashkëjetesën fetare ku bashkëpunoi pa 

dallim me klerin mysliman në dobi të çështjeve të përbashkëta. Don Anton 

Kçira nuk u kursye për shqiptarët e diasporës, dhe akademia pati këtë synim; 

nderimin e aktivitetit te tij, ndonëse nuk e bëri për të marrë vlerësime por e 

ndjeu si detyrë kombëtare. 

 

Arrijmë në përfundim se Kisha e Shën Palit në Detroit u mishirua me emrin e 

Don Antonit dhe ishin të pandashëm në rrugëtimin e tyre, Don Anton Kçira- 

Kisha Shen Palit.  

 

Ajo që duhet theksuar nga ky sesion është se popullit që ai i ka shërbyer e ka 

shpallur Ambasador i komunitetit në SHBA, dhe ai nuk ka nevojë për dekorata 

nga institucionet shtetërore të Shqipërisë e Kosoves pasi de facto ai i ka fituar 

dekoratat, ka fituar zemrat, simpatinë dhe respektin e atyre që i ka udhëhequr 

në rrugëtimin shpirtëror. 

 

Sikurse institucionet fetare shqiptare të kishin nga një Don Anton, më mirë do 

t’i kishin punët. Don Antoni në Gjakovë njohu komunizmin sllav, e në Detroit 

atë sllav dhe shqiptar. Kur punon fort dhe armiqët e dashakeqasit janë të 

shumtë, por në fund askush nuk mund ta mohojë kontributin e Don Antonit ne 

komunitetin shqiptar në SHBA por dhe mbështetjen e pakursyer të tij ndaj 

çështjeve të ndjeshme e problemeve të Shqipërise dhe Kosovës.  

 

Ai e la veprën, detyra jonë është ta evidentojmë dhe t’i japim meritat që i ka. 

 

Ky sesion i treti shkencor u përmbyll me sukses ashtu si dhe të tjerat para tij 

me fjalën e mbylljes nga prof. Riza Sadiku, studiues i mërgatës shqiptare të 

SHBA, ku ndër të tjera tha:-“Të tilla sesione shkencore për personalitete të 

dalluar kombëtar, duhet të organizohen edhe në të ardhmen sepse opinioni i 

gjërë shqiptar nuk është sa duhet i informuar me veprimtarinë e tyre 

kombëtare, të cilët tërë jetën ia kushtuan afirmimit dhe ndërkombëtarizimit të 

çështjes mbarëkombetare, në veçanti të Kosovës, siç është rasti edhe me 

figurën emblematike dhe personalitetin e don Anton Kçirës, personalitete të 

tilla, të anatemuara dhe margjinalizuara nga sistemet komuniste, ka shumë 

populli shqiptar. Nxjerrja në dritë e veprimtarisë kombëtare të personaliteteve 

të mirefillta të kombit shqiptar, jo vetem që është obligim moral dhe njerëzor, 

por me veprimtarë të tillë të devotshëm pasurojnë dhe historinë e popullit 

shqiptar”. Profesor Riza vazhdoi fjalën më tej-“Falënderoj kryetarin  e 

palodhur të Shoqatës Trojet e Arbrit magjistër Nue Oroshin, sekretaren e 

shoqatës zonjushën Leonora Laçi dhe në veçanti përfaqësuesin dhe 

koordinatorin e mërgatës shqiptare nga ShBA Tomë Mrijaj, i cili për 15 vite e 

mban timonin e organizimit dhe 

financimit të sesioneve të tilla 

shkencore” përmbylli fjalën prof. dr 

Riza Sadiku. 

 

Don Antoni ishte i pranishëm dhe 

përshëndeti klerikët katolik dhe 

organizatorët e sesionit shkencor, 

duke i falënderuar përzemërsisht, ku 

iu dha dhuratë simbolike portreti i 

Gjergj Kastriotit, në emër të 

Shoqatës nga kryetari Nue Oroshi. 

 

Kështu edhe këtij sesioni i erdhi 

fundi për t’i lënë radhën botimit të 

kumtesave, diskutimeve për 

sesionet e ardhshme dhe projekteve 

ambicioze. 
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Kulturë: këndi për libër, prozë dhe poezi 

 

Shkruan: Hazir Mehmeti, autor dhe publicist në Vjenë/Austri 

 

 

 

110 vjet  “Gramatika e Gjuhës Shqipe” e Dr. Gjergj Pekmezit në Vjenë 
 

        

110 vjet nga gramatika e gjuhës shqipe e Dr. Gjergj Pekmezit,  botuar në gjermanisht,  Vjenë 1908, e ruajtur në 

Bibliotekën Kombëtare të Austrisë (Österreichische National Bibliothek Wien). 

 

“Gramatika e Gjuhës Shqipe” e Dr. 
Gjergj Pekmezit 

 

Vjena, kryeqyteti i Austrisë, luajti 

një rol me rëndësi në kulturën e 

shumë popujve që ishin në 

përbërjen e monarkisë Austriake, 

por edhe të popujve të tjerë të 

kontinentit.    

 

Shqiptarët, si popull i vogël, por 

me kulturë të lashtë, ishin 

gjithherë pikë interesimi e shumë 

shkencëtarëve evropianë 

ku  dallohen në veçanti ata  nga 

hapësira gjermano- folëse. Këtu 

duhet përmendur dokumentin e 

vjetër me fjalë të shkruara nga 

shqipja, fjalori i gjermanit, Arnold 

Von Harfit, para pesë shekujsh, i 

cili merret si njëri nga burimet e 

vjetra të gjuhës shqipe. 

         

Ndjenja e miqësisë e shprehur nga 

vendoret ndaj kulturës e historisë 

shqiptare bëri që Vjena të jetë një 

qendër  me peshë në historinë tonë 

dikur dhe në historinë tonë më të 

re. Këtu gjetën mundësinë e 

shkollimit dhe veprimit shumë 

nga intelektualët më zë e peshë në 

rrjedhat e progresit tonë shoqëror 

dhe në rrafshin kombëtar. Kjo 

lidhet detyrimisht me veprat e 

studiuesve vendor që dhanë një ndihmesë të madhe në shumë fusha hulumtuese 

rreth gjuhës, kulturës dhe etnisë shqiptare. 

         

Krahas figurave madhore të kohës si,  Norbert Jockli, albanolog ebre dhe Franz 

Nopca, ndër të parët themeltarë të albanologjisë si shkencë, të cilën e vazhduan 

pastaj nxënësit e Jocklit siç ishin Eqrem Çabej, Aleks Buda, etj.  

   

Dhe njëri nga veprimtarët pararendës të kësaj pa dyshim ishte Dr. Gjergj 

Pekmezi, me iniciativën e të cilit në Institutin e Orientalistikës së Vjenës u hap 

Katedra e Gjuhës Shqipe në viti 1903, njëra nga të parat në Europë dhe në botë, 

ku do studiohej gjuha shqipe.  Dr. Pekmezi u dallua si ligjërues kompetent i 

gjuhës shqipe në Universitetin e Vjenës për dhjetë vjet rresht nga viti 1928 deri 

në vitin 1938, vit kur vdes papritmas. 

          

Periudha e fundshekullit nëntëmbëdhjetë dhe fillimi i shekullit njëzet 

karakterizohet mes tjerash me botime të shumë teksteve shkollore didaktike, 

pedagogjike, psikologjike, hestorio–gjeografike nga shoqëritë e ngritura në 

shumë qendra të kohës Stamboll, Bukuresht, Vjenë, Selanik, etj. Në Vjenë qysh 

në vitin 1904 do botohet libri “Këndime për shkollën e parë të Shqipënisë”, një 

formë e veçantë e tekstit për mësim fillestar të fëmijëve në Shqipëri. Nuk ishte 

i lehtë botimi i teksteve në rrethanat e rënduara në vendin e pushtuar, andaj 

qendrat e mëdha ku vepronin intelektual të dalluar u bënë burim i rrjedhave 

kulturore, letrare e shkencore. Vështirësi tjetër ishte jo unifikimi i alfabetit të 

shqipes, kështu tekstet, ne mesin e tyre edhe gramatikat do shkruhen sipas 

alfabeteve të Shoqërive të mëdha shqiptare ndër të cilat ishte Shoqëria 

Bashkimi.  

      

Sipas studiuesve me parë u shkruan dhjetëra gramatika nga e të cilat  në vitin 

1710 në dorëshkrim e para gramatikë e gjuhës shqipe (nga studiuesi, Regjep 

Ismaili), kurse gramatika e parë e shqipes në italisht tre shekuj më parë nga 

Francesko da Leçe e botuar në Romë në vitin 1716 me titull “Osservazioi 

grammaticali nella lingua albanese” “Vërejtjet gramatikore në gjuhën shqipe 

dhe drejtshkrimin e saj ”. Periudha e Rilindjes kombëtare karakterizohet me 

zgjerimin e studimeve të strukturës gramatikore të shqipes nga shqiptarët. Në 

këtë periudhë kemi edhe botime të gramatikave nga disa autor, Konstadin 

Kristoforidhi (1882), Sami Frashëri (1886), Josip De Rada 1870, 1894. Po ashtu 

shumë autor kombesh tjera u interesuan për strukturën gramatikore të gjuhës 

shqipe si: Auguste Dozon (1879), Gustav Meyer (1888) etj.  

      

Dr. Gjergj Pekmezi pas një pune të gjerë do nxjerr veprën e tij kryesore 

“Albanische Grammatik” (Gramatika e shqipes) në vitin 1908, akoma para 

unifikimit të alfabetit të gjuhës shqipe. Nga njohësit e gjuhësisë kjo vepër 

vlerësohet si më e arrira krahasuar me gramatikat e deritanishme para Kongresit 

të Manastirit e cilësuar si përshkruese e historike (Emil Lafe)  Autori vë theksin 

në të folurit (tingujt) dhe mënyra e të mësuarit të fjalëve. Në pasuesen “qëllimi 

i kësaj gramatike” është “të paraqes të përbashkëtat e toskërishtes e gegërishtes” 

andaj konsiderohet si njëra nga gramatika më të arrira deri në botimin e saj. 

Teksti ka 294 faqe dhe fillon  parafjalën nga autori, ku shpjegon mbi shtrirjen e 

trevave shqiptare duke mos harruar as arbëreshët në Itali dhe në Zarë. Problemet  
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rreth gjuhës shqipe të  kohës autori 

i sheh në 1) krijimi i literaturës në 

dy dialektet kryesore, në 

toskërisht dhe gegërisht dhe 2) 

mungesën në hulumtimet 

gjuhësore në Shqipërinë e Mesme 

ku ai e quan me rëndësi të madhe 

në mundësinë e gjetjeve të 

përbashkëtave praktike nga të dy 

dialektet.  Ai mes tjerash shpjegon 

se gramatika që ai ofron ka përfshi 

hulumtime në theksimin e 

zanoreve dhe bashkëtingëlloreve 

në gegërisht dhe toskërisht, 

elementet e përbashkëta dhe 

dalluese.  

 

“Als Abbild der wirklichen 

Sprach Verhältnisse wird sie 

besondere auch beim praktischen 

Studium, bei der Erklärung, 

Wiederholung und dem 

zusammenfassenden Studium 

zugute formen“ (Tek pasqyra e 

vërtetë e përmbajtjes gjuhësore në 

veçanti do të arrihet gjithashtu 

gjatë studimit praktik, 

shpjegimeve, përsëritjeve dhe 

përmbledhjeve nga studimet).  

        

Siç duket nga faktet e njohura, Dr. 

Pekmezi kishte kontakte të 

vazhdueshme me Prof. Dr. Rajko 

Nahtigall, njëri nga figurat më të 

njohura të kohës në gjuhësi e 

filozofi, të cilin e falënderon për 

përkrahjen e tij në hartimin e 

veprës.  Gramatika ndahet në dy 

kapituj: Kapitulli A dhe kapitullin 

B    Kapitulli A   fillon me kreun: 

Gjuha shqipe, dialektet e saj dhe 

literatura  

     

“Gjuha shqipe është gjuha e 

shqiptarëve (Skiptar)  të cilët janë 

mbi dy milion banorë”, duke 

shtuar shtrirjen e tyre gjeografike 

deri në Itali (½ milion në Italinë 

Jugore)  e Zarë.  Me mjeshtri 

hulumtuesi  jep shpjegime mbi 

bazat e të folurit në të dy dialektet 

(toskë e gegë ).  Si njohës i mirë i 

literaturës në gjuhën shqipe autori 

shpjegon rreth  veprave të 

shkruara të shumë autorëve në 

gjuhën  e dy dialekteve si dhe 

autorëve në Greqi dhe Itali deri në 

atë kohë.  Mes tjerash rreth 

gegërishtes ai shkruan: “Literatura 

në gegërisht falë nevojave kishtar, 

nga kjo fushë në kohët e fundit ka 

filluar të ringjallet. Njëra nga 

librat e shtypur të parë është në Romë, në vitin 1635 “Dictinarium latino-

epiraticum” nga P. Blanchus, në alfabetin latin sipas shembullit në italisht dhe i 

pasuruar me shenja dhe elemente të reja” . Ky fakt tregon se Dr. Pekmezi kishte 

vizion të qartë rreth gjuhës shqipe si gjuhë ndër më të vjetrat në kontinent fakt 

të cilin donte ta përcillte edhe në veprën e tij. Rreth historisë së gjuhës e kulturës 

shqiptare si pasardhëse e ilirishtes e pellazgjishtes do kemi deri në kohën e Dr. 

Pekmezit dhjetëra libra e publikime kryesisht nga studiues linguistik të 

hapësirave gjermanofolese.  

  

Dr. Pekmezi ishte në rrethin e linguistikëve më të njohur të kohës të cilët e donin 

dhe përkrahnin unifikimin e alfabetit të gjuhës shqipe, ku ai personalisht luan 

rol me rëndësi të veçantë.   

 

Ndërsa rreth toskërishtes Dr. Pekmezi mes tjerash shkruan: “Toskërishtja e 

shkruar në alfabetin e sa në gjysmën e parë të  shekullit 19 gjen shtrirje të 

theksuar sistematikisht në arsim fal të merituarit Sami Bej Frashëri i cili shkruan 

gramatikën e parë “Shkronjëtore e gjuhës shqipe” e botuar në Bukuresht në vitin 

1886.  Më tutje ai shkruan, se derisa në alfabetin toskërisht u botuan shumë 

gazeta, në gegërishte vetëm një, thotë autori. Ai krahason me kujdes dallimet 

dhe të përbashkëtat e katër alfabeteve nga shoqëritë e atëhershëm, Agimi, 

Frashëri, Bashkimi dhe Shkodranishtja e vjetër. Po japim tabelën e mëposhtme. 

  

 
Tabela e gramatikës 
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Një pjesë të mirë autori ia kushton 

lidhjes  së gjuhës shqipe me indo-

gjermanishten përmes zanoreve. 

Në kapitullin e dytë autori 

analizon vokalet me shembuj të 

shumtë duke krahasuar edhe me 

gjuhët tjera.  

  

Padyshim njëra nga figurat 

madhore të fillim shekullit të 

njëzet ishte Dr. Gjergj Pekmezi, 

filozof dhe gjuhëtar. Ai mbi të 

gjitha ishte veprimtar i palodhur 

në ndërtimin e strukturës së 

shoqërisë shqiptare, para se 

gjithash në rrafshin gjuhësor e 

historik.  Dr. Gjergj Pekmezi është 

i njohur në Vjenë dhe Austri si 

nismëtar i hapjes së Katedrës së 

Gjuhës Shqipe në Institutin 

Oriental të Vjenës në vitin 1903 

dhe shumë aktiviteteve në 

themelimin e shoqërive studentore 

shqiptare e më gjerë.  

 

Si intelektual i njohur i kohës 

kishte bashkëpunim me figurat e 

njohura të kohës: Hil Mosi, 

Maximilan Lamberz, Prof. Dr. 

Rajko Nahtigal dhe figurat e 

njohura shqiptare në atdhe Gjergj 

Fishtën, Luigj Gurakuqin, Ndre 

Mjedën, etj. Kontributi i tij është 

madh në gjuhësi, kulturë e 

historinë kombëtare. Kjo meriton 

vlerësimin gjeneratave.  

 

Literatura: 

Dr. Pekmezi: Gramatik der 

Albanischen Sprache, Wien, 1908, 

S.3, 4, 7, 8, 11, 

Akademia e Shkencave të 

Shqipërisë /Fjalori Enciklopedik 

Shqiptar, f. 781, f.1976, 1977.  

Tiranë 2008. 

Portali shqiptar-Shqip.com; 

shkruar nga Prof.Dr. Tomor 

Osmani  

Nikollë Berisha: “Simpatia e 

dukshme e Nachtigalit ndaj gjuhës 

shqipe dhe shqiptarëve” KOHA, 2 

nëntor 2017. 

Hazir Mehmeti: “Mësimi shqip në 

Austri” f.14,15 

Ali Dhimo: Harf Arnold von 

ASHSH Fjalori Enciklopedik 2, 

f.l885 

Shaban Çollaku: Frashëri Sami, 

ASHSH Fjalori Enciklopedik 1, f. 

729, 730.   
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Përgatiti: Dr. Ina Arapi, Vjenë/Austri 

 

 

 

 

 

 

 

Këndi i drejtshkrimit 
 

  
1. Shumësi i emrave dhe i mbiemrave mashkullorë. Në 

gjuhën shqipe ka pak rregulla për ndërtimin e shumësit. 

Emrat femërorë zakonisht mbeten të pandryshuar edhe në 

shumës. Emrat mashkullorë marrin në përgjithësi 

prapashtesën -ë, e cila në gjuhën e folur shpeshherë bëhet 

-a. Për shembull: një shqiptar - shumë shqiptarë, një 

punëtor - shumë punëtorë, një student - shumë studentë, 

një traktor - shumë traktorë etj. Në gjuhën e folur dëgjon 

shpesh të thuhet studenta, traktora, nxënsa, mësusa, 

shofera etj. Kjo ndodh kur flasim, ndërsa kur shkruajmë 

duhet të respektojmë drejtshkrimin, pra të vendosim 

prapashtesën -ë në fund, me qëllim që njëjësi të dallohet 

nga shumësi. E njëjta gjë ndodh edhe me mbiemrat 

mashkullorë: djalë punëtor, por djem punëtorë, libër 

interesant, por libra interesantë, politikanët serbë etj.  

Të gjithë emrat mashkullorë që mbarojnë me -s nuk 

ndryshojnë në numrin shumës: mësues, drejtues, 

këshillues etj. Me përjashtim të emrit çelës, i cili në 

shumës bën çelësa. 

2. Në shqip ekziston dukuria e dygjinishmërisë 

(ambigjini), ashtu sikurse në rumanisht e italisht. Kjo do 

të thotë që mjaft emra mashkullorë në numrin shumës 

kthehen në femërorë dhe si pasojë e kësaj shoqërohen nga 

përcaktorë të gjinisë femërorë. Shumë prej tyre e 

formojnë shumësin me prapashtesën -e ose -ra. P. sh.: 

mal i lartë - male të larta, pallat i ri - pallate të reja, 

element kimik - elemente kimike, propozim i rëndësishëm 

- propozime të rëndësishme, qëllim i mirë - qëllime të 

mira, djathë i njomë - djathëra të njoma, mall kinez- 

mallra kineze etj. Një pjesë të mirë të këtyre emrave e 

përbëjnë emrat e prejardhur prej foljeve me prapashtesën 

-im (besoj > besim).  

3. Në shqip mund të formojmë emra nga të gjitha foljet. 

Nëse folja mbaron me prapashtesën -o, mund të 

formojmë një emër me anë të prapashtesës -im, p. sh.: 

besoj > besim. Kur folja mbaron me bashkëtingëllore, 

emrat i formojmë me prapashtesën -je, p. sh.: mbyll > 

mbyllje. Kur bashkëtingëllorja është një -n, prapashtesa 

merr trajtën -ie. Kështu nga pjesorja dhënë formohet emri 

dhënie, i cili nuk shkruhet dhënje për t’u mënjanur 

ngatërresa me shkronjën nj. Po kështu shkruhet thënie 

dhe jo thënje. Për të njëjtën arsye fjala biologe në trajtën 

e shquar shkruhet biologia dhe jo biologja. 

 

4. E kryera e thjeshtë. Një gabim që vihet re shpesh është 

ngatërrimi i kohës së tashme me kohën e kryer të thjeshtë. 

P. sh. shkruhet uroj për të dyja kohët, por duhet shkruar 

uroj për vetën e parë njëjës të kohës së tashme dhe uroi 

për vetën e tretë njëjës të kohës e kryer e thjeshtë: Unë 

uroj nxënësit për rezultatet e larta në provime. Ajo uroi 

dhjetëvjetorin e pavarësisë së Kosovës. Ajo po vishej, ajo 

dridhej për vetën e tretë njëjës të kohës së pakryer pësore.    

5. Veta e tretë njëjës e kohës së tashme të mënyrës lidhore 

dallon nga koha e tashme e mënyrës dëftore. P. sh.: Ai 

punon, por ai duhet të punojë. Ai më pengon, por ai 

s’duhet të më pengojë. Krahasoni foljet ndihmëse. A 

mund të themi: Kështu duhet të është? Apo: Ai duhet ta 

ka librin? Atëhere përse themi: Kështu duhet të punon? 

6. Mbiemrat dallohen nga ndajfoljet përkatëse. P. sh.: i 

drejtë, por drejt si ndajfolje. Është njeri i drejtë. 

Përparimi në rrugën drejt anëtarësimit në Bashkimin 

Evropian. U ngjita lart, por mur i lartë.  

7. Mbiemri gjysmë shqiptohet gjysëm, por shkruhet 

kështu. Kjo fjalë del që në Fjalorin e Fran Bardhit si 

gjymsë. Kujtojmë këtu që Drejtshkrimi i gjuhës shqipe 

mbështetet edhe në parimin historik si shumë gjuhë të 

tjera evropiane, krh. anglishten e frëngjishten, të cilat, siç 

thuhet zakonisht, tjetër shkruhen e tjetër lexohen.  

8. Përemri vetvetor vetë shkruhet gjithmonë me -ë në 

fund, por: vetvete / vetvetja, i vetvetishëm, vetvetiu, 

vetvetor.  

9. Trajtat e shkurtra të përemrit vetor përdoren shpesh 

gabim. Jo: Atyre ju duhet, por atyre iu duhej libri, sepse 

ju lidhet me vetën e dytë shumës. A ju duhet (juve) libri? 

Po përdoret pothuaj vetëm një trajtë e shkurtër e përemrit 

vetor në rasën dhanore si për njëjësin ashtu dhe për 

shumësin: i. Në fakt duhet: i thashë atij, por u thashë 

atyre. Ashtu sikurse për rasën kallëzore themi: E pashë 

atë, por i pashë ata. 

10. Po përdoret vetëm përemri vetor ato edhe kur bëhet 

fjalë për frymorë të gjinisë mashkullore. P. sh. flitet për 

njerëzit dhe pastaj thuhet jo ata, por ato. Veç kësaj, në 

gramatikë gjinia mashkullore është gjithpërfshirëse. 

Domethënë nëse janë burra e gra të përzier duhet 

përdorur përemri ata: I pashë ata.   

11. Në Kosovë shkruhet pothuaj gjithmonë gabim: 

ngriten. Kjo trajtë është përhapur shumë, por në fakt 

kemi të bëjmë me pësoren e foljes ngre, sikurse hahet nga 

ha, pihet nga pi, lihet nga lë, shpihet nga shpie etj.  
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Parafjalë e vëllimit me poezi “Nuk dashurojnë perënditë” të autores Migena Arllatti 

 

 

Poezi të qasjes intime ndaj dashurisë, heronjve, historisë 

 

Benik Mustafaj 

 

Kopertina e librit “Nuk dashurojnë perënditë” 

 

E lexova me ëndje këtë përmbledhje me poezi të Migena Arllatit dhe pasi e 

lexova m’u kujtua gjyshja ime, e cila thoshte se vajza lind në shtëpi të huaj e 

shkon në shtëpinë e vet. I tillë është rasti i kësaj poeteshe, e cila ka lindur në 

Elbasan, ku ka kaluar pjesën e parë të jetës, atë të fëmijërisë e të formimit, deri 

sa ka hyrë në moshën e pjekurisë dhe mandej është vendosur në Gjakovë, 

pikërisht atëherë kur i kishte ardhur radha të ndërtonte. Në Gjakovë ajo ka 

ndërtuar familjen e saj mbi themelet e dashurisë që i kishte dhënë flatra për të 

fluturuar duke lënë pas shtëpinë e lindjes; ka ndërtuar karrierën, për të cilën 

ishte shkolluar po në vendlindje, në Universitetin “Aleksandër Xhuvani”; ka 

ndërtuar dhe vazhdon ta zgjerojë edhe veprën letrare, burimet e së cilës 

ushqehen nëpërmjet damarëve misteriozë që ka frymëzimi edhe nga Elbasani, 

edhe nga Gjakova, nga mbarë Shqipëria e mbarë Kosova.  

 

Në poemthin “Peri i gjatë” ajo bën një sintezë poetike të këtij udhëtimi të 

mrekullueshëm. “Mos e këput perin të gjatë / bija ime / se na martohesh larg”. 

Por “Vashëza qëndiste / perin e gjatë e lidhte…..”. Do të ishte një udhëtim 

nga “toka shqiptare” në “tokë shqiptare”, sado që asokohe kur zinte fill ky 

udhëtim, në mes “kish kufinj e gurë të rëndë, / njerëzit e zinj të vrisnin me sy 

/ veshur me hekur e plumba”  

                    

Sepse Migena Arllati ka marrë rrugën drejt folesë ku do të bëhej nënë kur 

Kosova ishte ende nën pushtim. Ne mësojmë kështu nga poezia e saj se ajo, si 

rrallë ndonjë poet i lindur “këndej”, i ka jetuar të dy faqet e historisë së “tokës 

shqiptare” që gjendet “andej”, faqen tragjike dhe faqen epike, që shënon luftën 

dhe çlirimin. Dua të them se poezia e Migena Arllatit është mjaft 

autobiografike, çka e bën atë thelbësisht intime, duke i lënë një vend të madh 

dashurisë në kuptimin më të gjerë të kësaj fjale, ëndrrës dhe zhgjëndrrës, 

natyrës që preket me sy apo me dorë apo edhe më thellë, përjetohet në 

harmoninë e saj me shpirt. Ashtu, 

intime është edhe qasja e saj ndaj 

heronjve, që bënë Historinë. Duhet 

thënë se një qasje e tillë intime, 

personale, njerëzore nuk është e 

lehtë për një poet, i cili e ka jetuar 

Historinë nga brenda dhe jo nga 

ekrani i televizionit, siç e kemi 

jetuar ne të tjerët.  

 

Migena Arllati e ka arritur këtë duke 

i dhënë poezisë së vet një vlerë të 

shtuar. Kjo qasje intime ndaj temës 

poetike përligj mirënjohjen e poetes 

ndaj Kosovës, e cila i ka dhënë një 

afri me heronjtë, por edhe me poetët 

e mëdhenj, siç janë Ali Podrimja, 

Din Mehmeti apo Azem Shkreli. 

Kjo qasje intime e bën fjalën e saj 

poetike të ndershme dhe të sinqertë, 

dhe i jep të drejtë poetes të na pohojë 

edhe mallin e saj të fshehtë, edhe 

trishtimin, dhe arsyen e lotit. Ajo 

vërtet ka sjellë nga Elbasani me vete 

në pajë “ca vargje”, kur kapërceu 

ilegalisht kufirin dhe hyri në 

Kosovë, por tashmë si një poete e 

vërtet na paraqitet në Gjakovë, 

domethënë në shtëpinë e saj, 

ndërtuar mes sfidash humane dhe 

mundi intelektual. 

 

Tiranë, maj 2018 
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Migena Arllati 

 

 
PERI I GJATЁ 

 

Mos e kёput perin tё gjatё  

bija ime, 

se na martohesh larg 

Doruntina ime…! 

 

I 

Thellё psherёtiu ime gjyshe 

kur ika tej shtatё maleve 

kapёrceva matanё shtatё lumenjve 

arrita diku pas shtatё diejve 

 

Kur u nisa nga andej 

isha elbasanllije.  

Shtёpinё atje nё Spahikorre, 

shkollёn tek letrari Guranjaku, 

tё mesmen tek Kalaja 

me emrin e gёrmambledhёsit Kristoforidh, 

tё lartёn tek filologjiku i Xhuvanit 

 

Vashёza qёndiste 

perin e gjatё lidhte… 

Unё, goca e llastume 

e para mbesё e fisit 

me emёr librash  

dhe flokёt dredha 

me sytё e kaltёr 

shtatin e hedhur 

fatin larg e kisha shkruar 

kёshillёn e gjyshes pa e dёgjuar.  

Dhe peri zgjatet e zgjatet 

deri tek nyja e lidhur fort 

 

II 

Kalova tokё shqiptare, 

hyra nё tokё shqiptare. 

Kish kufinj e gurё tё rёndё, 

njerёzit e zinj tё vrisnin me sy 

veshur me hekur e me plumba 

njё gjuhё iu zvarritej nё gjuhё. 

Gjakosnin pёllumbat, 

trembnin djepet, 

trandnin varret…  

Hej, ҫka bёhet kёshtu?! 

 

Nuk kisha zё tё flisja 

nё heshtje gishtat pёrpёlisja.  

 

Kur erdha kёtu 

sёrish shqiptare, 

me tatuazh nё zemёr  

shqiponjёn dykrenare, 

gdhendur vargjet e Fishtёs 

nё telat e sharkisё e lahutёs, 

kёndohej pёr Mollёn e Kuqe 

Gjakova, Gjakderdha, Gjakmbolla 

ushtonin njё zё djemtё e burrat 

nё mars gjithmonё fillonte lufta 

Unё mora ca vargje me vete 

i struka thellё bashkё me shtetёsinё, 

linda filiza jete 

 

 

vazhdova, jetova 

bashkova shqiptarinё 

 

Andej e kёndej 

shqiptarё me shqiptarё 

larguar nga ujqёr tё ҫartur 

i ushqen njё bukё e ndarё,  

shqip flasin 

kёndojnё njёsoj 

s’lёvizen lehtё  

gurёt mbi varr 

 

III 

Dielli mё ngroh shqip 

edhe Hёna shqip mё flet 

bijё e Elbasanit 

nuse e Gjakovёs 

nё damarё lёviz gjak i njёjtё 

 

Kёtu tё gjithё e dinё vajza e kujt jam 

tё gjithё e dinё nusja e kujt jam 

m’i dinё fёmijёt 

mendjen ku e lodh 

djersёn ku e nxjerr 

fjalёn dhe shkrimet m’i duan 

kёtu s’jam mё e re 

kam ngrёnё disa thasё kripё 

kam ndёrtuar ca qeramide tё re 

 

Shikoj lajmёrimet e vdekjeve, 

dikush i njohur shkoi vallё?! 

Pёrshёndes njerёzit nё kalim, 

fjala e mirё s’mё lodh kollaj. 

Namazi thёrret 

kёmbanat e sё dielёs jehojnё, 

ca zhurma nё kafe 

sa llafe pas darke, 

ҫahen tupanat e dasmave 

nuse e plaka ҫohen peshё, 

ky vend i ka tё gjitha 

ky vend ka vendёsit e vet 

 

Kёtu Ereniku gurgullon shqip 

edhe njerёzit shqip shajnё, 

Çabrati lёshon hije dhe fresk 

dheun e tё parёve fort mban, 

legjenda e Urёs nuk ёshtё mё e Fshehtё 

trupin shtrirё rrёzё shkёmbi ka, 

histori e qytetit nuk ёshtё e re 

rrёfen gojёdhёna njё ngjarje tё lashtё 

 

Se mali me malin s’bashkohet 

por njerёzit bashkohen njё ditё, 

kokёn nё Shqipёri 

trupin nё Kosovё 

veshur me Himnin e Flamurit 

dy grushta dhé nё duar 

kёtu s’kam qenё kurrё e huaj! 

 

Elbasan / Gjakovё, 2018
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Shkruan: Mr. Sarë Gjergji, Prishtinë/Kosovë 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hirësi e flluskuar – poezi e shpirtit dhe frymës së poetit 
 

 

Mehmetali Rexhepi, Hirësi e flluskuar,Sogjetime, Gjilan, 2017 

 

Kopertina e lbrit ‘‘Hirësi e flluskuar’’ 

 

Krijimtaria letrare, publicistike dhe shkencore e 

studiuesit dhe pedagogut Mehmetali Rexhepi, zë fill në 

vitin 1968. Që atëherë, ajo ka tërhequr vëmendjen e 

lexuesit  e të kritikës letrare tek ne. Vepra e tij në 

përgjithësi, e, sidomos dy veprat e fundit, romani “Hirësi 

e Motit” (2017) dhe vëllimi poetik “Hirësi e flluskuar” 

(2017), janë vepra që shquhen e dominohen  për nivelin 

e lartë artistik, për mënyrën e thurjes, shtjellimit dhe 

ndërtimit të tekstit poetik, për shprehjen poetike, leksikun 

e rrallë e shumë të pasur.   

 

Po çfarë mund të thuhet për vëllimin poetik Hirësi e 

flluskuar? 

Shkrimtari i njohur brazilian, autor i një sërë veprash 

letrare zhanresh te ndryshme, J. C.De M. Neto, thotë se 

një poezi e lexuar vetëm një herë është një poezi e lexuar 

keq. Prandaj sugjeron që ta përsërisim disa herë leximin, 

në mënyrë që të shtojmë mundësinë për t’i kapur 

kuptimet e brendshme të vargjeve, fjalorin, strukturën 

dhe burimet gjuhësore që përbëjnë një vepër të caktuar. 

Ky pohim i Netos më erdhi ndërmend, gjersa po lexoja 

poezinë Ai djalë i marrë, me të cilën hapet libri Hirësi e 

flluskuar. Dhe kemi shumë arsye që t’i përmbahemi 

sugjerimit të Neto-s.  

 

Librin në fjalë, duhet ta lexojmë më shumë se një herë, 

sepse ky libër, veç tjerash, shquhet e karakterizohet për 

gjuhën e kursyer e shumështresore, për përsosmërinë e 

vargut e të shprehjes artistikedhe brenda vetes ngërthen  

“dete e korije, polem e magji”(Ai djalë i marrë, f.5) të 

pafund vlerash poetike.  

 

Poezia Ai djalë i marrë, që del të jetë mjaft sugjestive, 

ndërkaq, mund të konsiderohet jo vetëm si një prolog i 

rëndomtë në këtë libër. Para së gjithash, poezinënë fjalë, 

duhet lexuar, kuptuar e interpretuar si një metapoezi, si 

një diskurs poetik ku lënda, subjekti ose tema e poezisë 

është vetë fakti i të shkruarit të poezisë - është vetë poezi  

dhe, raporti, marrëdhënia që autori ka me tekstin  dhe me 

lexuesin. Si e tillë, ajo ka dy nivele paralele të diskursit. 

Në të parin, bëhet fjalë për atë që zakonisht kuptojmë me 

anë të tekstit - poezisë dhe niveli tjetër që shkon 

paralelisht me të parin dhe ndërthuret me të, poezia 

reflekton mbi natyrën e vet, origjinën, kushtet dhe 

rrethanat e tjera (G. Camero): 

“lexove një herë 

pa kokërr shije 

dhe pohove 

prerë 

këtu nuk paska verë 

as det as rërë 

as akullore 

as jone jodi 

as korije 

* 

pse nuk e do 

librin ti 

* 

ai është zambak 

ore zemërak” 

(shkëputur nga poezia Ai djalë i marrë) 

 

Me një stil unik, të shënuar nga racionalizmi dhe 

objektiviteti, dhe me një teknikë të veçantë shkrimi, 
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Rexhepi ka kompozuar një poezi përtej modernes, me një 

gamë të gjerëemocionale dhe tematike, e cila nuk 

kufizohet brenda një kohe të caktuar. Autori me shumë 

mjeshtëri eksploron e trajton tema të ndryshme që prekin 

çështje të shumta të dramës nacionale dhe të fatit njerëzor 

përgjithësisht. Dyzetë e nëntë poezitë e përfshira në librin 

“Hirësi...”, janë strukturuar e sistemuar në tetë cikle, si: 

Parashikimi cirilik, Fjalori i diellit, Shpërfytyrime, 

Kobra e heshtjes, Pena e vërtetë, Kollarja e karafilave, 

Bukuria e shpifur dhe Gjeniu grish Zotin. 

 

Leximi i këtij vëllimi poetik të intrigon (madje, që në 

titull), të pushton e të bën për vete dhe të grish pareshtur 

për të vazhduar tutje, ngaseteksti, siç do shprehej R. 

Barthes,nuk është bashkësi shenjash të mbyllura, - është 

vëllim gjurmësh në zhvendosje. Pra, poezia nuk 

përfundon, por vazhdon tutje në forma e trajta të 

ndryshme të ligjërimit poetik. Kjo edhe për faktin se nuk 

ka lexim autentik pa shenjën e lexuesit. Kuptimi i një 

teksti lind nga dialogu i lexuesit me tekstin dhe për këtë 

arsye interpretimi i tekstit letrar, pra, edhe i librit 

Hirësi..., mund të ndryshojë nga lexuesi në lexues, 

varësisht nga përvoja e leximit dhe bagazhit të  tyre 

kulturor. 

 

Pavarësisht asaj, nëse e marrim ose jo si të mirëqenë 

pohimin e mësipërm, poezia e librit Hirësi..., në kuptimin 

e plotë të fjalës, është sa lirike, po aq edhe epike e 

dramatike. Brenda saj hasen heronj e antiheronj – 

tradhtarë. (Autori krijon imazhet, shëmbëlltyrat e këtyre 

të fundit, pa përmendur emra të përveçëm). Ka dritë, hije, 

terr, tension... Ka poezi brenda poezisë-dyfishim të saj 

(sidomos në ciklin Fjalori i diellit).  

 

Përmes një sistemi figurash të shumëllojshme, autori 

krijon imazhe të gjalla që godasin e dalin nga realiteti, 

duke shpërfaqur e përftuar një realitet të ri dhe krejt 

origjinal e të qenësishëm artistik.  

 

Boshti rreth të cilit poeti sillet dhe ndërton tekstin poetik 

dhe e shtjellon atë, është etnia e tij me gjithë mangësitë 

dhe përparësitë që ka. Është etnia në ballafaqim dhe  

raport me vetveten dhe të tjerët. Jo vetëm lufta për liri, 

por, para së gjithash, aspekte të fushës kulturore, 

shpirtërore, sociale, politike etj.- për të cilat autori qe 

diferencuar e pushuar nga puna, qe maltretuar dhe u 

burgos nga ish sistemi - janë akset nëpër të cilat endet 

autori. Ai thellohet në frymën dhe shpirtin e etnisë së 

cilës i takon edhe vetë. Këtij shpirti e kësaj fryme i qaset 

me një gjuhë poetike krejt të veçantë, duke e kundruar 

dhe pasqyruar atë në kohë e epoka të ndryshme. 

 

Në këtë rrafsh do parë dhe kundruar poezinë e Mehmetali 

Rexhepit, në të cilën shfaqet një tension i theksuar mes 

botës së jashtme dhe qenies së poetit. Do thënë se ky 

tension zë fill që në ciklin e parë, me emërtimin sa 

simbolik po aq dhe të drejtpërdrejtë: Parashikimi cirilik.  

Poezia e këtij cikli na vjen me gjithë përmasën e një 

shpirti të shqetësuar e plot ankth për gjendjen e atdheut 

që, në mënyrë të veçantë, është ajo e pas luftës. Bota amë 

e autorit shpesh del të jetë e zhytur në kaos; e sprovuar 

nga vështirësi të shumta, në kohë e rrethana të ndryshme 

socio-kulturore, politike etj.  

 

Ata që provuan me çdo kusht zhbërjen e etnisë së poetit 

në të kaluarën (dhe tash në luftën e fundit|), ata që vetëm 

ngjasojnë në njerëz, siç shprehet poeti, vazhdojnë e 

vishen me të njëjtat gënjeshtra; vazhdojnë të ushqehen 

me të njëjtën meny: urrejtjen, por që autori, bazuar në 

mësimet biblike, megjithatë i fal pilatët: i shëmbëlleva 

Krishtit/ se i fala pilatët  (Letër e djegur, f.84)Drama 

personale e autorit, që në fakt është drama nacionale, 

ndërkaq na vjen përmes një gjuhe simbolike, mendimi 

tëpastër poetik e shprehje të fuqishme, koncize e përplot 

elegancë, si: 

“në dorë ende mbaj 

lëkurën time të rrjepur 

çfarë t’i bëj për t’ia qepur 

për t’ia veshur  pastaj 

anatomisë” 

 

Vargjet si këto, kumtojnë e përçojnë shumësi idesh, dhe 

janë më shumë se një mesazh poetik. Janë dhembje e 

klithje - janë ftesë për ndërgjegjësim, për më tepër, kur të 

kihet parasysh përvoja jonë aspak e dëshiruar nga e 

kaluara historike.  

 

Por, duke gërshetuar kohë e motive të ndryshme, theksi i 

poezisë së Rexhepit bie, gjithashtu, në prirjen e 

komunikimit dhe përqasjes së historisë (e manifestimeve 

të saj) me përditshmërinë dhe aktualitetin tonë.  E 

djeshmja (madje, që nga antika) i flet të sotmes, ndërkaq 

që kjo e fundit sikur jep shenja e sugjeron vizionin për të 

ardhmen. Ajo, nuk është vetëm jehonë e ngjarjeve të 

kohëve të ndryshme. Për më shumë, një pjesë e mirë e 

poezisë së vëllimit Hirësi e flluskuar,  pasqyron një 

qëndrim kritik të autorit mbi shumë çështje e ngjarje të 

caktuara. Si i tillë, arti poetik i Mehmetaliut është 

shumëkuptimor, shumështresor e shumëdimensional. 

 

Në kontekst të komunikimit dhe përqasjes së historisë me 

aktualitetin, në mënyrë të veçantë mund të shihet poezia 

Dom MikelTarabulluzi (f.34), e cila na vjen si një 

prodhim i një ndjeshmërie të veçantë. Autori, përmes një 

gjuhe metaforike, duke vënë përballë Krujëndhe 

Stubllën, sikur skanon dhe diagnostifikon dy gjendje, 

çuditërisht të kundërta. Përderisa në Krujë - në Muzeun 

Kombëtar të Gj. K. Skënderbeut-në themelet e shtetit 

shqiptar, ka pllakosur heshtja e nuk dëgjohet kambana, 

është Stublla- e Martirëve të viteve 1846-18448,dhe 

Stublla e Muzeut të Shkollës së Parë Shqipe në Kosovë, 

1584-1905 (djepi i dijes dhe dritës)– ajo që jep alarmin 

për gjendjen e rëndë të qenies sonë; që tregon se Kruja 

nuk është më ajo Kruja e dikurshme e Gjergjit;  janë 

martirët e Karadakut (të martirizuar dhe flijuar për lirinë 

e atdheut), ata që mbajnë gjallë frymën dhe shpirtin e 

etnisë sonë. Vargjet, si: 

“pirgu sogjeton 

kumti mungon 

në Muzeun e Gjergjit 

shurdhëri e kambanës 

 

në Stubëll kambana kumbon  
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deri te “Martirët e Karadakut” 

dhe te mërgata   

për lutjet shqip të mëngjesit” 

 

paraqesin një Krujë të shpërfytyruar në njërën anë dhe 

Stubllën, si një shtyllë të fortë vertikale -  kujdestare të 

vlerave, në anën tjetër.  

 

Këtu, ironia e dhembja janë të qarta. 

 

Poezi të ngjeshura me mendim e ide, me një diskurs të 

thellë filozofik, janë edhe ato që portretizojnë figura 

frymëzuese për autorin e për ne. Poezitë kushtuar Shën 

Terezës, Demaçit, Beqir Musliut, Mirko Gashit, Ukshin 

Hotit, Rexhep Malës dhe Zejnullah Halilit sikur 

shpërfaqin kredon jetësore të poetit tonë, M. Rexhepi. 

Këto dhe poezia kushtuar studentes në amshim, Valmirë 

Myrtaj, nxjerrin më së miri në dukje shpirtin subtil e 

human të tij. 

 

Do thënë se në disa poezi mund të hetohet fryma e B. 

Musliut dhe M. Gashit, por që asnjëherë dhe për asnjë 

moment nuk zbeh veçantinë dhe origjinalitetin  krijues të 

Mehmetaliut, 

 

Autori i kushton një kujdes të veçantë ndërtimit të tekstit 

poetik. Mënyra se si e ndërton atë, format e ligjërimit, 

mjetet stilistike dhe estetike që përdor ai, elementet e 

shumta shprehëse, e nxjerrin atë mjeshtër të vargut. Fjala, 

si një kategori më vete, në tekstin e vëllimit poetik Hirësi 

e flluskuar, nga pikëpamja semantike, ka një ngarkesë e 

ngjyresë, do thoshim, enciklopedike. Vepra shquhet për 

kujdesin që tregon autori për gjuhën, siç bënte Bogdani 

dikur. Bie në sy përzgjedhja e fjalëve që përdor ai në 

poezi. Janë fjalë të rralla, është një leksik i pasur, i tillë, 

çfarë mund ta gjejmë vetëm në Fjalorin e Gjuhës së 

Sotme Shqipe, por jo edhe në veprat letrare tek ne (ose 

shumë rrallë), e as në komunikimin e përditshëm. Si të 

thuash, ai nxjerr nga sirtari dhe riaktivizon fjalë (gati) të 

harruara nga ne, duke i shpërfaqur ato me një kuptim të 

ri e më të gjerë në vepër, duke hapur e dhënë mundësinë 

për interpretime të shumta. Kështu, poezia e tij kërkon 

një lexues të përzgjedhur, me kulturë e shije të hollë për 

artin: një lexues elitar. Ndryshe, një lexues i rëndomtë, 

do ketë nevojën e  vazhdueshme të konsultimit të 

Fjalorit... për të kuptuar gjithë atë leksik dhe mesazhin 

që bart  ai në veprën e Rexhepit. Autori reinventon gjuhën 

në mënyrë të tillë që vetëm mjeshtërit e mëdhenj të 

letërsisë mund ta bëjnë.  

 

Ligjërimi poetik i tij është i përmasës matematikore në 

kuptimin e precizitetit dhe korrektësisë së gjuhës. Për të, 

puna poetike nuk është thjesht rezultat i ndonjë 

frymëzimi, por i një përkushtimi të madh. Siç mund të 

kuptohet nga opusi i tij krijues, poezia gjendet në 

ashpërsinë e ndërtimit të saj dhe në organizimin e vetë 

tekstit. Puna rigoroze me gjuhën, e cila në vepër është 

tejet konotative,  autorin e nxjerr jo vetëm njohës të mirë 

të gjuhës, por edhe një arkitekt të vërtetë të fjalës 

(poetike). Kjo e bën atë të veçantë dhe krejt origjinal si 

autor, do thoshim, në krejt korpusin letrar, veçmas në atë 

të poezisë së stome shqipe tek ne.  

Poezia, në këtë libër, na vjen si një himn në kërkim të 

sublimes, veshur me një petk solemn: gjuhën - leksikun 

e pasur; na vjen si një himn edhe atëherë kur shkruan për 

dukuri të shëmtuara, duke ngjallur një sërë asociacionesh 

ideo-artistike e estetike tek lexuesi, duke e bërë atë të 

përsiasë  për  dukuri e çështje - për botën që trajton. 

 

Ndonëse në vepër mungojnë shenjat e pikësimit, sikundër 

dhe lidhëzat apo asindeti (si figurë stilistike), megjithatë, 

ajo nuk vuan për mungesë ritmi, dramaciteti, dinamizmi, 

gjallërie e intonacioni të fuqishëm. 

 

“Hirësi e flluskuar” është poezia e shpirtit dhe frymës së 

Mehmetali Rexhepit -është teksti dhe kënga e jetës së Tij. 

 

Leximi dhe asimilimi i kësaj poezie do na bëjë më të 

pasur shpirtërisht e më të fisnikëruar me vlera kulminante 

artistike. 
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Shkruan: Hasan Hasanramaj 

 

Shkrimtarja mërgimtare, e cila motivin e saj e gjen në personazhin e romanit ... 
 
Romani me titullin “Dimri i 

shekullit” të autores e cila përdor 

gjuhën të qartë, spikatë talentin që 

ka, e mbi të gjitha, mjeshtërinë e 

mirëfilltë në ndërtimin e narracionit. 

“Andaj natyra dhe modeli i saj i 

përjetshëm për artin, është në natyrë 

dhe vet njeriu”! 

 

Shkrimtarja Angjelina Marku e 

lindur në qytetin e Gjakovë ka 

punuar si mësimdhënëse në 

edukimin e brezit të ri - ku përveç 

aktiviteteve është marrë edhe me 

shkrimin e prozave dhe poezive. Më 

vonë, me kalimin në Austri bashkë 

me familje, në orët letrare që janë 

mbajtur dhe konkurset e shpaluara 

ka qenë pjesëmarrëse e rregullt me 

punimet e saja letrare, të 

cilat, shumë prej tyre, janë 

shpërblyer me mirënjohje dhe 

çmime të tjera. Kjo shkrimtare tani 

në Austri është një ndër anëtaret 

aktive të Lidhjes së shkrimtareve 

“Aleksander Moisiv” dhe të 

shoqatës “Dielli Demokristian” me 

seli në kryeqytetin e Austrisë- Vjenë 

ku edhe jeton bashkë me familjen. 

“Dimri i shekullit” është romani i 

saj i parë. Kjo shkrimtare dhe 

aktiviste e mirënjohur në Austri dhe 

diasporë motivin e saj e gjën nga një 

segment jete që identifikon me 

personazhin e romanit, në mjedisin 

ku kjo si punëtore e vyeshme jeton 

dhe vepron. Pra, dorën në zemër, kjo 

është një histori femre, ndoshta sa 

vet gjinia e nyejt përskaj 

komunikimeve apo njohjeve të 

veçanta të cilat ende nuk janë 

deshifrua nga të tjerët, fundja as nga 

shkenca. 

 

“Keni kujdes nga oqeani i qetë, 

nëse nuk ia njeh thellësinë”! 

...Andaj janë të çuditshmet, 

fobitë halucinacioneve të cilat vijnë 

si një altar ego e personazheve të 

tilla, si një “jetë e dyfishtë” si “në 

jetën e dytë” brenda vet vetes, si 

dyzenë të realitetit, ku mendja psike 

prodhon edhe pamje imagjinare. 

Prandaj autorja e romanit Agjelina 

Marku me titullin “Dimri i 

shekullit” parapëlqen poetikën e 

prozës që e përafron me fatet e 

shkencës dhe të  

 

 

Angjelina Marku, kopertina e librit 

 

kërkimeve të brendshme psike-sociale. për romanin i cili këto ditë doli nga shtypin 

dhe u promovuan në diasporë. Shkrimtari, poeti dhe aktivisti i mirënjohur Hasan 

Qyqalla në recesionit e tij kushtuar këtij romani në mes tjera thotë: “Romani me 

titullin “Dimri i Shekullit", që mora në dorë, me vuri në “siklet” të pashpjegueshëm. 

Kjo, ngase, që në fillim, sikur u ndjeva i “provokuar” nga përshkrimi i parë që lexova 

sikur edhe nga ndërtimi i strukturuar i narracionit në këtë roman. Teatri i hapur me 

vellon e bardhë, nuk rezulton si retë e qeta, mbase në hapësirën që shtjellohet ngjarja, 

dalin edhe sakrifica, që fundja janë pjesë të jetës. Por çfarë dua të them? Kujtoj në 

një mënyrë apo tjetrën, si arrin që një shkrimtare e pa ekspozuar gjer tani, të ketë 

ruajte sekretin e talentit të vet? Por një fjalë e urtë gjermane thotë: “Kujdes nga 

oqeani i qetë, mbase nuk ia njeh thellësinë”! Zaten, Angjelina rezulton si e tillë. 

 

Motivin e gjen nga një segment jete që e identifikon me personazhin e romanit, në 

mjedisin ku autorja jeton e vepron. Pra, është një histori femre, ndoshta se vet gjinia 

e njëjtë paskan komunikimin apo njohjet e veçanta që ende nuk janë deshifruar nga 

të tjerët, fundja as nga shkenca jo. Deshifrimi nuk njeh limite, gjithnjë sipas kritikës 

moderne letrare. Tjetra, përshkrimi i ndërtimit të ngjarjes, që nga nisja e parë, ia del 

me shumë mjeshtri si në vija simetrike. Nuk gjejmë hiperbolizime apo edhe 

ekzagjerime, as në kohë sikur as tek ngjarja me personazhet. Një komunikim i afërt, 

i kapshëm dhe i sintetizuar mirë fugurativisht. Mos të harrojë, se gati në çdo episod 

të përshkruar në këtë roman, na nxjerrë apo e shoqëron me peizazhin, ku të bënë të 

zhytesh apo të bëhesh personazh imagjinar me frymë. Dhe kjo është specifikë që 

nuk reflektohet në çdo përshkrim, ndoshta.     

                                                                                                                                     

     

Në hapësirën që shtjellohet ngjarja brenda këtij romani, dalin sakrifica, që janë 

pjesë të jetës 

Tablotë e jetës, në lexim të parë të këtij romani, duken të thjeshta, nga përditshmëria. 

Një gjë dijë të them, por nuk më kujtohet ku e km lexuar, që vetëm syri i krijuesit e 

sheh e vëren atë që nuk iu bie në sy njerëzve të zakonshëm. Pra, Angjelina sikur na 

del si një krijuese mistike, me brishtësinë e vet gjatë skenimit të e përshkrimit të 

personazheve. Mbase, specifikë e artit, nuk është thjeshtë një proces individual apo 

personal, sikur as ndonjë intimitet apo psikologji, por më tepër kujtoj është procedim 

i kushtëzuar social. Kjo, ngase definon apo nxjerrë mbi sipërfaqe një dukuri 

shoqërore, pavarësisht kohës e hapësirës. Përshkruan akte, fenomene, bile të 

pakrahasueshme ndonjëherë, përmes personifikimit apo identifikimeve që 

përzgjedhë vet autori. Pra, përzgjedhja është e lirë, por i mbetet besnik ngjarjes, që 

i referohet, natyrisht edhe me figuracione por pa ekzagjerime, që e ruan formatin 

apo grafitin konstruktiv letrar gjatë shtjellimit të narracionit në përgjithësi. E nga kjo 

formë ngritjeje, është shkruar edhe romani me titullin “Dimri i shekullit” i autores e 

cila përdorë gjuhën të qartë, ku spikatë talentin që ka, e mbi të gjitha, mjeshtërinë e 

mirëfilltë në ndërtimin e narracionit. 

(Burimi: http://www.botasot.info/kultura/931716/shkrimtarja-mergimtare-e-cila-

motivin-e-saj-e-gjen-ne-personazhin-e-romanit/) 

http://www.botasot.info/kultura/931716/shkrimtarja-mergimtare-e-cila-motivin-e-saj-e-gjen-ne-personazhin-e-romanit/
http://www.botasot.info/kultura/931716/shkrimtarja-mergimtare-e-cila-motivin-e-saj-e-gjen-ne-personazhin-e-romanit/
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Cikël poetik nga Agim Desku 

 

METEOROLOGËT THANË DIELL 

-Poetit Azem Shkreli- 

 

Prapë po dal Lugut të Zanave 

Të pi ujë krojeve rugovisht 

 

Të shoh cilat vasha janë bërë zana 

Dhe cilat ende presin rikthimin e jetës. 

 

Azem nëse sot erdha të varri yt 

Nuk ika ta lë të vetmuar qytetin tonë 

Desha të protestoj pse askush nuk e vret frikën 

Qyqarët nuk zgjedhin emra të vrasin. 

 

Nuk vdes burri çdo ditë e çdo vjet  

Fjalës ia kemi borxh jetën e jo vdekjen 

Me fal Azem pse nuk kam kohë të rri me ty 

Bie shin në këtë ditë kur meteorologet thanë diell. 

 

 

 

IM ZOT 

 

Im Zot 

Një jetë e bëra pa ty betejave 

Cili më je sot. 

 

Përmes cilës jetë më erdhe 

Kur i duheshe lirisë si çlirimtar 

U zhduke nga toka ime pa faqe të bardhë. 

 

Tani çfarë më duhesh nëse veç u riktheve 

As nuk më njeh nga fytyra ime e vrarë 

Për varr mos më pyet sepse askush nuk ma di 

A jetohet dhe a vdiset me kafka të huja në këtë shekull. 

 

Kam mendue që vetëm sot vdiqet për atdheun 

Unë paskna vdekur që një mijë vite jete 

Dritë dhe diellin ka pesë shekuj që nuk di gjë për ta 

Unë po jetoj për të vdekur apo po vdes për të jetuar. 

 

Im Zot edhe unë e ti kemi qenë shumë më afër të 

vërtetës 

Të dytë kemi jetue në një tokë të ndarë padrejtsisht 

Unë vdisja për secilën betejë që e fitonim me ty 

Ndërsa ti zhdukeshe edhe nga faqja e dheut e lëre më 

nga toka e jonë. 

 

Çudi për njëqind masakrat e që shpirtrat e tyre iu 

rrëfyen yllit të Davidit 

Unë mbeta duke shikue se si bëhen orë e çast vrasjet e 

demonëve 

Dhe orët e liga janë rikthyer sebashku për t῾i numëruar 

varret pa emër 

Jeto toka ime edhe pse sot kishte rënë shi që as Drini i 

bardhë nuk e mbajti. 

 

ASGJË NGA ZOTNAT 

 

Nëse një ditë rikthejnë zotnat 

Tek unë dua të jetë dolli e gotës se kalorësit 

Të lënë në gjysmë nga dashuritë e humbura  

Hamletiane. 

 

Errësirat më kalitën të di se cili jam 

Kurrë nuk ju rrëfeva lirisë as ferrit 

Isha dhe mbeta i njëjti kryeneq i krisur 

Zbrita dhe u ngrita me emrin tim të harruar. 

 

E harruam kur ishim të vetmit luftëtarë të lirisë 

Dhe më të burgosurit e jetës dhe ndërgjegjes  

Nën dhe mbi plumbat e armiqve e mbytnim frikën 

Ku ndërroheshin vetëm emrat e patronëve të ferrit. 

 

Ishim më shqiptarë se vetë toka e dielli 

Bashkë me detin që përmbyste Titnikun e dhembjeve 

Kështu të lodhur sa herë bënim kryq për  tokën 

Dhe kurrë nuk e kërkonim vrasësin e dritës. 

 

Por, në liri e kam mendue të më qujnë Marie e Shotë 

Jetën e vdekjen edhepse i kisha më vete 

Kurrë nuk i kam takue të vrara nga betejat 

Sot,përpos lutjeve të rri me engjëjt asgje mos më pyetni. 

 


