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FJALA JONË 
 

Të nderuar lexues, 

 

kemi kënaqësinë t’jua përcjellim numrin tridhjetë e pestë të revistës sonë dhe tuaj 

‘‘Dielli Demokristian’’. Që nga 1 qershori i vitit 2010, përgjatë më shumë se tetë vite 

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 bashkë-

punëtorët 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 

si dhe ‘‘Javët e Kulturës Shqiptare në Austri’’ organizuar nga Këshilli Koordinues i 

Shoqatave Shqiptare në Austri (www.keshilli-koordinues.at). Po ashtu në muajin 

nëntor në Vjenë u mbajt një festim treditor me rastin e 25 vjetorit të themelimit të 

Misionit Katolik Shqiptar në Austri. Nga aktivitetet tjera mund të për-menden dy orë 

letrare, të cilat u zhvilluan nën organizimin e Lidhjes së Shkrim-tarëve edhe 

Krijuesve Shqiptarë në Austri ‘‘Aleksandër Moisiu’’ (www.moisiu.eu). 

 

Për sa i përket sportit, javë më parë nisi sezoni i radhës i Ligës Shqiptare të Futbollit 

në Austri (www.futbollishqiptar.eu). E suksesshme vlerësohet edhe pjesë-marrja, për 

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

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

kategorinë e dytë të ligës vjeneze.  

 

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

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

 

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

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

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

mars të vitit 2019. 

  

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 mbë-

shtetësit 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 

 

Dizajni dhe realizimi grafik: Besim Xhelili (besim@live.at) 

 

Të drejat e autorit: @dielli.demokristian 

 

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

 

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    Valentina Pjetri 

Vilson Kola, Dr. Med    
        

 

http://www.dielli-demokristian.at/
http://www.keshilli-koordinues.at/
http://www.moisiu.eu/
http://www.futbollishqiptar.eu/
http://www.arberia.at/
mailto:dielli.demokristian@gmail.com
mailto:besim@live.at
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F E J T O N 

 

Shkruan: Don Lush Gjergji 

Prishtinë / Kosovë 
 

 

Shën Nëna Tereze gjithnjë me ne 
 

 
Sivjet, kemi një festim të trefishtë, që na lidhë me Shën 

Nënën tonë Tereze: 90 vjetori e vendimit (14 gusht 1928) 

dhe të nisjes së saj për jetën rregulltare dhe misionare në 

Kalkutë të Indisë (26 shtator 1928); Dy vjetorin e shenj-

tërimit të saj (4 shtator 2016); Një vjetorin e shugurimit 

të Shenjtërores dhe Katedrales “Nëna Tereze” në Prish-

tinë (5 shtator 2017). 

 

Këto ngjarje të mëdha dhe të rëndësishme për ne, si 

Kisha amë e lindjes, rritjes dhe edukimit të saj, por edhe 

për mbarë Popullin tonë, shpresoj dhe uroj ta bëjnë 

Shenjtëreshën tonë gjithnjë të pranishme ndër ne dhe me 

ne, për jetën dhe veprimtaritë tona. Frymëzimi hyjnor, i 

lindur nga feja e krishterë, i zbatuar me përpikëri dhe 

dashuri, sipas traditës sonë ilire, arbërore dhe shqiptare, 

sidomos sipas Jezu Krishtit dhe Ungjillit të tij, e bëjnë 

Zotin më të pranishëm, më të afërt, më të gjallë dhe më 

veprues ndër ne dhe me ne, por edhe ne me njëri-tjetrin. 

 

Ky është roli i nderimit dhe lutjes ndaj Shën Nënës Tere-

ze, njohja, jetësimi, dëshmimi, përvetësimi dhe imitimi i 

saj në jetën tonë. Bota, pra, edhe bota shqiptare, e njohu 

me nderim dhe falënderim, duke u mahnitur me veprat e 

saja, me Zotin  dhe për Zotin, me të afërmin dhe për të 

afërmin, me ata që gjithnjë ishin të kërcënuar dhe të 

rrezikuar nga indiferentizmi, egoizmi, egocentrizmi ynë, 

me mjerime, sëmundje, gërbula, përjashtime, mallkime 

dhe ndasi nëpërmjet kastave në Indi. 

 

Shën Nëna Tereze këtë e kishte thënë bukur dhe e kishte 

zbatuar me fuqinë e fesë dhe frymëzimin e dashurisë, 

sipas këtij përbetimi dhe përcaktimi të shenjtë: “Kudo që 

jeta është në rrezik, aty duhet të jemi ne”.“Shpikja” e saj 

gjeniale dhe epokale ishte DASHURIA NË VEPRIM, 

si “mjekim” kundër çdo të keqeje në botë. 

 

Parimi i dytë është trajtimi me kujdes, vëmendje, për-

kushtim dhe dashuri universale për të gjithë, pa asnjë 

përjashtim gjinor, racor, kastor, fetar, shoqëror, në emër 

të Zotit – Dashuri dhe Vëllait apo Motrës – Njeri. “Asnjë 

sëmundje, as gërbula, nuk mund ta shëmtojnë njeriun, që 

unë mos ta njoh në atë vëllain apo motrën time, edhe më 

tepër, vetë Jezusin”. 

 

Pa fe të gjallë dhe dashuri vepruese, ajo s’kishte pasur 

mundësi as 24 orë të jetonte dhe të vepronte në mesin e 

të gërbulurve, të atyre që janë në buzë të vdekjes, të 

mjerëve të paparë në Kalkutë, në Indi, në botë. Mu për 

këtë Shën Nëna Tereze ishte dhe mbetet Misionarja e 

parë  e tillë në 2000 vjetorin e krishterimit, edhe më 

gjerë, të mbarë njerëzimit, që pati vetëm një qëllim: 

flijimin, dhurimin, besnikërinë dhe dashurinë ndaj Zotit 

dhe ndaj të afërmit, pa i ndarë ata në jetë dhe në veprim. 

 

Shën Nëna Tereze në një rast më tha: “Pasi e kuptova se 

Zoti është Dashuri, më s’duhej të bëja asgjë tjetër, 

përpos t’ua dhuroja njerëzve këtë Dashuri”. 

 

Sivjet, në 90 vjetorin e vendimit dhe nisjes për jetën 

rregulltare dhe misionare, Zoti nëpërmjet Shën Nënës 

Tereze, na jep shumë hire dhe bekime, si ësh-

të  Shenjtërorja dhe Katedralja jonë, dëshmi e vëlla-

zërisë kudo ndër ne apo në botë, pa dallime feje dhe 

shtetësie. Kjo dëshmon “shpirtin e Nënës së mbarë 

botës”, në ndërtimin e këtij objekti me ndjeja dhe zemra 

tona. 

 

Në Katedrale paraqitet, nëpër dritare, mozaik në qelq, në 

mënyrë panoramike krishterimi ynë ilir, arbëror, shqip-

tar, prej Shën Palit te Shën Nëna Tereze, me figura të 

ndritshme që na i ka dhuruar Provani dhe historia, për 

ndërgjegjësimin dhe përcaktimin tonë sot dhe këtu.   

 

Aty ruhet gjaku i Shën Nënës Tereze, “gjaku ynë i 

shprishur”, që na thërret dhe pret të gjithëve, pa dallime, 

për të dëshmuar dashurinë ndaj  Zotit, ndaj jetës, ndaj 

flijimi dhe dhurimit, ndaj njëri-tjetrit. 

 

Kështu Shën Nëna Tereze do të jetë gjithnjë ndër ne dhe 

me ne, dhe ne do të jemi bij dhe bija të denja të saja, nën 

ndikimin dhe frymëzimin e fesë dhe veprimin e dashu-

risë. Ky nderim, kult, ndërmjetësim i saj, është i pël-

qyeshëm para Zotit, dhe i dobishëm për të gjithë ne, 

sepse krijon kulturën e jetës dhe qytetërimin e dashu-

risë. 

 

SHËN NËNA TEREZE, LUTU PËR NE! 

 

                                       Prishtinë, 5 shtator 2018    
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S P E C I A L E 
 

Shkruan: Imer Lladrovci  

Prishtinë / Kosovë 

 

 

Pavdekësia në bronz 
 

 
Njëzetë vjet më parë, sakëtësisht me 22 shtator 1998 ra 

në fushën e nderit Fehmiu bashkë me Xhevën dhe disa 

nga bashkëluftëtarë të tij besnikë. Serbia e Millosheviqit 

kishte përgatitur prej kohësh një operacion të madh 

ushtarak që rezultoi si një goditje e madhe për UÇK-në, 

të cilën disa menjëherë e shpallën si inekzistente dhe të 

shkatërruar prëfundimisht. Goditja ishte vërtetë e madhe 

dhe humbjet gjithashtu, por UÇK-ja nuk u nxor nga 

skena historike si faktori vendimtar për çlirimin e Koso-

vës. Kjo edhe në sajë të vendimeve të mençura politike e 

largpamëse të udhëheqjes së saj. UÇK-ja mbeti një forcë 

ushtarake që nuk mund të shkatërrohej nga asnjë maki-

neri militare, sado e fortë të ishte ajo, sepse ajo, kishte 

udhëheqës si Fehmiu që ishin të gatshëm për sakrifica 

supreme. Kjo gatishmëri për flijim ishte një dukuri e 

përgjithshme në këtë ushtri që në zjarrin e luftës sa vinte 

e bëhej edhe më e fortë. Dhe kështu nuk ishte vetëm në 

linjën e parë të frontit, kështu ishte edhe në prapavijë, 

atje ku këta heronj kishin familjet dhe farefisin e tyre, 

atje ku ishte masa e gjerë popullore që ishte mbështetja 

e palëkundshme e luftës sonë çlirimtare. Kur nënë Shef-

kijes, që sot i gëzohet ringjalljes në bronz të djalit dhe 

nuses, Ramizi i komunikoi lajmin e rënjes së djalit të saj 

bashkë me nusen, e para gjë që bëri nuk ishin klihmat e 

vaji, por këto fjalë: Nuk dua lotë dhe vaj për Fehmiun 

dhe Xhevën. Për trimat që vdesin për atdhe ne nuk kemi 

lotë dhe as zë për të qarë. 

 

 

Busti i Fehmi dhe Xheve Lladrovcit 
 

Në atë verë të trishtuar toka e Kosovës u mboll me varre 

e malet me ushtarë të rinj, toka u dogj me zjarrë e hekur 

nga serbët, por vullneti shqiptar për liri nuk u dobësua 

aspak. Përkundrazi. Bota shqiptare në këtë kohë ende 

dinte shumë pak për protagonistët e luftës që bënin 

histori në linjën e parë të frontit, një linjë kjo që kishte 

kilometrat e demarkacionit me Serbinë, për të cilin sot 

bëhet një dialog me epilog ende të paqartë. Ata që kishin 

hyrë në luftë me dilema e ambicje të fshehta në ndeshjen 

e parë serioze me ushtrinë serbe e lëshuan frontin, ikën, 

dorëzuan armët, dhe luftën e armatosur e shihnin si një 

mënyrë të pamundshme për arritjen e pavarësisë. Lufta 

dhe gjithçka që lidhje me të nuk ishte punë për ta. Kjo 

ishte njëra anë e realitetit të ri, faqja tjetër ishte krejt 

diçka tjetër, diçka që ne sot me të drejtë e quajmë anë e 

lavdishme e luftës sonë çlirimtare. Kjo anë e realitetit 

kishte heronj të tjerë të tipit Fehmi e Xhevë Lladrovci, 

komandantë e ushtarë të tjerë trima që ranë në vijën e 

parë të frontit kudo në Kosovë. Tërheqja nuk ishte një 

fjalë dhe koncept që mund të përdorej në jetën e 

trimëreshës dhe trimit të Drenicës. Ushtria serbe kishte 

mobilizuar forca të mëdha për këtë betejë të madhe 

kundër UÇK-së, dhe ndeshja me këtë ushtri të armatosur 

deri në dhëmbë ishte një provë e vështirë që kërkonte 

karaktere si ai i Fehmiut, Xhevës, Fatimes, Shefqetit dhe 

gjithë atyre ushtarëve trima që çdo hap prapa në luftë e 

konsideronin një të keqe më të madhe se vdek-

jen. Fehmiu ishte i ndërgjegjshëm që në çaste të tilla 

kthese duhej bërë ballë dhe treguar trimëri, nuk duhej 

braktisur me asnjë çmim vija e parë e frontit, edhepse ai 

e dinte që në këtë ndeshje Davidi e kishte përpara 

Goliatit gjigand, i cili edhe në Kosovë pati të njejtin fat 

si në kohërat biblike. Nuk duhej tërhequr dhe zmbrapsur 

para hekurit dhe zjarrit serb. Qëndresa e tij nuk ishte 

kryeneqësi, ishte thjesht strategji lufte, diçka që ai e 

kishte praktikuar gjatë gjithë jetës së tij. Sepse në 

momente të tilla e ashtuquajtura tërheqje mund të 

përfundojë në theqafje kolektive, në thyerjen morale të 

një populli të tërë. Më në fund ky kishte qenë synimi 

kryesor politik i Beigradit me këtë ofensivë: Milloshe-

viqi donte demoralizimin e shqiptarëve dhe kështu të 

paraqiste një dëshmi të fortë se ata nuk ishin të gatshëm 

të paguanin një çmim të lartë për lirinë e tyre. Fehmiu i 

përkrahur si gjithmonë nga gruaja e tij, Xheva, që e njihte 

mirë politikën serbe, nuk mund të linte fushën e betejës 

në këto rrethana , ai ishte lindur për të sulmuar dhe jo për 

të ikur, sidomos në atë vjeshtë kur Serbia po shënonte 
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rekorde negative në parketin ndërkombëtar kur ishte në 

pyetje çështja e Kosovës. Fehmiu ishte jashtëzakonisht 

mirë i informuar për këto çështje, e megjithatë ai nuk 

bënte asnjë lloj kalkulimi si ushtarak në fushën e betejës. 

Ismail Kadare në poezinë e tij që mban titullin ‘‘Embe-

tha" i ka ngritur një përmendore poetike prototipit të 

Fehmiut dhe bashkëluftëtarëve të tij ndër shekuj. ‘‘Nga 

kaosi i gërmadhave/Që koha pas la,/U ngrit e na erdhi / 

Kjo fjalë: embetha.’’ Dhe kjo fjalë që na erdhi „si zog 

krahëdjegur" mes shekujve dhe që ‘‘rendi (...) sipër 

luftërave përmes territ armik’’ (pastaj foli Lekë Duka-

gjini dhe tha me guxim 'Embetha' që shqip do të thotë 

'bjeruni'") në Fehmiun dhe trimat që kishte në krah kishte 

gjetur protagonistët e saj të fundshekullit XX. ‘‘Bjeruni" 

kjo ishte fjala që e udhëhoqi Fehmiun dhe luftëtarët e tij 

sikur të gjithë bashkëvëllezërit e tij ilirë-arbër-shqiptarë 

në të gjitha kohërat, që nga lashtësia e deri në ditët tona. 

Kjo fjalë ‘‘Embetha, si këmbanë/ E përjetshme ra./ Për 

armqitë ka atdheu/ Veç një fjalë :embetha."  

 

Një gazetar i huaj, anglezi David Loyd, gazetar i i BBC-

së që kishte vizituar luftëtarët e UÇK-së në front, ndër ta 

edhe Fehmi Lladrovcin, më vonë shkruan: ‘‘Ai ka qenë 

shqiptari që më së shumti i ka përngjarë Skënderbeut. I 

njejti vështrim që ka heroi juaj, mollëzat e hequra, 

ashpërsi dhe burrëri në shikimin e tij…’’ Nuk ka 

kompliment më të madh për një luftëtar se këto rreshta 

që shkruan ky gazetar që njihte jo vetëm realitetin e 

luftës së fundshekullit XX të shqiptarëve, por edhe atë të 

shekullit XV kur në ballë në armatës shqiptare qën-

dronte një gjeni ushtarak e politik si Skenderbeu. Fehmiu 

sigurisht që nuk do të lejonte nga dikush tjetër një 

krahasim të tillë, jo nga modestia, por nga fakti që ai e 

njihte fort mirë idhullin e tij: Gjergj Kastriotin. Nderimi 

i madh për të nuk do ta lejonte asnjë përçasje me këtë 

figurë që ishte frymëzuesja kryesore e luftës sonë çlirim-

tare. Armiku ishte tjetër dhe kishte armë të tjera, por ai 

në thelbin e tij kishte të njejtat qëllime si ai, të cilin e 

kishte luftuar Gjergji i Madh. E, megjithatë, ai veç 

pamjes, madhështisë së shpirtit, durimin për dëgjuar me 

kujdes deri në fund bashkëbiseduesin edhe kur nuk 

pajtohej me të, të gjitha këto tipare të karakterit të tij, 

vërtetetojnë se në qenien e tij kishte pa dyshim diçka 

kastriotiane, gjë që e përligj krahasimin dashamirës të 

gazetarit britanik. 

 

Dhjetë vite pas rënjes së Fehmiut Kosova u shpall shtet i 

pavarur e sovran. Njëzetë vjet më pas ky shtet që 

vazhdon të kontestohet nga Beogradi ndodhet përballë 

sfidave të reja serioze në një kohë paqeje të paqëndrue-

shme. Shteti ynë ka sot njohjen e 116 shteteve të botës, 

por ende jo atë të Serbisë. Ashtu si Kosova, edhe Serbia 

synon anëtarësimin në BE, mirëpo kjo nuk do të ndodh 

për aq kohë sa ajo të jetë në gjendje armiqësie me shtetin 

fqinj të Kosovës.  

 

Qarqe të caktuara politike dhe qeveritare në Beograd 

janë të ndërgjegjshme për këtë shans të humbur për 

shkak të Kosovës, prandaj dhe duan bisedime për të 

gjetur një zgjidhje përfundimtare, duan disi të dalin nga 

qorrsokaku i politikës së tyre shumëvjeçare. Beogradi 

sigurisht që ka pasur kohë të përgatitet për finalen e 

bisedimeve me Kosovën dhe nuk mund të pritet që ai do 

të jetë modest në kërkresat e tij. Ai do të synojë të marrë 

sa më shumë që të jetë e mundshme në konjun-kturën e 

sotme ndërkombëtare. Por edhe shqiptarët nuk është se 

nuk kanë menduar për ktëtë stad bisedimesh që një ditë 

pashmangshëm do t‘u trokiste në derë si një ftesë për 

kompromise në emër të një pajtimi të përhershëm. 

Zgjidhja nuk do të jetë e lehtë dhe as e menjëhershme, 

por dialogu pa dyshim nuk ka alternativë, pala që e 

refuzon atë në fund do të pa paguaj një çmim të lartë. 

 

Me 20 shtator 2018 në Drenas u mblodhën mijëra 

bashkëluftëtarë e simpatizantë të tij nga gjitha hapësira 

shqiptare, për të zbuluar shtatoren e njërit prej koman-

dantëve më të shquar të UÇK-së, duke dhënë në këtë 

mënyrë një mesazh të qartë e pa ekuivoke se arritjet e 

luftës çlirimtare nuk do të cënohen në asnjë moment në 

dialogun tonë me Serbinë dhe marrëveshjeve eventuale 

me të. Aktivitetin e nderuan me pjesëmarrjen e tyre 

Presidenti Hashim Thaçi, Kryetari i Kuvendit Kadri 

Veseli, Kryeministri Ramush Haradinaj edhe ish presi-

dentët Sejdiu, Medidani dhe Moisiu, kurse presidenti 

Nishani, i cili për shkaqe objektive nuk mundi të merrte 

pjesë në përurimin e shtatores, dërgoi një letër përshën-

detëse. Politika jeton nga simbolika dhe në këtë rast ajo 

është simbolikë e idealeve të heronjëve, të cilëve iu ngrit 

një shtatore në qendrën e qytetit të Drenasit në këtë 

moment kur lufta ndaj Serbisë po bëhet me mjete të tjera 

nga ato të luftës që bënë heronjtë që po nderojmë me këtë 

shtatore. Këtu me ne janë krerë të politikës sonë kombë-

tare, një pjesë e tyre me kontribute të jashtëzakonta në 

luftën çlirimtare, bashkëluftëtarë të Fehmi Lladrovcit. 

Nuk ka dyshim që sot ndodhemi para sprovave të reja, të 

cilat duhet t’i përballojmë me mençuri e durim, pa u 

tërhequr nga kërkesat themelore të asaj lufte që e bënë 

heronj si Fehmi Lladrovci me shokë. 

 

Dje e fituam luftën, sot duhet ta fitojmë paqen, sepse 

vetëm atëherë mund të themi se e kemi fituar luftën 

përfundimisht. Koha është, pra, të bëjmë gjithcka për 

shtetin tonë.  

 

Prishtinë, 19 shtator 2018 
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E K S K L U Z I V E 

 

Misioni Katolik Shqiptar në Austri kremtoi  

jubileun e 25-vjetorit të themelimit 
 
Në Vjenë të Austrisë, gjatë tri ditëve të muajit nëntor (16-18.11.2018), në mënyrë madhështore dhe të dinjitetshme, u 

kremtua Jubileu i 25-vjetorit të themelimit të Misionit Katolik Shqiptar në Austri. Në prani të qindra besimtarëve, shumë 

të ftuarve, personaliteteve të rëndësishme kishtare, shtetërore, shoqërore e akademike në mënyrë madhështore filloi 

kremtimi i Jubileut të 25 vjetorit të themelimit të Misionit Katolik Shqiptar në Austri. 

 

 

 

DITA E PARË – KONCERTI KLASIK 

 

Prania e ipeshkvit imzot Dodë Gjergjit, argjipeshkvit imzot Rrok 

Gjonlleshajt, të dërguarit të posaçëm të kryeministrit të Kosovës zotit 

Haradinaj, zëvendësministri i punëve të jashtme zotëri Anton Berishës, 

ambasadorëve të Shqipërisë në Austri e Sllovaki, zoti Bimo e zonjës 

Merkuri, ambasadorit të Kosovës në Austri zoti Ukelli, meshtarëve nga 

Kosova e Austria, intelektualëve të shumët, biznesmenëve e personali-

teteve të rëndësishme që jetojnë e veprojnë në Vjenë e Austri, anëtarëve 

të familjes së Habsburgëve, doktorëve shkence, biznesmenëve e aktiv-

istëve, studentëve e shumë miqve e dashamirëve e bënë madhështore 

natën e fillimit të kremtimit të Jubileut të 25 vjetorit të themelimit të 

Misionit Katolik Shqiptar në Austri. 

Kremtimi i Jubileut zgjati tri ditë dhe u hap 

me koncert klasik në kishën e Misionit në 

Vjenë. 

 

Koncerti u shfaq nga Orkestra e Dhomës 

ose “Österreichische Kammer Orches-

ter”, e formuar nga violinisti i njohur 

shqiptar, anëtari i Filharmonisë së Vjenës, 

zotëri Shkëlzen Doli, nga 45 anëtarë të 20 

nacionaliteteve të ndryshme, nën udhëheq-

jen e dirigjentit të njohur, Michael Macias-

zczyk dhe në paraqitjen e shkëlqyeshme të 

mezosopranos shqiptare Flaka Gorancit, 

ku u shfaqën vepra muzikore austriake dhe 

shqiptare. Të gjithë të pranishmit mbetën 

të kënaqur nga ajo që u shfaq para tyre. 

 

Në fillim të programit para të pranishmëve 

dolën moderatorët, zonjusha Donika Nu-

shi dhe Andreas Gjeçaj, të cilët përshën-

deten të pranishmit dhe paraqitën arsyen se 

pse po festojmë këtë Jubile duke theksuar 

se: “Arsyeja e gëzimit të sotshëm është se 

Misioni Katolik Shqiptar në Austri mbush 

25 vite të ekzistimi. Ai sot është një shtëpi 

e madhe me rreth 1300 familje e më shumë 

se 6000 besimtarë të shpërndarë në gjithë 

Austrinë, Çeki e Sllovaki. Ata bashkohen 

rreth meshtarit të tyre për kremtuar me-

shën. Për t’u lutur. Këtu takohen mes vete. 

Këtu e gjejnë dhe e takojnë Atdheun. Këtu 

e ruajnë kujtimin për Atdheun. Këtu e 

mbajnë gjallë lidhjen me Atdheun, i cili u 

jep nderë e emër. Nëpërmjet fesë mbajnë 

gjallë traditën që e kanë marrë atje, dhe 

ecim para, me të njëjtën dashuri duke mos 

u shkëputur kurrë nga ai. Këtu luten shqip. 

Këtu e ushqejnë dhe e mbajnë gjallë 

vetëdijen se kush janë e nga vijnë. Kështu 

i ruajnë vetitë e tyre dalluese kombëtare të 

popullit që i përkasin, atij shqiptar.” 

 

http://www.drita.info/wp-content/uploads/2018/11/1-3.jpg
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Pastaj ata ftuan misionarin aktual të Misionin, Don Nikson Shabanin, i 

cili si nikoqir i Jubileut, në emër të të gjithë besimtarëve përshëndeti të 

pranishmit dhe paraqite një historik të shkurtë në dy gjuhë, shqip dhe 

gjermanisht, për Misionin Katolik Shqiptar në Austri: “Misioni ynë 

është themeluar në vitin 1993. Kanë shërbyer katër misionar, i pesti ka 

pasur një përgjegjësi vetëm për Shtajermark. Jemi 1300 familje dhe 

6000 besimtarë. Bashkohemi në 11 qendra. Gjithkund njerëz të mirë e 

besimtarë të devotshëm. Shumë të rinj. Punojnë në të gjitha sferat e 

shoqërisë. Janë mirë të integruar. Doktorë shkence, mjekisë, juristë, 

ekonomistë, biznesmenë të suksesshëm, arkitektë. Argjendarë të 

suksesshëm, filigranistë të zotë, familjarë të mirë, punëtorë të mëdhenj, 

patriotë të flakët dhe miq që si ka kush.“ 

Pastaj vazhdoi me paraqitjen e koncertit dhe falënderimet: “Për ta 

filluar kremtimin e këtij Jubileu po dalim para jush me koncert klasik, 

në të cilin janë dy shqiptar të suksesshëm në skenën kulturore austriake, 

po ashtu edhe miqtë e tyre jo më pak të suksesshëm. Orkestra jonë është 

një harmoni e shkëlqyeshme e shumë nacionaliteteve të cilët gjithë se 

bashku janë edhe pasqyra e shtetit tonë të dashur Austrisë. Duam ta 

falënderojmë Zotin për këtë hir. Duam ta falënderojmë Kishën katolike 

në Austri, Argjipeshkvinë e Vjenës që ka pranuar të kemi një meshtar 

shqiptar. Të gjitha ipeshkvijtë tjera të Austrisë ku kemi bashkësi 

shqiptare. Duam të falënderojmë Ipeshkvinë e Kosovës që kanë dërguar 

këtu një meshtar. Dëshirojmë të falënderojmë shtetin e Austrisë që na 

ka pranue dhe na ka dhënë mundësinë e një jete të re në gjirin e saj.“ 

 

Në fund të koncertit, me fjalë miradije kardinali i Vjenës, emimenca e 

tij Christoph Schönborn e përgëzoi këtë manifestim dhe tha fjalë të 

mrekullueshme për besimtarët e Misionit: “Ju jeni në Vjenë dhuratë për 

Kishën e qytetin. Ju keni sjellë fenë me vete, fenë që e keni ruajtur dhe 

keni vdekur duke e ruajtur, fenë për të cilën keni dëshmuar, dhe kjo 

është gjëja më e vlefshme që keni mundur ta sillni me vete. Ju e jetoni 

fenë tuaj këtu në Vjenë.” Ai edhe na nxiti që të reflektojmë mbi të 

ardhmen tonë se si do të jetë Misionit jonë mbas 25 viteve? “A do ta 

ruani fenë? Çka do të ndodhë me ju pas 25 viteve? Shpresoj dhe e lus 

Zotin, që fenë që e keni sjellë prej Atdheut tuaj mos ta humbni këtu, por 

ta ruani.”- tha kardinali, duke na bekue dhe urue për jubileun – “Edhe 

një here Zoti ju pagoftë për të gjitha dhe ju dëshirojë një Jubile të mirë 

e të bekuar, dhe bekimin e Zotit mbi të gjithë ju, mbi familjet, Atdheun 

dhe Bashkësinë tuaj. Faleminderit.” 

Mbas koncertit besimtarët e Misionit 

kishin shtruar një agapé të pasur me 

ushqim e pije që kishin përgatitur nga 

bujaria e tyre.  

 

DITA E DYTË – SIMPOZIUMI 

 

Në ditën e dytë u mbajt Simpoziumi 

shkencor në sallën e famullisë “Austria 

dhe shqiptarët në vitin 550 të vdekjes së 

Gjergj Kastriotit-Skenderbeut.” 

 

Ishin ftuar ligjërues të ndryshëm, shqiptar 

dhe gjerman, të cilët shpalosën dimension-

ne të ndryshme mbi marrëdhëniet e Aus-

trisë dhe shqiptarëve. 

 

I pari nga ligjëruesit ishte misionari në 

Austri Don Nikson Shabani, me temën:  25 

Jahre Albanische Katholische Gemeinde 

in Österreich. Die Geschichte der Grün-

dung. Pastaj vazhduan tjerët, si: Prälat 

Prof. Dr. Helmut Moll, Zwei selige 

Märtyrer im albanischen Kommunismus: 

Pfarrer Josef Marxen (Köln) und Pfarrer 

Alfons Tracki (Wien); Dr. Kastriot Mar-

ku, Fillimi i veprimtarisë françeskane në 

Shqipëri; Mr. Mikel Pllumaj, OFM, 

Françeskanët dhe Gjergj Kastrioti – 

Skënderbeu; Dr. Kurt Gostenschnigg, Die 

sanfte Macht des Kultusprotektorats 

Österreich-Ungarns über die albanischen 

Katholiken im Osmanischen Reich;  Dr. 

Engelbert Deusch, Vom Schutz der albani-

schen Katholiken und den Ursachen für 

die steigende Subventionierung durch 

Österreich (-Ungarn) bis 1918; Dr. Italo 

Sarro, Le fasi e i modi dell’emigrazione 

albanese in Italia. Aty dëgjuam gjëra të 

reja e interesante rreth temës së lartpër-

mendur. Kumtesat e lartpërmendura do të 

botohen në një libër të posaçëm. 

 

 

 

http://www.drita.info/wp-content/uploads/2018/11/4-1.jpg
http://www.drita.info/wp-content/uploads/2018/11/5-2.jpg
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Ditën e dytë e përfunduam me meshën e shenjtë të cilën e udhëhoqi 

ipeshkvi ndihmës i Vjenës Imzot Franz Scharl, i dërguari i posaçëm i 

kardinalit Vjenës eminencës Schënborn, i cili ishte në pamundësi që ta 

kremtonte me ne këtë meshë. Në bashkëmeshim ishin edhe ipeshkvi i 

Kosovës Imzot Gjergji, ai i Tivarit Imzot Gjonlleshaj me meshtarët tjerë 

të ardhur nga Kosova dhe Austria. Kjo ishte mesha e falënderimit për 

25-vjetorin e Misionit. 

 

 

DITA E TRETË – MESHA 

 

Mesha e udhëhequr nga ipeshkvi i Kosovës Imzot Dodë Gjergji u 

kremtua për shpirtin e Gjergj Kastriotit në 550-vjetorin e vdekjes së tij. 

Ipeshkvi i Kosovës përshëndeti të gjithë, falënderoi besimtarët për 

organizimin e shkëlqyeshëm dhe një festë të mrekullueshme duke 

falënderuar Zotin për gjithçka e për të gjitha hiret që ja ka dhënë kësaj 

Bashkësie. Shprehi gëzimin e tij për pjesëmarrje në këtë Jubile. Ai 

falënderoi argjipeshkvin e Tivarit dhe meshtarët që kanë ardhur, 

Kardinalin, ipeshkvin Sharl dhe artisët që kanë mbajtur koncertin e 

mrekullueshëm në kishë. Falënderoj besimtarët që kanë përkrahur 

Misionin dhe janë bashkuar rreth Krishtit dhe sofrës së tij. Ipeshkvi 

përkujtoi fillimet e këtij Misioni, sepse vet kishte marrë pjesë në 

kremtimin e meshëve të para, para se të themelohej Misioni. Përkujtoj 

misionarët që kanë ardhur këtu. 

 

Përkujtoi besimtarët e parë në Austri duke 

theksuar se njëri prej tyre ishte edhe babai 

i tij: “Këto ditë kanë qenë ditë të bukura, 

ditë gëzimi e ditë feste. E falënderoj Zotin 

për këtë mundësi që na ka dhanë. Më vjen 

mirë që keni organizuar një simpozium për 

të kujtuar jo vetëm historinë e misionit por 

edhe të popullit tonë, e posaçëm figurën e 

madhe të Gjergj Kastriotit. Duhet ta 

marrim guximin e tij e sikurse ai të 

kthehemi në Atdhe. Kardinali ju tha dje se 

kjo tokë e Austrisë ka nevojë për dëshmi-

tarë të fesë sikur jeni ju. E ju e dini sa 

krenar ka qenë ipeshkvi juaj kur i ka 

dëgjuar këto fjalë. Që ju, jo vetëm jeni 

shembull për familjet e juaja, por jeni 

shembull për austriakët. Jeni shembull për 

këtë kishë e jeni shembull për këtë vend. Ju 

lumtë për këtë punë. Vazhdoni të jeni të 

krishterë të devotshëm, të krishterë të 

mirë, familje të shenjta e që të mund të 

krenohemi prapë pas 25 viteve kur të vij 

me kremtu me ju nëse Zoti do.“ 

Dita e tretë dhe jubileu u përmbyll me një 

koncert familjar, popullor me këngëtarin 

shqiptar, Malësorin. 

Dëshirat e mëdha dhe të shumta ishin që 

Zoti të bekojë këtë Bashkësi që po rritet 

dita-ditës me shumë hire dhe shërbime. 

 

Burimi: 

http://www.drita.info/2018/11/28/misioni

-katolik-shqiptar-ne-austri-kremtoi-

jubileun-e-25-vjetorit-te-themelimit/ 

http://www.drita.info/wp-content/uploads/2018/11/6-2.jpg
http://www.drita.info/wp-content/uploads/2018/11/10-1.jpg
http://www.drita.info/wp-content/uploads/2018/11/9.jpg
http://www.drita.info/wp-content/uploads/2018/11/7-1.jpg
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A K T U A L I T E T E 

 

Shkruan: Vehbi Haliti 

Graz / Austri 
 

 

 

 

Fillim i mbarë i shkollës shqipe 

në Graz të Austrisë 
 

Grupi i mësimit të gjuhës shqipe “Dituria” në Graz 
 

 

Grupi i mësimit të gjuhës shqipe “Dituria” në Graz më 10 shtator 

2018 filloi mesimi në të gjitha shkollat në republikën e Steiermarkut. 

Mësimi plotësues në gjuhën shqipe edhe në këtë vit sikurse edhe në 

vitet e mëparshme filloi me kohë në 10-të shkolla të qytetit, në  

8-të Shkolla të ciklit të Ulët dhe 2 shkolla të ciklit të lartë, ajo çka 

vrehet sivjet është numëri më i madhë i nxënësëve të regjistruar.  

 

Numri i nxënesëve të regjistruar në shkolla sipas drejtorisë në këtë vit 

ka arritur në 170, e nga ky numër sidomos është për të u cekur numëri 

i klasës së parë që arrin në 30, ndërsa ka pësuar rënje numëri në ciklin 

e lartë në klasën e nëntë dhe dhjetë, që arsyetimet më të shpeshta janë, 

ngarkesa në mësimin bazë. Në përgjithësi numëri i regjistruar për 

sivjet është i kënaqshëm. Sa i përket strukturës së nxënësëve ata janë 

nga të gjitha trevat shqiptare dhe niveli i njohurive paraprake 

pothuajse është i njëjtë, e në këtë 

drejtim edhe sigurimi i teksteve 

shkollore me kohë është një 

përparësi e madhe. 

 

Që në javën e dytë grupi i këtyre 

nxënsëve morën pjesë në projektin 

“Dita e gjuhëve europiane” të 

organizuar nga këshilli republikan 

i arsimit ku treguan njohuri të 

shkëlqyeshme nga trashëgëmia 

kulturore shqiptare me disa valle 

tradicionale, të cilat lanë mbresë 

tek të pranishmit. Për këtë paraqitje 

atyre iu dhuruan edhe disa dhurata 

modeste, të cilat do ju mbesin si 

kujtim nga kjo shkollë. Dhe në 

fund të them se të jesh mësuese e 

këtyre nxënësëve është kënaqësi e 

veçantë, duke ditur rolin që kemi 

për edukimin e gjeneratave të 

ardhshme në frymën ruajtjes së 

gjuhës dhe traditave kombëtare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burimi: 

http://www.botasot.info/diaspora/

957385/fillim-i-mbare-i-shkolles-

shqipe-ne-graz-te-austrise/

 

http://www.botasot.info/diaspora/957385/fillim-i-mbare-i-shkolles-shqipe-ne-graz-te-austrise/
http://www.botasot.info/diaspora/957385/fillim-i-mbare-i-shkolles-shqipe-ne-graz-te-austrise/
http://www.botasot.info/diaspora/957385/fillim-i-mbare-i-shkolles-shqipe-ne-graz-te-austrise/
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Shkruan: Besim Xhelili, shkrimtar  

Vjenë / Austri  

 

Një e shtunë e këndshme letrare  

në Kapfenberg të Austrisë 
 

 

Krijues të shumtë, të ardhur nga disa vise të Austrisë,  

lexuan nga krijimet e tyre në gjini të ndryshme letrare 
 

Krijuesit shqiptarë në Austri dita-ditës po hapin shtigje 

të reja bashkëpunimi me krijuesit austriakë dhe të 

nacionaliteteve të tjera që gravitojnë në këtë shtet alpik. 

Kjo është një metodë e mirë e krahasimit dhe matjes së 

nivelit të krijimtarisë, duke ndërmjetësuar dhe përçuar 

vlerat mes kulturave të ndryshme. Ata i kanë shtuar edhe 

botimet në gjermanisht dhe në gjuhët e tjera. 

 

Të shtunën, më 6 tetor 2018, në qytetin Kapfenberg, nën 

organizimin e shoqatës Internationaler Verein Kapfen-

berg, në bashkëpunim me Rrethin Letrar Europa (Europa 

Literatur Kreis Kapfenberg), Theater Baum Schere dhe 

Lidhjen e Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë në 

Austri “Aleksandër Moisiu” u organizua një takim letrar, 

ku krijues të shumtë, të ardhur nga disa vise të Austrisë, 

lexuan nga krijimet e tyre në gjini të ndryshme letrare. 

Krijuesit shqiptarë ishin për të tretën herë në një organi-

zim të tillë në këtë qytet, pas herës së parë në vitin 2014 

dhe të dytës në vitin 2015. 

 

Pamje nga ora letrare në Kapfenberg 

 

Kësaj radhe nga LSHKSHA “Aleksandër Moisiu” me 

krijimet e tyre u prezantuan katër autorë. Anton Marku, 

kryetar i Lidhjes, pasi bëri një prezantim të krijimit, 

qëllimit dhe të aktiviteteve, synimeve e caqeve të 

Lidhjes, ai lexoi gjithashtu disa poezi, për të vazhduar 

me Mërgim Osmanin, një tjetër autor shqiptar, i cili lexoi 

një tregim nga vëllimi i tij me tregime në gjermanisht 

“Sykaltra”. Vehbi Haliti, një lexoi disa poezi nga 

antologjia “Illyricum” në gjermanisht, botuar në vitin 

2013. I fundit nga autorët shqiptarë u paraqit Besim 

Xhelili, i cili bëri një prezantim të shkurtër të romanit të 

tij në gjermanisht “1803”, botuar në shqip në vitin 2016, 

kurse në janar të këtij viti edhe në gjermanisht dhe në 

suedisht. Ai më pas lexoi disa poezi nga antologjia “Ne, 

gurët lëvizës”, botim i PEN Klubit austriak në bashkë-

punim me platformën “Letërsi pa kufi”. Vlen të thek-

sohet se autorët shqiptarë të pranishëm në këtë aktivitet 

janë pjesë aktive e qarqeve letrare e kulturore në Austri, 

në vendlindje dhe gjetiu në Europë, janë anëtarë në klube 

e shoqata të ndryshme si: Lidhja e Shkrimtarëve të 

Kosovës, Lidhja e Krijuesve Shqiptarë në Mërgatë, 

Klubi Letrar “Gjon Nikollë Kazazi” Gjakovë, PEN 

Qendra e Shqipërisë, PEN Klubi Austriak, Lidhja e 

Shkrimtarëve të Austrisë, etj., si dhe kanë botime në disa 

gjuhë të huaja dhe janë prezantuar në antologji të 

ndryshme në disa gjuhë të huaja. 
 

 

Marianne Gruber, kryetare e Lidhjes  

së Shkrimtarëve të Austrisë  

 

Moderimin e kësaj ore letrare e bëri znj. Monika Vukelic 

Auer, kurse nga autorët austriakë u prezantuan Christine 

Teichmann, Ruth Barg dhe Hans Bäck, i cili lexoi një 

tregim mjaft interesant me mbresat e tij nga shëtitja me 

një grup turistësh austriakë verën e fundit nëpër viset 

shqiptare. Këtë aktivitet e nderoi me pjesëmarrjen e saj 

znj. Marianne Gruber, kryetare e Lidhjes së Shkrim-

tarëve të Austrisë, e cila lexoi dy tregime. Sabine Aigner 

dhe Helmut Schlatzer nga Theater Baum Schere perfor-

muan disa lojëra me lëvizje trupore dhe lexuan disa 

aforizma interesante, shoqëruar me ilustrime dhe grafika 

mbresëlënëse. 

 

Në fund u shtrua një koktej i pasur me ushqime 

tradicionale shqiptare dhe pije freskuese. Këtë aktivitet e 

mbështeti Komuna e qytetit Kapfenberg. 
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Fotografia e përbashkët me të pranishmit 

Orë letrare festive për 28 Nëntorin,  

Ditën e Flamurit 
 

Lidhja e Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë në Austri “Aleksandër 

Moisiu” (LSHKSHA), me rastin e fetsës së 28 Nëntorit, Ditës së 

Flamurit, organizoi një orë letrare me krijuesit shqiptarë që jetojnë në 

Austri. 

 

Pamje nga salla e mbushur me artdashës 

 

 

Vjenë, 23 nëntor 2018: Viti 2018 ka qenë i stërmbushur me mani-

festime të shumta kombëtare për ne shqiptarët, mbase u shpall si Viti 

Mbarëkombëtar i kryeheroit Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Në të gjitha 

anët e botës lulëzuan organizimet për 550 vjetorin e vdekjes së 

Skënderbeut, të cilat edhe këtu në Austri u shënuan dinjitetshëm dhe 

me përkujtime emocionale. 

 

Viti 2018 ishte edhe Viti i 

Kulturës Austri-Shqipëri, ku për-

gjatë gjithë vitit një varg aktivi-

tetesh kulturore u organizuan nga 

bashkatdhetarët tanë në Austri 

dhe nga shoqatat e ndryshme 

aktive, duke u mbështetur nga 

institucionet e vendit dhe duke 

pasur krah të djathtë Ambasadën 

e Shqipërisë në Austri, në krye 

me Ambasadorin Roland Bimo, i 

cili bashkë me stafin e tij, vazhdi-

misht ka qenë në kontakt me 

organizatorët dhe ka ofruar gjith-

monë mbështetjen e institucionit 

që e drejton. 

 

Zakonisht vit për vit në nëntor 

mbahen Javët e Kulturës Shqip-

tare në Austri, nën organizimin e 

Këshillit Koordinues të Shoqata-

ve Shqiptare në Austri (KKSH-

SHA), në bashkëpunim me sho-

qatat shqiptare. Me këtë rast 

LSHKSHA “Aleksandër Moi-

siu”, si një nga shoqatat më akti-

ve të kohës në Austri, sivjet 

organizoi një orë letrare me kri-

juesit shqiptarë që jetojnë dhe 

veprojnë në Austri, ku përveç 

leximeve u bë edhe promovimi i 

romanit të parë të shkrimtares së 

re Angjelina Marku me titull 

“Dimri i shekullit”, për të cilin 

një vështrim e paraqiti gazetari 

dhe publicisti Hazir Mehmeti.

 

 

 

Moderimin e këtij aktiviteti e 

mori përsipër Kaltrina Durmishi, 

e cila në fillim përshëndeti të 

pranishmit, duke ua uruar festat e 

nëntorit, Ditën e Flamurit dhe 

106 vjetorin e pavarësisë së 

Shqipërisë, 110 vjetorin e 

Kongresit të Alfabetit në 
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Kori i Grave “Lyra”, në kuadër të Fondacionit Mbarëkombëtar 

Kulturor të Gruas “Nermin Vlora Falaschi”, dega në Vjenë 

Pamje nga përurimi i romanit “Dimri i shekullit”  

të autores Angjelina Marku - Vështrim nga Hazir Mehmeti 

Manastir, Ditëlindjen e Komandantit Adem Jashari etj. Pastaj me një 

fjalë përshëndetëse u paraqit z. Hubert Thurnhofer, pronar i galerisë ku 

u zhvillua ky aktivitet, i cili theksoi nivelin e bukur të bashkëpunimit 

me shoqatën e krijuesve shqiptarë, duke u shprehur i kënaqur nga ky 

bashkëpunim dhe me shprsë për vazhdimin dhe thellimin e tij në të 

ardhmen. Një fjalë rasti mbajti Anton Marku, kryetar i LSHKSHA 

“Aleksandër Moisiu”, i cili fillimisht uroi të pranishmin për festat e 

nëntorit, më pas dha disa njohuri mbi aktivitetet përgjatë vitit që po 

lëmë pas dhe për vitit e ardhshëm. Roland Bimo, ambasador i Shqipë-

risë në Austri shprehu kënaqësinë e tij që është pjesë e kësaj ore letrare, 

përgëzoi krijuesit shqiptarë për prezantimin e dinjitetshëm dhe me 

vlerë të kulturës shqiptare në Austri, duke iu dëshiruar edhe më tej 

suksese. Ermal Vejsa, kryetar i KKSHSHA tha se ndjehet i gëzuar që 

me shumë sukses u organizuan Javët e Kulturës Shqiptare në Austri, 

duke i falënderuar të gjithë shoqatat, kontribuesit dhe ndihmuesit 

vullnetarë. 

 

 

 

 

Moderatorja Kaltrina Durmishi 

 

Në vazhdim me krijimet e tyre u 

prezantuan poetët Ervina Top-

tani, Violeta Allmuça, Mërgim 

Osmani, Besim Xhelili dhe An-

ton Marku. Kori i Grave “Lyra” 

në kuadër të Fondacionit Mbarë-

kombëtar Kulturor të Gruas 

“Nermin Vlora Falaschi”, dega 

në Vjenë, me kryetaren Rolanda 

Limani dhe nën drejtimin e Vlora 

Jonuzaj me shumë pasion kën-

duan disa këngë korale me moti-

ve shqiptare, që u mirëpritën me 

duartrokitje dhe bashkëkëndim 

nga të pranishmit. 

 

Në fund u shtrua një një koktej 

rasti me pije freskuese, ushqime 

tradicionale shqiptare dhe u 

shpërndanë libra e botime të 

ndryshme. 

 

Redaksia 
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Artistët shqiptarë me ekspozitë të përbashkët në Vjenë të Austrisë 
 

Vjena si një qendër me histori dhe traditë të pasur sa i përket artit, kulturës dhe mundësive të shumta për shpalosjen 

dhe prezantimin e vlerave të llojllojshme artistike, gjithmonë ka tërhequr vëmendjen e njerëzve të artit dhe ka sjellur 

para artdashësve dhe adhuruesve e pasionantëve vepra të mëdha nga emra të njohur vendas e botërorë. Edhe artistët 

shqiptarë gjithmonë kanë gjetur një derë hapur në këtë qytet dhe me punimet dhe vlerat e tyre artistike kanë dalë 

faqebardhë dhe të dinjitetshëm para publikut, duke përçuar kështu mesazhe të forta për kulturën, dhuntinë dhe 

begatshmërinë e tyre si individuale, por edhe kombëtare. 

 

Vjenë, 7 nëntor 2018: Artistët shqiptarë dhe profesorët 

universitarë Saranda Kika-Bahtiri (Prishtinë, Kosovë) 

dhe Melik Arsllani (Gostivar, Maqedoni) hapën në 

Vjenë ekspozitën e tyre të përbashkët, ku të dy kishin 

sjellur disa piktura nga krijimtaria e tyre e pasur dhe e 

dëshmuar në sferën e arteve pamore.Kjo ekspozitë do 

tëjetë e hapur deri më 14 nëntor 2018 dhe mund të 

vizitohet në një lagje qendrore të Vjenës, në Galerinë 

Contemplor, në adresën Wallnerstrasse 4, 1010 Wien. 
 

 

Artistët shqiptarë në Vjenë  

 

Pas tetë ekspozitave personale dhe mbi 50 ekspozitave 

grupore brenda dhe jashtë Kosovës, Saranda prezan-

tohet me pikturat e saj në ekspozitën e përbashkët të 

radhës në qendër të Vjenës, ku në praninë e një numri të 

madh të dashamirëve të artit, ajo shpalosi përmes 

pikturave të saj talentin e madh dhe vlerën e një krijuesi 

të mirëfilltë dhe me plot dhunti e pasion. Ajo tha se 

ndjehet shumë e pritur ngrohtë këtu në Vjenë dhe 

njëkohësisht është e privilegjuar të hap ekspozitën e saj 

këtu në Vjenë, ku me shekuj krijohen e ruhen vepra të 

mëdha e të rralla. Asaj i pëlqen qyteti, ndërtesat 

pastërtia dhe qetësia që mbizotëron në rrugët e tij, u 

shpreh ajo në fjalën e saj. Pikturat e saj shprehin një 

abstraksion të fuqishëm, të përthyer nga një kontrast i 

fortë ngjyrash, si një shpërthim shqetësimi apo harmo-

nizimi të brendshëm, duke paraqitur një derdhje të 

mrekullueshme të imagjinatës së autores mbi to. Saran-

da diplomoi në Bachelor të Arteve në vitin 2004, kurse 

Studimet Master i përfundoi në vitin 2007 në Univer-

sitetin e Prishtinës. Që nga viti 2006 ligjëron si profeso-

reshë e artit në Universitetin „Isa Boletini“ në Mitro-

vicë. “Duke i kundruar kompozicionet e piktores Saran-

dës, del në shesh harmonizimi i ngjyrave me nuanca të 

forta intensive si në plan të parë poashtu edhe në 

prapavijë. E kuqja është dominante, shpërndahet në 

tërë kompozicionin dhe ka pamjen e një magme dhe 

krijon ekspresivitet dhe subtilitet të llojllojshëm të 

motiveve, sidomos e shtrirë në peisazhe imagjinative”, 

thotë për artin e Sarandës kuratori Ilir Muharremi. 

 

Piktori Melik Arsllani diplomoi në Fakultetin e Arteve 

në vitin 1994 në Prishtinë, kurse Studimet Master i 

përmbylli në vitin 1998 gjithashtu në Prishtinë. Ai deri 

më tash është prezantuar në disa ekspozita kolektive, 

ndërsa numëron dhjetëra ekspozita personale. Që nga 

viti 1996 ligjëron në Universitetin e Tetovës, në degën 

e Arteve. Pikturat e tij janë të pasura me njëemocion të 

begatshëm, peisazhe që kapërcejnë në një gjallëri e 

dramaticitet, shkëlqime e shplodhje ngjyrash, forma pa 

përkufizime ideore, dhimbje apo lumturi e vendosur me 

finesë në formë dhe koncept dhe përshkohen nga një 

paravijë apo prapavijë shumë domethënëse. Dukshëm 

në krijimet e tij janë shpirtërorja, dritat dhe hijet, por dhe 

dritëhijet njëkohësisht, duke portretizuar një dozë të 

theksuar të gjenialitetit, kompozicionit, hapësirës dhe 

kohës. “Arsllani frymëzohet nga vendi i tij, shumë i 

bukur si natyrë, por shpesh i trazuar. Nëpërmjet ngjyr-

ës, si material i përjetshëm i pikturës, bën një zbulim 

lirik të botës së brendshme. Ai ka krijuar piktura që 

shikohet nga afër dhe nga larg. Teksa i shikon nga afër 

sheh mjeshtërinë e piktorit. Me penelata tejet të sakta ka 

krijuar një tërësi kompozicionale, një botë të sajuar 

artistike shumë tërheqëse. Kur i sheh nga një distancë, 

pikturat e tij jo vetëm përjetohen, por edhe të nxitin 

meditimin”, shprehet profesori dhe shkrimtari Salajdin 

Salihu. “Duke u nisur nga mënyra e realizimeve kompo-

zicionale të autorit në fjalë, mund të themi se në to janë 

të gërshetuara përvoja dhe instinkti artistik, liria e të 

shprehurit pamor, ngrohtësia dhe përkujdesja ndaj 

mjedisit dhe traditës. Plotënia figurative estetike e 

gërshetuar me nuanca ekspresive koloritesh dhe tonesh 

përjetohet si katarzë ndiesore dhe përbën pjesën 

fundamentale të botëkuptimit krijues të Melikut”, thotë 

Jëlldëz Asani, historiane e artit. 

 

Përndryshe në hapjen e kësaj ekspozite të pranishëm 

ishin një numër i madh bashkatdhetarësh që jetojnë në 

Austri, kurse për ndërlidhjen e dy artistëve me Galerinë 

u përkujdes Keti Berisha, stiliste dhe fotografe që jeton 

e vepron në Vjenë. 

 

Redaksia



Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                           Nr. 35: Vjenë, dhjetor 2018 
 

 

15 

V Ë S H T R I M E
 

Shkruan: Nikë Gashaj  

Podgoricë / Mali i Zi  
 

 

 

Shqiptarët të pafat me udhëheqësit 
 

 

Në Konferencën e Paqes në Paris (1919-1920), Greqinë e 

kanë përfaqësuar presidenti Venizelos dhe miku i tij i afërm 

Politis. Venizelos ka sjellur përparësi për Greqinë, në kra-

hasim me  Shqipërinë, e cila jo vetëm që nuk e kishte 

një  përfaqësues të tillë, të aftë, por në Konferencën e Paqes 

kanë ardhur disa delegacione, të cilat nuk i kishin harmo-

nizuar qëndrimet dhe nuk vepruan në marrëveshje. Rasti i 

Esad Pash Toptanit meriton një kujdes të veçantë. Së pari 

do të themi se Esad-Pasha, që nga fillimi ka figuruar si 

president i Shqipërisë, duke pasur përkrahjen e qeverive 

aleate. Pas luftës ai ishte në Londër dhe pastaj shkoi në 

Paris, ku u paraqit si përfaqësuesi i Shqipërisë. 

 

Nga ana tjetër, në Durrës, 25 dhjetor 1918, u formua qeveria 

e përkohshme, në krye me Turhan-Pashën, i cili së bashku 

me Mehmed Konicën dhe Mihailo Tortulin e kanë përbërë 

delegacionin shqiptar në Paris. Kur në prill të vitit 1919 ka 

ardhur deri tek mosmarrëveshja në këtë delegacion, në 

lidhje me bashkëpunimin me Itali, Turhan-Pasha e ka brak-

tisur delegacionin, e në vend të tij në krye të delegacionit 

ka ardhur Luigj Bumçi, ipeshëv katolik. Delegacionin 

atëherë i janë kyçur Luigj Gurakuqi dhe Zef Moshi, ndërsa 

Mehmed Konica dhe Mihail Turtuli kanë mbetur në për-

bërje të delegacionit. Organizatat shqiptare mërgimtare në 

Turqi, Rumuni dhe SHBA i kanë dërguar përfaqësuesit e 

vet, të cilët kanë vepruar në harmoni të plotë me delega-

cionin e qeverisë së përkohshme shqiptare. Esad-Pasha 

mbeti plotësisht i izoluar dhe i vetmuar. 

 

Për arsye të këtij opinioni relativisht të papritur dhe të 

popullaritetit të Konferencës, propaganda dhe influenca 

kanë luajtur një rol të madh në opinionin publik, delega-

cioni shqiptar ka pasur përkrahjen e dy organizatave: Fede-

rata Pan-Shqiptare ‘‘Vatra”, e themeluar më 1909 dhe 

Shoqata Anglo-Shqiptare, e themeluar më 1918, në Londër. 

Ato janë përpjekur t’i japin kontributin e vetë çështjes 

shqiptare, në rrafshin propagandistik. Emigrantat shqiptar 

në përgjithësi, e veçanarisht ata në Amerikë, kishin varur 

shpresa të mëdha në Konferencën e Paqes, në veçanti, në 

Presidentin wilson. “Listës se miqeve tanë tani ua kemi 

shtuar dhe dy emra më të ndritshëm të Amerikës dhe të tërë 

botës, Presidenti Wilson dhe ish Presidenti Ruzvelt”, shkru-

an ‘‘The Adriatic Review!” 

 

Është interesant për t’u përmendur se Fan Noli, me rastin e 

një takimi me Wilsonin, në mënyrë joformale e shtroi 

gjendjen e Shqipërisë. Wilsoni, sipas deklaratës së Fan 

Nolit, prezentimin e gjendjes shqiptare e dëgjoi me 

vëmendje dhe me një interesim  dashamirës dhe se i prem-

toi Nolit se kishte vendosur t’i ndihmonte Shqipërisë. 

Ndërkaq, Fan Noli është takuar edhe me ish-presidentin 

Ruzvelt, për të cilin ka thënë se për çështjen e Shqipërisë 

ishte informuar shumë mirë. Ai ka qenë i bindur se 

Shqipëria në Konferencën e Paqes duhet ta fitoj pavarësinë 

nën garancinë e Fuqive të Mëdha. Emigrantet shqiptarë në 

Amerikë qysh në gusht të vitit 1915 kanë protestuar kundër 

shkeljes së traktatit të Londrës prej vitit 1913, që Shqipërisë 

i ka garantuar pavarësinë dhe integritetin e saj, duke apeluar 

te Wilsoni që në emer të drejtësisë dhe të normave morale 

ndërkombëtare të përdor ndikimin e vet dhe ta ndaloj ndar-

jen e Shqipërisë. Meqenëse prapa kuliseve diplomatike 

është bë një Traktat i Fshehtë i Londrës, në prill 1915, që 

kishte si një ndër objektivat kryesore copëtimin e plotë të 

Shqipërisë. Organizata “Vatra”, në një memorandum dhe 

në mënyrë zyrtare, ia ka paraqitur Presidentit Wilson çësh-

tjen e Shqipërisë, duke kërkuar nga ai që ta përkrahë pava-

rësinë e saj. Wilsoni, në një letër sekretarit shtetëror Robert 

Lasing, kërkoi që ai ta marr përsipër çështjen e Shqipërisë, 

respektivisht apelet e shqiptarëve. 

 

Ndëkaq, nder të tjerat, ka ekzistuar një faktor që i ka kontri-

buar situatës së papërshtatshme të delegacionit shqiptar në 

Konferencën e Paqes në Paris: pjesëmarrësit e Konferencës 

nuk e kanë ditur se kënd të marrin seriozisht si përfaqësues 

të Shqipërisë, delegacionin e qeverisë së përkohshme 

shqiptare apo Esad-Pashën. Delegacioni amerikan, si dhe 

sekretari i Konferencës paqësore, kanë marrë letra dhe 

memorandume nga njëra dhe nga  tjetra palë. 

 

Në një  dokument mund të vërehet se Eriksoni i ka dërguar 

Presidentit Wilson një memorandum, ku kërkon intervistë 

për veten dhe në të cilin e diskrediton Turhan-Pashën, “i cili 

i është shit Italisë” dhe i cili as në një pikëpamje nuk 

përfaqëson Shqipërinë. Në të njëjtin memorandum ai e 

hedh poshtë Esad-Pashën si njeri që ka humbur çdo lidhje 

me Shqipërinë dhe i cili nuk përfaqëson kurrkënd përpos 

personalisht veten (Haris Silajdžic, “Albanija i SAD kroz 

arhive Vašingtona“, 1991, Sarajevo). 

 

Nikolla Pashiqi dhe shqiptarët 
 

Nikolla Pashiqi, më 19918 deklaroi se në priudhën e 25 

vjetëve të ardhme shqiptarët do të eliminohen. Mirëpo duke 

parë se eliminimi i shqiptarëve me ndihmën e gjenocidit 

fizik dhe të asimilimit nuk dha rezultate të dëshiruara, 

qeveria jugosllave inicoi debatin “shkencor” në Klubin 
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kulturor të Serbisë më 1936, i cili duhej të gjente rrugë dhe 

mënyra të reja për eliminimin e kombësisë shqiptare nga 

trualli i Jugosllavisë, ose të paktën për eliminimin e homo-

gjenizimit të saj në territoret përkatëse të të ashtuquajturës 

Serbi Jugore. 

 

Alternativa më e pranueshme për eliminimin e shumicës së 

popullsisë shqiptare nga territoret përkatëse ishte ajo e Vasa 

Çubrilloviqit, i cili për këtë diskutim përgatiti studimin më 

voluminoz, në të cilin u shkoqitën konkretisht të gjitha 

metodat dhe instrumentet që do të duhej të shfrytëzoheshin 

për eliminimin e shqiptarëve nga trualli i Jugosllavisë, për-

katësisht për shpërnguljen masive të shqiptarëve në botën e 

jashtme – në Shqipëri, e sidomos në Turqi. 

 

Duke bërë fjalë për shpërnguljen e shqiptarëve në Shqipëri, 

Çubrilloviqi thotë: “Duhet përdorur të gjitha mjetet diplo-

matike që Tirana të bindet për të pranuar një pjesë të të 

shpërngulurve tanë”. Në këtë drejtim, sipas tij, duhej bërë 

presion mbi qeverinë shqiptare dhe “nëpërmjet të kanaleve 

të fshehta të angazhohen materialisht njerëz të dalluar” 

(Hajredin Hoxha).                      

         

Koferenca e  Ambasadorëve  në Londër 
 

Konferenca e Ambasadorëve i filloi punimet në Londër, më 

17 dhjetor 1912, nën kryesinë e përhershme të ministrit të 

jashtëm anglez, Eduard Grej. Që në ditën e parë të puni-

meve të saj, Konferenca mori në shqyrtim çështjen shqip-

tare. Çështja u diskutua në dy aspekte të saj kryesore: e 

ardhmja politike e Shqipërisë dhe caktimi i kufijve. Sikurse 

dihet, Konferenca e Ambasadorëve, më 29 korrik 1913 

mori vendimin përfundimtar për Shqipërinë, sipas këtij 

vendimi Shqipëria shpallej principatë autonome dhe 

sovrane. Ajo bëhej shtet asnjanës nën garancitë e Fuqive të 

Mëdha. Andaj vendimi i 29 korrikut 1913 është akti ndër-

kombëtar kryesor mbi pavarësinë e Shqipërisë, akti me 

anën e të cilit Fuqitë e Mëdha e njihnin shtetin e ri shqiptar. 

 

Çështje e rëndësishme në Konferencën e Ambasadorëve të 

Fuqive të Mëdha (dhjetor 1912- gusht 1913.) ka qenë dhe 

ajo e caktimit të kufijve midisë Shqipërisë dhe shteteve 

fqinje. Në fazën e parë të Konferencës vëmendja u për-

qendrua në caktimin e kufirit në veri e verilindje, dmth. me 

Malin e Zi dhe me Serbinë. Serbisë iu plotësuan të gjitha 

kërkesat. Nga trungu i Shqipërisë u shkëputën Rrafshi i 

Dukagjinit, Kosova dhe toka shqiptare në perendim të 

Maqedonisë. Serbia ishte ajo që përfitoi më shumë, duke e 

ndarë kombin shqiptar më dysh. Kurse Mali i Zi iu kudervu 

vendimeve të Fuqive. Në qendër të mosmarrveshjes ishte 

çështja e Shkodrës, që iu caktua Shqipërisë. Mirëpo, 

Shkodra ishte e rrethuar nga trupa malazeze qysh nga tetori 

1912. Në  

 

krah të trupave malazeze u vunë edhe reparte serbe me jo 

më pak se 20 000 ushtarë të rregullt. Megjithatë, mbrojtja e 

qytetit doli më e fortë sesa e mendonin në Cetinë. Një rol jo 

të vogël në rezistencën e Shkodrës, gjatë gjithë kohës që 

mbeti e rrethuar, luajti pa dyshim qëndrimi i banorëve të saj 

dhe të malësisë përreth. 

Mirëpo,  mbrojtësi kryesor i Shkodrës ishte komandati i 

garnizonit turk, Hasan Riza Pasha i cili ishte i vendosur të 

vijonte luftën. Sipas vetë burimeve malazeze, thirrjes së 

Kral Nikollës për ta dorëzuar qytetin komandanti turk iu 

përgjigj se do të vepronte në përshtatje me vendimet e 

Konferencës së Londrës dhe shpalli se “Shkodra është 

tanimë qytet i Shqipërisë”. Pasi u njoh me vendimet e 

Fuqive për autonominë e Shqipërisë, komandanti turk pati 

deklaruar që në fund të janarit se ai nuk do ta mbronte më 

Shkodrën në emër të Turqisë por të Shqipërisë. Zëvendës i 

tij ishte Esat Pashë Toptani, nën komadën e tij ishte një 

divizion i rezervistëve shqiptarë. 

 

Por ai kishte ambicie të bëhej me çdo kusht sundimtar i 

gjithë Shqipërisë. Si hap i parë Esati organizoi vrasjen e 

komandantit turk të qytetit Riza Hasan Pashës dhe mori në 

dorë komandën e gjithë garnizonit. Ai me 3 janar 1913 e 

ftoi Kryekomandantin Riza Hasan Pashën (njëherë vali dhe 

komandant i kështjellës) për një darkë në shtëpinë e tij. Pas 

buke e shoqëroi mikun dhe eprorin e vet deri tek dera e 

kopshtit dhe urdhëroi Osman Balin, njëri nga ndjekësit më 

besnikë të tij, t’i ndriçoj me fener rrugën pashait turk deri 

në shtëpin e vet. Osman Bali, luajti kështu rolin e ndër-

mjetësit dhe të përgatitësit të vrasjes. Dy vrasit ishin 

fshehur pas murit të një kopshti, duke pritur sa të kalonte 

gjenerali turk. Osman Bali ecte 30 hapa përpara Hasan Riza 

Pashës. Pranë pritës ai ngriti lart fenerin dhe po atë çast 

ushtuan edhe krismat dhe e vranë Kryekomandantin turk. 

 

Ky ishte akti i parë i pashait për dorzimin e Shkodrës Malit 

të Zi me një marrëveshje të fshehtë. Esati i shtyrë nga 

ambica dhe injoranca e tij, u bë një tradhtar i vendit të vet. 

Pas vrasjes së komandantit turk, E. Toptani e ndjeu veten të 

lirë të vendoste kontakte me Cetinën. Për këtë u nënshkrua 

një marrëveshje e fshehtë me Malin e Zi më 22 prill 1913: 

Shkodra do tu dorëzohej malazezëve, ndërsa E. Toptani do 

të lihej i lirë të largohej nga qyteti në krye të trupave turke 

e shqiptare. Për më tepër, atij i premtohej gjithë ndihma e 

nevojshme jo vetëm nga Mali i Zi, por edhe nga aleatët e tij 

Serbia për të marrë pushtetin në Shqipërinë e ardhshme. 

Kështu atë që s’kishte mundur të arrinte me forcën e 

armëve, pas shtatë muajsh rrethimi, Mali i Zi e arriti në saje 

të tradhtisë së E. Toptanit, të shtinte në dorë Shkodrën. 

 

Lajmi i dorëzimit të Shkodrës u dha 2 orë pas mesit të natës. 

Pas rënies së Shkodrës, ambasadorët u mblodhën menjë-

herë, më 23 prill, për të shqyrtuar situatën e re me procedurë 

urgjente. Ambasadori austro-hungarez Mensdorff ndëhyri i 

pari duke kërkuar që Fuqitë të vepronin bashkërisht për ta 

detyruar Malin e Zi të lëshonte Shkodrën. Madje, ai e bëri 

të qartë se Vjena ‘‘ishte e vendosur të vepronte në mënyrë 

të njëanshme, duke ndëhyrë me forcë për të dëbuar nga 

qyteti trupat malazeze”. 

 

Konferenca konstatoi se pushtimi i Shkodrës nuk i ndry-

shonte aspak vendimet e Fuqive lidhur me kufijtë në veri 

dhe verilindje dhe se Shkodra duhej t’i dorëzohej sa më 

parë komandantit të forcave detare ndërkombëtare. Pëballë 

bllokut të Fuqive, të nxitur sidomos nga Vjena, Mali i Zie 

pa situatën të pashpresë dhe u detyrua të cedojë. Trupat 
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malazeze filluan të tërhiqeshin nga Shkodra më 13 maj 

dhe  të nesërmen më 14 maj në qytet hyri një brigadë detare 

ndërkombëtare (Arben Puto, Shqipëria Politike 1912-1939, 

fq. 72, Tiranë, 2009).                   

 

Intervenimi jugosllav dhe rikthimi i Zogut 
 

Në Jugosllavi Zogu kishte arritur të organizonte një konti-

gjent të rëndësishëm mercenarësh me një ndihmë që nuk iu 

kursye nga autoritetet jugosllave.  Në dokumentet diploma-

tike, që u referohen burimeve jugosllave, bëhet fjalë edhe 

për një marrëveshje të fshehtë që Zogu lidhi me Beogradin 

përpara se të kalonte kufinin. Kjo, ndër të tjera, do të thotë 

se serbët do të marrin tokën shqiptare: Shën Naumin si 

shpërblim, ashtu dhe ndodhi. 

 

Zogu ishte nisur për në Prizren për ta drejtuar operacionin. 

Zogu mori me pagesë 800 mercenarë të gjeneralit Vrangel, 

të komanduar nga oficerë bjellogardistë. Beogradi, veç 

njësive ushtarake, i dha Zogut edhe mjete të mjaftueshme 

lufte. Sipas burimeve britanike, forcat që pati Zogu ishin 

këto: 1 000 vullnetarë nga ushtri e rregullt jugosllave, 1 000 

rezervistë nga Krusheva, Tetova, Dibra e Gostivari (të 

gënjyer se në rast fitoreje do të bashkoheshin me shtetin 

amë mbanin flamurin shqiptar), 800 mercenarë të paguar të 

ushtrisë së Vrangelit, azilant në Jugosllavi, etj.; 40 oficerë 

të Vrangelit; 16 oficerë me uniformë të ushtrisë jugosllave. 

Në dispozicion të Zogut u vunë: 2 bateri artilerie malore të 

modelit austriak, 10 mitroleza të rëndë, 20 mitraleza të 

lehtë, mjetet e nevojshme të transportit, etj. Për interve-

nimin kundër Shqipërisë shërbeu si pikënisje edhe territori 

grek. Baza e operacionit në jug ka qenë Janina. Nuk mungoi 

as përkrahja nga ana e ushtrisë greke. Ndërhyrja e 

autoriteteve ushtarake greke ishte flagrante, bandat ishin 

furnizuar me të gjitha mjetet e  nevojshme; madje nuk 

përjashtohej edhe ndëhyrja e drejtpërdrejtë e trupave të 

rregullta greke. Brenda më pak se dy javësh, gjendja u 

përmbys. Forcat qeveritare nuk  ishin në gjendje të përba-

llonin sulmin. Pra ndërhyrja jugosllave ishte flagrante. Më 

24 dhjetor 1924 Zogu  hyri në Tiranë. Qeveria demokratike 

në krye me Fan Nolin u rrëzua. Noli u largua për në Itali 

bashkë me Luigj Gurakuqin dhe shokë të tjerë të qeverisë 

(Arben Puto, Shqipëria Politike, fq.379, Tiranë 2009.). 

 

Vrasja e Lugj Gurakuqit dhe Bajram Currit 

 

Ahmet Zogu po sa erdhi në pushtet me ndihmën e Qeverisë 

dhe ushtrisë të Serbisë, zhduku dhe vrau disa nga kundër-

shtarët e tij kryesorë, pavarësisht nëse ata ishin atdhetarë të 

shquar dhe njerëz të nderuar nga populli. Të tillë ishin Luigj 

Gurakuqi dhe Bajram Curri. 

 

Më 2 mars të 1925-së në Bari të Italisë u vra nga njerëzit e 

qeverisë atdhetari e luftari i shquar Luigj Gurakuqi. Qeveria 

premtoi shpërblime të mëdha për vrasjen e kundërshtarëve 

politikë të arratisur. Për njoftimin e vendit ku ndodhej 

Bajram Curri u shpall një shpërblim prej 10 000 franga ari. 

I shtrëguar nga kushtet e dimrit të ashpër, Bajram Curri e 

shpërndau pjesën më të madhe të bashëluftarëve, me 

mendimin për tu ribashkua në pranverë. Gjatë muajve 

shkurt-mars u srehua në  shpellë te  Dragobisë. Por nga 

fundi i marsit forcat qeveritare e diktuan srehimin e tij. Më 

29 mars 1925 vendi u rrethua nga  forca të shumta. Bajram 

Curri dhe shokët e tij, nuk u dorëzuan. Në këtë përleshje 

Bajram Curri, udhëheqësi i shquar i kryengritjeve të viteve 

1910 e 1912, që kish luftuar me vite për liri e demokraci, ra 

me armë në dorë. Vrasja e Luigj Gurakuqit dhe Bajram 

Currit, e këtyre dy figurave që bënë aq shumë për atdheun, 

shkaktoi tronditje e pikëllim të madh në Shqipëri dhe te 

atdhetarët në mërgim. 

 

Elita politike dhe intelektuale serbe 
 

Elita politike dhe intelektuale serbe e kanë ëndërruar gjith-

monë zgjerimin e territorit të Serbisë. Prandaj ndërrimi i 

kufijve dhe zgjerimi territorial i Serbisë në dëm të popujve 

të tjerë, e në veçanti të shqiptarëve është ide e vjetër serbe, 

e cila daton qysh nga koha e themelimit të shtetit serb, më 

1878. Mirëpo ky opsesion për krijimin e “Serbisë së 

Madhe” e vështirson normalizimin me Kosovë dhe është i 

rrezikshëm për mbarë rajonin. Gjatë historisë, paradigma 

serbe ka qenë: “serbët dalin të fituar në luftë, po të humbur 

në paqe”. Por meqenëse  e dinë se e kanë humbur luftën me 

NATO-n në Kosovë, respektivisht e kanë nënshkrua kapitu-

limin, tani po e shëndërrojnë në një paradigmë të tjetër “të 

fitojmë në paqe atë që se arritëm në luftë”. Atë po përpjeken 

ta bëjnë me ndihmën e politikava të ashtuqujturit presiden-

tit  të Kosovës Hashim Thaçit. Por sikurse të ishin vetëm të 

tij, lehtë do të ishte! Sikur po vërehet në Kosovë është një 

rrëmujë e jashtëzakonshme në mendimin dhe veprimin 

politik. Kontradikta të mëdha. Është shumë vështirë të 

kuptohen gjërat pa ditur për prapaskenat diplomatike. 

Megjithatë dominon në mënyrë absolute se logjika e 

këmbimit të territoreve mund të bëhet fillim i një katastrofe 

të re... dhe sikur duket Thaçi është kapur për këtë agjendë 

më shumë për shkaqe vetanake - ikje nga përgjegjësia 

juridike... Në anën tjetër, në vend të përgjegësisë, shpreson 

shpalljen e Nobelit për paqë së bashku me homologun e tij 

serb Vuçiqin... çfarë mrrekullie hyjnore, mund ta bëj 

perëndia... Ta shohim!! 
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O P I N I O N E

 

Shkruan: Mr. Engjëll I. Berisha  

Gjakovë / Kosovë 
 

 

Eksploatimi i njeriut nga njeriu 
 

 

 

Kur vetëdija është e ligsht, morali bie si derivacion në dorë të 

një kategorie, e cila më pastaj, lehtë i transformon raportet 

njerëzore, në kompartimente nxitëse. Ky edhe bëhet një 

paralajmërim metamorfozë e fuqisë refuzuese. Tek ne kjo nuk 

është diçka e re, andaj edhe debati vjen krejt i deformuar, nga 

nëntoka, në atë masë, sa grupet fillojnë ta hanë veten.  

Derisa grupet fillojnë ta hanë veten, dikush po lufton për 

“Tokën e shenjtë” dikush për “Demokracinë”, për “Pushteto-

maninë”, për ideologjitë, e për tërë botën, e më së paku për 

tokën tonë, e për idealin njerëzor.  

 

Kosovës, pas luftës së fundit, zjarri i ka mbetur në gji, nga 

ironia politike e strukturave udhëheqëse, dhe atyre që preten-

dojnë të jenë vazhdimisht në politikë, duke e krijuar hartën e 

re të ndarjes si me thikë të shqiptarëve,  në taborre që zë fill 

me luftën për Lirinë, dhe nuk mbaron as sot me luftën për 

pushtet. Historia shqiptare kishte një hartë tjetër, ate të mër-

gimit, e njohur si hartë të bredhjes së pa fund pas erës së bukës 

dhe pas strehës dyerve të botës, bedel nëpër shekuj. Tani prapë 

të ndarë! Prapë me bedel! Prapë me synim në braktisje të 

vendit, e çka është më keq, tani nuk zgjedhet aq shumë ku do 

të shkojnë, vetëm të mos jenë këtu, në tokën Dardane. 

 

Katarsisët e zhgënjimit, nuk janë vetëm iluzione të rinjve 

shqiptarë, të cilët nëpër intervista në shtetet e perëndimit thonë 

se Atdheu i tyre po i kërcënon. Botës ia kemi falur rininë dhe 

gjakun e ri të saj, duke u zbrazur vazhdimisht nga pastrimi i 

saj etnik? Edhe sot, nënat i ushtrojnë ndjenjat t’i akordojmë si 

telat e çiftelisë, kur u ikin fëmijët, për t’i bërë ngushëllimit tonë 

lirikë të dhembshme, nga braktisja e vendit.  

 

Pse braktiset vendi? Kush ka frikë nga Atdheu? 
 

Më e rrezikshmja është se për kaq kohë, e kemi nënshtruar ne 

modernitetin e kohës si proces, në favor të grupeve, me 

mundësi të kufizuara mendore dhe shpirtërore. Si është e 

mundur kjo? 

 

Ushtritë e botës janë te ne, në Kosovë, për ta mbrojtur tokën 

tonë, e ne jemi duke e mbrojtur tokën e të tjerëve. Politika e 

botës, po bën plane për ne, e ne po bëjmë plane kundër njëri 

tjetrit.  

 

Pse të mendojmë për vetën, derisa jemi të sigurt se dikush po 

na mbron…!?, Por jo vetëm për tokën e të tjerëve, por ne 

bëjmë punë edhe për politikën e të tjerëve. Në Kosovë ka zyra 

vrojtuese të “UN-it”, fuqi vepruese të “BE-së”, ushtri të 

sofistifikuar të “NATO-s”, ka agjenci vrojtuese dhe shërbime 

nga i gjithë rajoni. Ka pushtet të Serbisë, pushtet të Kosovës 

dhe ndërkombëtarëve. Kaq shumë pushtete, e kaq shumë 

rebelime. Kaq shumë pasuri nëntokësore, e kaq shumë varfëri. 

Të gjitha këto shërbime për një grusht shqiptarë. Një grusht 

shqiptarë, gati me të gjitha kancelaritë e botës këtu, pa iu dhënë 

të drejtë lëvizjeje në shtetet e tyre.  

 

Para viteve 1999 ishim prodhues të paqes. Tani po bëhemi 

prodhues të rinisë e të mercenarëve për toka tjera. Dikush po 

lufton në emër të besimit, kundër një tjetër besimi. Luftën që 

bëjnë, kudo që të jetë, e quajnë ideal. Këtë ideal ia ka krijuar, 

dikush që së pari ia ka shkatërruar së pari identitetin e tij 

personal. Ka qenë më i fortë se edukimi i shkollës së krijuar 

tek ne. Edukimi është gjenetika e trashëguar nga familja, nga 

rrethi, nga kombi e nga civilizimi që fitojmë gjatë rritës. 

Përfitimi më i madh në edukim, na sjell besim, - e ky besim 

krijon paqen ndërmjet veti. Tendencat tjera, janë mashtrim, 

janë përfitime individuale e grupore. 

 

Shpirti i njeriut, nuk i përfillet forcës mekanike, i nënshtrohet 

vetëm virtytit njerëzor. E virtyti njerëzor, e ka trupin që i bëhet  

instrument për ta bartur shpirtin. Trupi i shkatërrueshëm, nuk 

ka ku ta strehojë shpirtin. Tani, pse nuk merremi me dukurinë, 

kush po na e shkatërron trupin? 

 

Arritja e madhe e njerëzimit, pas shkencës, është se, dikush na 

bindi se Zoti i di të gjitha gjuhët e Botës. Gjuha e Zotit, ajo që 

është më e përhapura, - është dashuria. Dashuria në të gjitha 

gjuhët është virtyt universal. Të tjerat, marritë, padrejtësitë 

ndaj njëri tjetrit, na mbesin neve, me gjuhën lokale, dhe e 

paguajmë ne vetë. I vetmi problem, që po na hakmerret edhe 

historikisht, është se nuk kemi mundur të ecim me kohën. E, 

nuk po mundemi ta bëjmë asnjë gjeneratë të rritet me lezetin e 

demokracisë. Kësaj demokracie po ia marrim vetëm ajrin, e 

një copë bukë. Pakëz po thonë është kjo, ata që e projektuan 

demokracinë. Demokracia të rrëzon në gyp të bythës nëse nuk 

e shalon mirë.  

 

Nuk e di a kishte të drejtë Frojdi kur tha “Pengesa më e madhe 

në të cilën hasë qytetërimi është agresiviteti konstitucional 

kundër tjetrit”. 

 

Tani më edhe vota është demoduar, e po bëhet e pa vleftë. 

Shtetet mike, po thonë, dënoni me votë, ata që ua shkatërrojnë 

vendin. Cilën votë? Vota po demolohet edhe në vendet e 

zhvilluara. Duhet instaluar shkollë edukimi.  

 

Kategoria e fundit që prodhon luftëtarë të mbijetesës, janë 

disa, madje shumë, rini, të pa punë, studentë, njerëz të pa 

shpresë. Kjo kategori quhen të “dështuar” dhe kush u ka “faj” 

këtyre. Ai që i bën për veti, ka më së shumti luftëtarë.
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Shkruan: Anton Marku, M.E.S, MA 

Vjenë / Austri 

 

 

Politika anti-liberalizim e Kosovës 
 

 

 

Qeveria e sotme e Kosovës arriti që në mënyrë briliante simpatinë që kishin dikur vendet europiane për shtetin 

më të ri në kontinentin e saj, ta shndërroj në antipati dhe atë si asnjëherë më parë në vitet e fundit. Në këtë 

aspekt nuk është fare çudi që një numër i konsiderueshëm i shteteve të BE ende hezitojnë të japim mendimin 

pozitiv lidhur me liberalizimin e vizave. Për ata që disponojnë me sens politik ky trend vetëm sa mund të rritet. 

 

Me politikën momentale shkurtpamëse, vizioni dhe strategjia afatgjatë e Kosovës për anëtarësim në BE, NATO 

dhe OKB nuk do të realizohet edhe për dekada të tëra. Liberalizimi i vizave jo që nuk është afër, por ai është 

më larg se sa mund të paramendohet. Për këtë fajet kryekëput i kanë politikanët kosovarë. 

 

 

Kosova në rënie të lirë 

 

Në rrafshin e brendshëm, në muajt e fundit, skan-

dalet që prodhuan efekte negative dhe dëmtuan 

imazhin e Kosovës në skenën ndërkombëtare, mes 

të tjerash, mund të numërohen: Rrëmbimi dhe më 

pas, pa respektimin e asnjë procedure ligjore, të 

gjashtë shtetasve turq duke i deportuar ata në të 

njëjtën ditë në një shtet, i cili në asnjë formë nuk 

garanton një gjykim të drejtë dhe të paanshëm, 

ndalimi i kolonës së presidentit serb në një fshat të 

Drenicës dhe më pas lejimi i tij të kthehet në 

Mitrovicën e Veriut, për të mbajtur aty një fjalim me 

tone të zjarrta ultranacionaliste, duke e vizatuar 

kështu, me apo pa vetëdije, për të parën herë dhe në 

mënyrë praktike, hartën e re të mundshme të 

Kosovës, me slloganin ‘‘Kosova nis në Drenicë-

Serbia fillon në veri të saj’’ për të vazhduar me 

aferën me listën e veteranëve të rremë dhe kërcë-

nimet e politikanëve, por dhe të vet gjyqësorit, të 

drejtuara ndaj prokurorit të rastit, për çka ai u 

detyrua të kërkoj statusin e refugjatit në Amerikë. 

Vizita pompoze e presidentit të Kosovës, mbase për 

herë të parë në jetën e tij, në liqenin e Ujmanit, e cila 

u përcoll së pari nga dorëheqja e pastaj nga 

‘‘tërheqja e dorëheqjes’’ e ministrit të drejtësisë, 

Abelard Tahirit, vetëm sa e shton përshtypjen nega-

tive të krijuar për dhe rreth Kosovës.  

 

Për faktin se Kosova ka numrin më të madh të 

zëvendësministrave në botë, nuk ja vlen as të 

diskutohet. Kjo temë është sa e mjerë aq dhe 

joserioze.  

 

Prapakthimi  

 

Skandalet në rrafshin e jashtëm përfshijnë: Fotogra-

finë e famshme në Bruksel të gjashtë burrave 

(politikanë kryesorë kosovarë të cilët ditë-e-natë e 

natë-e-ditë ‘‘angazhohen’’ për barazi gjinore) dhe 

një gruaje, e cila qëlloi të jetë udhëheqësja e politi-

kës së jashtme të BE, Federika Mogherini, vardisjet 

pas delegacioneve të huaja nëpër koridoret e mar-

gjinave të Asamblesë së Përgjithshme të OKB, kër-

cënimet e një zëvendëskryeministri (dhe disa herë 

ministër i punëve të jashtme) drejtuar institucioneve 

të BE me radikalizimin fetar (lexo: riislamizimi i 

Kosovës, sic!) në rast të moslibe-ralizimit të vizave 

për tu pasuar nga një tjetër zëvendëskryeministër 

për diasporë dhe ‘‘Investime Strategjike’’ (në kohën 

kur këto investime kanë rënë në nivelin më të ulët 

që nga paslufta), i cili në qeveri përfaqëson vetëm 

veten e tij dhe dy shokë si ai (një ish-ministër dhe 

tjetri i biri i një presidenti të ndjerë).  

 

Në anën tjetër procesi i tërheqjes së njohjeve nga 

disa shtete duket se tashmë ka marrë krahë dhe edhe 

në këtë çështje Kosova është duke shënuar ‘‘prese-

dan’’ edhe pse ajo nuk e pranon (nuk do ta pranonte  

asnjë shtet, tash as në të ardhmen, çka vetkuptohet). 

Gjithë këtij vorbulli i zë majën dështimi për 

anëtarësim në INTERPOL, për të cilën fijasko më e 

vogla që do të duhej të ndodhte në një shtet normal 

do të ishte që ministri i jashtëm dhe ai i brendshëm, 

sidomos ky i pari, jo vetëm për arsye morale, por 

pikë së pari për shkak të përgjegjësisë dhe 

llogaridhënies politike sipas hiearkisë, të jepnin 

dorëheqje, dhe atë që ditën e votimit.  
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100% 

 

Ajo që ditëve të fundit është bërë aktuale ka të bëj 

me vendosjen e taksave nga ana e qeverisë së 

Kosovës për produktet serbe, dhe atë në nivelin 100 

% (‘‘precedentët’’ vazhdojnë, sic!), e cila mbetet të 

shihet se për sa kohë do të vazhdojë të mbetet e tillë. 

Mbase nuk do të shkrihet si ‘‘fjolla’’ e borës mu 

ashtu si puna e fusnotës së ish-negociatores në 

procesin e dialogut, Edita Tahiri. Ky vendim, sipas 

ekspertëve ekonomikë, vjen si reaksion politik, 

është i ngutshëm, i pamenduar mirë, joracional dhe 

do t’i sjellë më shumë dëme se sa dobi vendit. Në 

fund, ashtu si dhe fillim, çmimin për këtë do ta 

paguajë konsumatori kosovar. Sllogani ‘‘100% 

shtet’’ tingëllon mirë, sidomos në kohën kur, për fat 

të keq, ende nuk jemi të tillë.  

 

Kur tërë kësaj i shtohet edhe çështja e ‘‘korigjimit’’ 

të kufijve, e kamufluar në ‘‘toptha mjegulle’’, ide e 

hedhur nga njeriu që lexoi Deklaratën e Pavarësisë 

duke e shpallur Kosovën shtet shumëetnik, e duke 

ju drejtuar qytetarëve të vet edhe në gjuhën e 

komuniteteve, atëherë nuk është për tu çuditur përse 

shumë europianë që tani kanë dronë e kthimit të 

fantazmave të luftës në Ballkan, në përpjekje për 

krijimin e shteteve të pastra etnike, dhe atë mund 

nga ata që vetëm një dekadë më parë thonin të 

kundërtën.  

 

Një argument shtesë, i cili përdoret kohë pas kohe 

nga burokratët europianë është dhe ajo që  thekson 

se përderisa në Kosovë ende mund të ketë objekte 

kulti që ruhen nga autoblindat e ushtrive ndër-

kombëtare dhe pelegrinëve të një grupi etnik apo një 

tjetri u mohohet e drejta e vizitës tek varret e të 

vdekurve të tyre, nuk mund të pritet që aq lehtë të 

hiqen vizat dhe qytetarët e saj të mund të vizitojnë 

të afërmit e tyre të gjallë anëekënd Europës. Sipas 

tyre, e tëra kjo është në kundërshtim me parimet 

europiane si liria, paqja, demokracia, sundimi i 

ligjit, drejtësia, e vërteta, liria e mendimit, e besimit 

dhe e lëvizjes, solidariteti dhe humanizimi.   

 

Epilog 

 

Politika aktuale kosovare ka nevojë për një 

këndellje dhe transformim rrënjësor, si në formë 

ashtu dhe në përmbajtje. Ajo ka njerëz që këtë dinë 

dhe mund ta bëjnë pa e shantazhuar, me vendime 

dhe veprime inatçore dhe të papjekura, as Europën 

e as bashkësinë ndërkombëtare. Por ata sot nuk kanë 

zë. Ua kanë ngulfatur ata që duket se Kosovën e 

duan vetëm për vete. Dhe xhepat e tyre, natyrisht.  

 

Sjelljet antieuropiane nuk mund të sjellin rezultate 

europiane. As tash as më vonë. 

 

Deri atëherë politikbërësit do vazhdojnë të 

premtojnë, populli të besoj, bota të ecë përpara e ne 

të vazhdojmë të mbesim aty ku ishim: Në bisht të 

Europës. Në vagonin e fundit. Vetëm.   

 

Qytetarët e Kosovës meritojnë më shumë se kaq. 

Politikanët e tyre jo. 
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Shkruan: Dr. Zef Komani  

Gjakovë / Kosovë 

 

Stigamtizimi i njerëzve me probleme  

të shëndetit mendor në Kosovë 
 

Përkundër që e tërë shëndetësia e Kosovës që ka probleme 

pjesa e cila merret me shëndetin mendor të popullatës 

(psikiatria) këto probleme i ka më të theksuar. Në këtë mes 

mund të përmendim njëqind e një mijë mungesa që e 

përcjellin këtë segment shëndetësore.  

 

Por dy janë problemet më të rëndësishme që kanë ndikim 

të drejt për drejt në shëndetin mendor të popullatës.  

 

E para është përkrahja minimale e shëndetit mendor nga ana 

e strukturave politike dhe menaxheriale të shëndetësisë 

kurse e dyta dhe më e rëndësishmja është stigmatizimi i ka-

tegorisë së popullatës me probleme të natyrës së shëndetit 

mendor. Kjo çështje është për tu diskutuar dhe për të ndër-

marr masa sa më parë në mënyrë që stigma ndaj kësaj 

kategorie të popullatës të eliminohet apo edhe vetëm të 

minimizohet.  

 

Stigma është fjalë e vjetër greke që në origjinën e saj i 

referohet një lloji shenje, shënjimi apo damke e që bëhej në 

formë tatuazhe përmes prerjes ose djegies në lëkurë të 

sëmuarve të rëndë, kriminelëve, skllevërve ose tradhtarëve 

për t'i identifikuar ata si persona të ndotur moralisht. Këta 

individë duhet të shmangeshin në çdo çast e veçanërisht në 

vendet publike. 

 

Stigmatizimi social mund të ndodhë në shumë forma të 

ndryshme duke u nisur nga ajo kulturore, gjinore, racore, 

apo e sëmundjes. Individët që janë të stigmatizuar zako-

nisht ndihen të ndryshëm dhe të zhvleftësuar nga të tjerët. 

 

Stigma gjithashtu mund të përshkruhet si një etiketë që 

shoqëron një person nga një grup karakteristikash të 

ndryshme e që formojnë një stereotip. Kur shoqëria i kate-

gorizon individët në grupe të caktuara, personi i etiketuar i 

nënshtrohet humbjes së statusit dhe diskriminimit.  

 

Stigma ndikon në sjelljen e atyre që janë të stigmatizuar. 

Ajo jo vetëm që ndryshon sjelljen e tyre, por gjithashtu 

formon emocionet dhe besimet e tyre, të gabuar. Anëtarët e 

grupeve shoqërore të stigmatizuara shpesh ndeshen me 

paragjykime që shkaktojnë depresion.  

 

Anëtarët e grupeve të stigmatizuara fillojnë të bëhen të 

vetëdijshëm se nuk po trajtohen në të njëjtën mënyrë dhe e 

dinë se ata ndoshta janë duke u diskriminuar. Studimet kanë 

treguar se që nga mosha 10 vjeç, shumica e fëmijëve janë 

të vetëdijshëm për stereotipat kulturore të grupeve të 

ndryshme në shoqëri dhe fëmijët që janë anëtarë të grupeve 

të stigmatizuara janë të ndërgjegjshëm për situatën e vet.  

 

Pra çfarë është Stigma? Stigma është: ‘‘një shenjë e turpit 

që lidhet me një rrethanë, cilësi ose person të veçantë’’.  

 

Fatkeqësia është se në Kosovë ekziston një stigmë shumë e 

shprehur rreth personave me problem mendore që ka pasoja 

katastrofale në mirëqenien e njerëzve. Stigma është arsyeja 

pse njerëzit gënjejnë për mirëqenien e tyre, ose nuk u 

tregojnë familjeve të tyre se po luftojnë për një qetësi 

shpirtërore. Stigma mund të çojë njerëzit me sëmundje 

mendore në diskriminim gjer në gjendje që të humbasin 

punën ose strehimin, të ngacmohen ose të bëhen viktimë e 

dhunës. 

 

Pse ekziston stigma? Stigma ekziston kryesisht sepse disa 

njerëz nuk e kuptojnë sëmundjen mendore dhe kanë qëndri-

me apo besime negative ndaj saj. Edhe disa profesionistë të 

shëndetit mendor kanë besime negative në lidhje me 

njerëzit për të cilët ata kujdesen. 

 

Si mund ta heqim qafe Stigmën e sëmundjes mendore?  

 

Mënyra më e mirë për të luftuar stigmën është për ta trajtuar 

atë publikisht. 25% e popullsisë së botës kanë të bëjnë me 

një sëmundje të natyrës mendore, prandaj në qoftë se secili 

prej atyre njerëzve hapet dhe fol për të, duhet të jemi mjaft 

të sigurt se stigma nuk do të zgjasë shumë. Kjo për shkak 

se stigma dhe gjykimi shpesh vijnë nga një frikë e panjohur, 

nga frika se vetëm “Unë” kam problem mendore dhe se nuk 

bënë ta din askush. Ne duhet ta ndërrojmë mendësinë mbi 

mënyrën se si sëmundja mendore shihet nga popullata e 

përgjithshme dhe duke bërë kështu, do të bëhet e qartë se 

sëmundja mendore nuk është diçka për t'u turpëruar apo 

patur frikë.  

 

Sa më shumë njerëz dinë për sëmundjet mendore, aq më 

mirë është, aq më e suksesshme do të jetë prevenca dhe 

trajtimi i problemeve mendore.  

 

Duke u nisur nga ky fakt Organizata Botërore e Shën-

detësisë për ditën botërore të shëndetit mendor për këtë vit 

jo rastësisht e ka vendosur logon “Koha për ndryshim, ta 

ndërprejmë diskriminimin e shëndetit mendor”. Qëllimi 

është të ndihmojë në ngritjen e vetëdijes së shëndetit 

mendor. Nuk duhet të harrojmë se secili prej nesh mund të 

japë një kontribut sa do të vogël për të siguruar që njerëzit 

që merren dhe kanë probleme në lidhje me shëndetin 

mendor mund të jetojnë më mirë pra njëjtë si të tjerët, me 

dinjitet. Duke ndihmuar këtë kategori të njerëzve ne e 

ndihmojmë 25 % të popullatës botërore pra një të katërtën 

e njerëzimit që të jetojnë dinjitetshëm.  
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Kur themi se çdo vit një në katër të rritur si dhe një në dhjetë 

fëmijë do të ketë problem me shëndetin e tij atëherë flasim 

për një masë të madhe të popullsisë botërore. Pra ky 

ndryshim i gjendjes mendore prek me miliona njerëz duke 

ndikuar drejtpërdrejt në jetën e tyre të përditshme, duke 

ndikuar në mbajtjen e maradhënjeve të tyre me rrethin e 

domosdoshmërisht edhe në aftësinë e tyre për punë. Dhe 

këtë shumicë të popullatës botërore nuk duhet ta stig-

matizojmë. Stigma në lidhje me shëndetin mendor të tyre 

është një sjellje e dëmshme, sepse e bënë edhe më të 

vështirë mundësinë e tyre për të kërkuar ndihmë, e për pasoj 

nëse në fillet e sëmundjes nuk kërkohet ndihmë ata do të 

zhyten në labirintet e mendësisë nga është vështirë të dalin 

e në fund përfundojnë në invaliditet dhe barrë për familjen 

dhe shoqërinë në tersi.   

 

Është më rëndësi të cekim se stigma nuk është karak-

teristikë vetëm e shoqërisë sonë. Sipas rezultateve të një 

studim të bërë në vitin 2004 në Mbretërinë e Bashkuar, 

vetëm një e katërta e atyre me probleme të shëndetit mendor 

i nënshtrohen trajtimit të vazhdueshëm. Pra shumica e atyre 

që preken nga këto probleme përballen me një sërë 

çështjesh, duke filluar nga izolimi në pasigurinë e tyre se 

ku mund të marrin ndihmë apo informacione, duke u 

mbështetur në mbështetjen jozyrtare të familjes, miqve ose 

kolegëve. Mënyra më e mirë për t'u marrë me stigmën është 

nëpërmjet fakteve dhe një kuptimi më të mirë të 

problemeve të shëndetit mendor. Nga identifikimi i 

shkaqeve, gjetja e zgjidhjeve dhe në fund njohja se kemi të 

bëjmë me çështje mjekësore. Stigma po e shkakton faktin 

që njerëzit të qëndrojnë të “qetë” (të mbyllen në vetveten, 

të mos flasin) për sëmundjet e tyre mendore dhe po i 

dekurajon njerëzit që të kërkojnë mbështetjen që u nevo-

jitet. Gjëja më e rrezikshme në lidhje me këtë është se me 

ndërhyrjen e hershme, shumica e sëmundjeve mendore 

mund të kontrollohen dhe madje të shërohen e nëse nuk 

kërkohet ndihma atëherë përfundimi dihet, deri në fatalitet. 

 

Si ta luftojmë stigmën. Është e vështirë të thuhet në mënyrë 

koncize se si mund ta eliminojmë stigmatizimin e perso-

nave me sëmundje mendore. Mirëpo ekzistojnë disa hapa të 

cilët duhet ti ndërmarrim. Kur i afërmi, kolegu, shoku ose 

anëtari i familjes suaj thotë diçka të pasaktë në lidhje me 

sëmundjen mendore, duhet ta mirëkuptojmë. Kjo është 

mundësia jonë për ta ndihmuar. Duhet të jemi të ndër-

gjegjshëm se dikush me një çrregullim të shëndetit mendor 

nuk është “i çmendur’’ dhe është diçka e padrejtë t'i 

konsiderojmë të tillë.   

 

Duhet ta sigurojmë opinionin se shumë njerëz jetojnë jetën 

e tyre me çrregullime mendore, dhe janë pjesë e e respek-

tuar dhe produktive e shoqërisë. Sa e sa shkencëtar, shkrim-

tar, publicistë, gazetar apo artistë vuajnë nga depresioni, 

varshmëritë e pse jo edhe psikozat dhe janë ata që i japin 

botës shumë përmes intelektit të tyre.   

 

Në këtë aspekt nuk mund të lëmë pa e diskutuar edhe 

sjelljen e medieve në raport me stigmën. Media gjithashtu 

luajnë rol në përforcimin e një stigme kundër sëmundjes 

mendore siç mund të jetë rasti duke portretizuar njerëzit me 

sëmundje mendore me stereotipe të pasakta, sensibilizimin 

e situatave përmes referencave të pajustifikuara ndaj 

sëmundjeve mendore, duke përdorur gjuhën poshtëruese 

ose armiqësore. 

 

Për shembull, nëse një pjesë e medieve shoqëron lajmet për 

ndonjë dhunë nga personi me një çrregullim mendor, kjo 

nxit mitin që të gjithë njerëzit me një sëmundje mendore 

janë të rrezikshme. Në fakt, hulumtimet tregojnë se njerëzit 

me sëmundje mendore kanë më shumë gjasa të jenë viktima 

sesa keqbërësit e dhunës. 

 

Çka bëjmë ne në Kosovë për luftimin e stigmës. Po e marr 

guximin e po them asgjë. Sepse lufta kundër stigmës ashtu 

siç është multidisiplinare duhet të jetë e mbështetur edhe 

nga shumë institucione.  

 

Për luftën kudër stigmës duhet të merret shembulli i 

Shteteve të Bashkuara ku fushata Anti – Stigma e Shëndetit 

Mendor Kombëtar është një fushatë për të eliminuar 

stigmën shoqërore të lidhur me sëmundjen mendore. Sipas 

Administrimit të Shërbimeve të Shëndetit Mendor, në vitin 

2005 kishte rreth 21.4 milionë të rritur në SHBA, të moshës 

18 vjeç e lart me shqetësim të rëndë psikologjik. Në mesin 

e 18 deri 25 vjeçarëve, prevalenca e shqetësimeve  serioze 

të shëndetit mendor ishte e lartë (pothuajse dyfishi i asaj të 

popullsisë së përgjithshme), megjithatë kjo grup moshe 

tregoi shkallën më të ulët të kërkimit të ndihmës nga 

institucionet përkatëse. Përveç kësaj, ata me këto çrregu-

llime kishin një potencial të lartë për të minimizuar proble-

met në të ardhmen nëse marrin mbështetjen dhe shërbimet 

e duhura herët. Raporti përfundimtar i Komisionit të 

Presidentit për Lirinë e Re për Shëndetin Mendor identi-

fikoi stigmën si një nga barrierat më të përhapura "për të 

kuptuar rëndësinë e sëmundjeve mendore dhe rëndësinë e 

shëndetit mendor". Raporti shprehet se stigma ishte e 

përhapur në Shtetet e Bashkuara dhe i referoheshin stigmës 

si "një grumbull qëndrimesh dhe besimesh negative që 

motivojnë publikun e gjerë të frikësohet, refuzojë, shmangë 

dhe diskriminojë njerëzit me sëmundje mendore. Kjo i dër-

gonte ngërzit në vetëvlerësim të ulët, izolim dhe pashpresë. 

Qëllimet e fushatës janë të inkurajojnë dhe edukojnë 18 deri 

në 25 vjeç për të mbështetur miqtë që ata e dinë se po 

përjetojnë një problem të shëndetit mendor. Për më tepër, 

fushata synon të përmirësojë jetën e përfituesve të shërbimit 

të shëndetit mendor nga 18 deri në 25 vjeç duke synuar 

miqtë dhe kolegët e tyre për të siguruar mbështetjen e 

nevojshme për rimëkëmbjen. 

 

Elementët e fushatës përfshinin reklama televizive dhe 

programe të tjera; reklama në radio, printim materialesh, 

dhe shfrytëzim të internetit. 

 

Është domosdoshmëri që këtë lloje fushate duhet ta marrim 

si të mirëqenë dhe ta inkorporojmë në zhvillimin e politi-

kave dhe strategjive të shëndetësisë kosovare. 
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H I S T O R I
 

Shkruan: Gjon Keka  

Graz / Austri 

 

Kombi ynë ka hyrë dy herë  

në historinë e botës si komb që jep 
 

Humanizmi tek kombi ynë ka qenë i rrënjosur qysh nga kohërat 

antike, por ka dal e është shfaqur më shumë në jetën-veprën si dielli 

që lind nga periudha e Gjergj Kastriotit-Skënderbeut . Ai me veprat e 

tij ka dëshmuar se kombi ynë i ka rrënjët e tij në humanizëm dhe 

lirizëm konkret. Janë të shumta arsyet pse e mora figurën e Gjergj 

Kastriotit si shembull i humanizmit tek ne, kjo për faktin se me kohën 

e tij lind edhe epoka e njohjes më të thellë të të kaluarës historike, 

karakterit dhe vlerave të kombit tonë. Po ashtu me të fillon edhe 

epoka e vendosjes së themeleve të një Europe humane dhe vetë-

mbrojtëse nga rreziqet jashtme. Për të mos u zgjatur më shumë në 

gjenezën e humanizmit tek ne, po nënvizoj këtu disa gjëra që janë me 

rëndësi dhe që shpalosin në fakt anën humane dhe morale të Gjergj 

Kastriotit-Skënderbeut. 
 

 

Busti i Heroit Kombëtar Gjergj Kastrioti-Skënderbeu 
 

Gjergj Kastrioti Skënderbeu sipas shumë kronistëve ishte një lider i 

urtë, kishte moral të pastër dhe disciplinë në Ushtrinë e tij, ai nuk 

lejonte gjërat e papastërta. 
 

Me popullin sillej si një shërbëtor ndaj tyre, pra qytetarëve i shërbente 

dhe mbante kujdesin e përgjegjësin e lartë ndaj tyre, në rast lufte ai i 

largonte ata nga zonat ku mund të kishte beteja të përgjakshme me 

pushtuesin otoman (turk), dhe i vendsote në një zonë të sigurtë që të 

mos dëmtohej apo të merrej peng a të vritej askush nga armiku turk. 

 

Ndërsa në anën tjetër ai kujdesej si për sytë e ballit për ushtaratë e tij 

që e ndiqnin dhe korrnin fitore të njëpasnjëshme në pothuajse të gjitha 

betejat me armikun pushtuesin 

otoman (turk). Ushtarët ai si një 

njeri human dhe njohës i artit të 

luftës i konsideronte si shokë, si 

bashkëudhëtar dhe jo si një prijës 

që i dirigjon dhe i dikton në të 

gjitha fushat, por ai i jepte mun-

dësi ushtarëve arbëror të merrnin 

përgjigjësitë e tyre secili dhe të 

bashkuar në front për të arritur 

fitoren e kërkuar në fjalimet e 

zjarrta që ai mbante para tyre para 

çdo beteje. 

 

Shumë autorë e kronistë, madje 

edhe vetë Marin Barleti, e për-

shkruajnë atë si fisnik i madh, si 

bujar, si njeri human e i mëshir-

shëm , por i rreptë, mbajtës i vijës 

së tij atdhetare, humane e solidare, 

por edhe i ashpër ndaj padrejtë-

sive. Ai nuk e duronte padrejtsinë. 

Ai nuk e donte tradhëtinë dhe 

dembelizmin. 

 

Humaniteti apo njerëzorja e tij 

ishte se ai qëndronte gjithmonë 

përkrah dhe me njërzit e tij, ai e 

donte atdheun, i donte qytetarët e 

tij, i ndihmonte dhe i shërbente 

gjithmonë. Ai nuk qëndronte në 

karrikën e tij mbretërore. As ba-

shkëshortja e tij Donika nuk qën-

dronte në karrikën e mbretërisë 

por që të dy kishin në zemrat e tyre 

dashurinë për vendin dhe njerëzit 

apo qytetarët e tyre, duke qenë 

gjithmonë të gatshëm dhe pranë 

tyre kur e donte nevoja. Me këtë 

mund të kuptojmë se epoka e 

Gjergj Kastriotit-Skënderbeut ish-

te epoka më e artë e kombit tonë 
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dhe se populli ynë apo qytetarët arbëror vetëm në 

atë kohë e shihnin dorën e pushtetit që i ndihmonte 

e qëndronte pranë tyre, që kujdesej për ta dhe për 

mundësitë që shteti i Arbërit jepte në atë kohë, koha 

e qeverisjes dhe humanizmit të Gjergj Kastriotit 

ishte kohë e bekuar për popullin arbëror. Kjo kohë 

më nuk erdhi asnjëherë dhe në asnjë periudhë më 

pas, madje as sot nuk ka ardhur ende që një dorë e 

pushtetit sikur që ishte ajo e Gjergj Kastriotit të ishte 

dorë e popullit, pranë popullit dhe me popullin në të 

gjitha kohët e tij, duke u kujdesur me zellin më të 

madh për ta dhe të ardhmen e tyre. Duhet potencuar 

këtu se të gjitha ato që i mledhte gjatë betejave si 

fitues i dërgonte qytetarëve që kishin nevojë dhe 

Kishës për nevojat e saj, nuk mbante asgjë për vete, 

dhe jo rastëisisht thonë shumë autorë e kronistë se 

Gjergj Kastrioti-Skënderbeu në fund vdiq jo i pasur. 

Ai  nuk kishte as ar e argjend, por si një personalitet 

i madh në shpirt e i thjeshtë që pasurin më të madhe 

ia dedikonte popullit, kombit të tij, për të cilin kishte 

ardhur për ta bërë të lirë. Ai nuk mendoi për ta bërë 

veten të pasur por kombin e tij të cilin e donte deri 

në frymën e fundit.. Ai vdiq si mbret i varfër por me 

një pasuri të madhe humane e shpirtërore si dhe me 

një Emër që u shkrua me shkronja të shenjta kom-

bëtare e qiellore në univers dhe në zemrat e arbë-

rorëve të tij e të kombit. 

 

Vazhdimësi e shpirtit të tij human ishte edhe Nënë 

Tereza. Tradita e humanizmit tek shqiptarët nuk u 

ndal me Gjergj Kastriotin-Skenderbeun por vazhdoi 

me Nënë Terezën dhe sigurisht që në mesin e 

popullit tonë ka njerëz human që kanë në venat e 

tyre kanë gjakun Kastriotian e Terezian dhe që 

vazhdojnë t'i japin, jo vetëm kombit të tyre, por edhe 

botës, nga e mira e tyre, nga zemra e tyre, nga 

mendja e tyre atë që nuk e kanë shumë popuj, 

individ e kombe. Dhe krejt në fund ,me anën e 

lirizmit konkret, mbrojtjes së qytetërimit dhe 

humanes universale kombi ynë ka hyrë dy herë në 

historinë e botës si komb që jep, si komb që 

kontribuon: Me anë të Gjergj Kastriotit-Skënder-

beut që Europa e adhuronte si mbrojtës të saj, dhe 

Nënë Terezës që bota e adhuron si vlerën e saj në 

mbrojtje të dinjitetit njerëzor. 

 

Tradita e humanizmit në kombin tonë do të vazhdoj 

edhe përkundër shfaqjes së kohëve të fundit të 

johumanes dhe jo solidariteti, kur dihet se shqiptarët 

e Kosovës më parë ishin më humanë e solidarë por 

kohëve të fundit kemi një lloj dukurie të huaj 

armiqësore në vete atë të urrejtjes dhe josolidariteti 

më njëri-tjetrin. Por edhe kjo erë e huaj armiqësore, 

që ka hyrë në hundët e atyre mohuesve apo 

individëve plangëprishës, do të ndalet dhe do të 

rifilloj rilindja e do të vij era e anës humane e soli-

dare në mesin e popullit tonë e kombit në 

përgjithësi. 

 

Qoftë bekuar kombi ynë që nxorri Personalitete 

mbikohore të bekuara si Gjergj Kastrioti-Skënder-

beu dhe Shën Nënë Tereza e shumë personalitete 

tjera që i dhanë atë që kishin kombit dhe botës së 

civilizuar për ta bërë kombin dhe botën më të mirë 

dhe me më shumë dritë. 

Përkrenarja e Skënderbeut 

 

Portret i Skënderbeut
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Shkruan: Prof. Dr. Lush Culaj 

Instituti Albanologjik në Prishtinë / Kosovë 
 

 

Në mbrojtje të bashkëkombasve në 

konferencat ballkanike 
(pjesa e dytë) 

 

 

Konferenca e Parë Ballkanike 
 

Nga data 5 deri 12 tetor 1930 në Athinë zhvilloi punimet Kon-

ferenca e Parë Ballkanike, ku morën pjesë: Shqipëria, Turqia, 

Bullgaria, Jugosllavia dhe Rumania.1 

 

Në Konferencë u diskutuan parimet për nënshkrimin në të 

ardhmen të një pakti ballkanik, si marrëveshje për ruajtjen e 

status-quo-së politiko-juridike në Gadishull dhe krijimin e një 

konfederate ballkanike. Planifikohej që konfederata të kishte 

karakter grupimi të kombeve të pavarura dhe të shteteve sov-

rane, që do të kishte objektiv konsolidimin e paqes si dhe 

bashkëpunimin në fushën ekonomike. Po ashtu planifikohej 

harmonizimi i elementeve të tjera të përbashkëta për të mirën e 

përgjithshme. Modeli i këtij bashkimi do t’u lejonte shteteve 

pjesëmarrëse një liri më të madhe se ajo e kantoneve zvicerane, 

landeve gjermane dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 

Synohej që këto shtete të vendosnin në mes të tyre lidhje më të 

ngushta se ato që kishin vendet anëtare të Lidhjes së Kombeve. 

Mehmet Konica 
 

                                                 
1Valentina Duka, “Histori e Shqipërisë”, Tiranë, 2007, vep. cit., fq. 191. 
2Ilir Ushtelenca, Diplomacia... vep. cit. fq. 246. 
3Ilir Ushtelenca, po aty fq. 97-98. 

Përfaqësuesit shqiptarë miratuan parimisht idetë për krijimin e 

Paktit dhe Konfederatës Ballkanike. Por, që nismat e këtyre 

ideve të kishin sukses, bëri dy propozime. Fillimisht, krahas 

punës për përgatitjen e Paktit dhe Konfederatës, të zgjidhej me 

përparësi problemi i pakicave nacionale, pa të cilën as që mund 

të bëhej qoftë edhe një hap para në bashkëjetesën ballkanike. 

Kjo kërkesë ishte e padiskutueshme.2 Është kjo edhe një dësh-

mi e fuqishme për përpjekjet e shtetit shqiptar në favor të 

mbrojtjes të së drejtave të shqiptarëve, jashtë kufirit në 

përgjithësi dhe të Kosovës në veçanti. 

 

Dilema fillestare e parafillimit të konferencave ballkanike ishte 

se nga do të niste bashkimi i vendeve ballkanike, në rrafsh 

politik, ekonomik apo kulturor? Shqipëria, Bullgaria dhe Tur-

qia prioritet shihnin arritjen e bashkimit politik të vendeve 

ballkanike. Gjithashtu Shqipëria dhe Bullgaria vinin si kusht të 

domosdoshëm të një bashkimi të këtij lloji zgjidhjen 

paraprakisht të të gjitha problemeve të diskutueshme. Kjo 

nënkuptonte edhe çështjen e pakicave. Ata ishin të vetëdijshëm 

për vuajtjet e bashkëkombësve të vet dhe në mungesë të forcës 

shtetërore dhe ushtarake për ta zgjidhur këtë problem, të paktën 

në këtë formë përpiqeshin t’u vinin në ndihmë. Pa sigurimin e 

të gjitha të drejtave popullsisë që jetonte në Jugosllavi dhe 

Greqi nuk mund të kishte mirëkuptim dhe qetësi në marrë-

dhëniet e këtyre tri kombeve. Së dyti, një pakt për ruajtjen e 

paprekshmërisë së vendeve ballkanike do të ishte efikas vetëm 

nëse në bazë të tij do të qëndronte mbrojtja nga sulmet e Fuqive 

të Mëdha. Diplomacia shqiptare në këtë mënyrë synonte në 

radhë të parë mbrojtjen e Shqipërisë nga sulmi i mundshëm 

jashtëballkanik, gjegjësisht i Italisë.3 

 

Fillimisht propozimin shqiptar e mbështetën Bullgaria, Ruma-

nia, Greqia e Turqia, kurse Qeveria e Beogradit, që mbronte 

tezën se Konferenca nuk duhej të diskutonte problemet e 

pakicave kombëtare, mbeti e izoluar. Megjithatë, Konferenca, 

duke dëshiruar që nismat e propozuara të mos dështonin, 

miratoi në parim idetë për realizimin e tyre dhe u mbyll me 

vendimin që në të ardhmen vendet pjesëmarrëse të merreshin 

vesh me njëra-tjetrën për diskutimin e problemeve.4 

 

Problemi i minoriteteve, edhe pse nuk iu shkonte për shtati 

politikave jugosllave apo greke, arriti të diskutohej në 

Konferencë, e madje të sigurojë mbështetjen e Bullgarisë e 

Rumanisë.5 Shqipëria u përfaqësua denjësisht në të gjashta 

4Ilir Ushtelenca, Diplomacia... vep. cit fq. 247. 
5AQSH, fondi, 151, dosja, 103, fq. 248. 
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komisionet e krijuara në seancën e parë të Konferencës. Komi-

sioni i politikës, që përfaqësohej nga Mehmet Konica, e 

përballoi me sukses akuzën e delegacionit jugosllav kur u 

shpreh se mund të arrihej një marrëveshje vetëm nëse nuk 

kishte ndërhyrje në punët e brendshme nga fuqi të treta, duke 

iu referuar Shqipërisë dhe pozitës së saj me Italinë. Argumentet 

e paraqitura nga diplomati Konica, ku theksoi mbi të gjitha 

independencën shqiptare, u vlerësuan me ovacione nga të 

gjithë pjesëmarrësit. 

 

Delegacioni shqiptar krijoi afërsi politike më tepër me 

Turqinë, Rumaninë, Bullgarinë, Greqinë e më pak me Jugo-

sllavinë. Në Konferencën e Parë, qëndrimi i Shqipërisë 

ishte i njëjtë me atë të pjesëmarrësve të tjerë, pra në favor 

të një bashkimi ballkanik, por në platformë disi më ndryshe 

nga sa e parashtronin vendet e tjera. 

 

Delegacioni shqiptar në Konferencën e Athinës ia imponoi 

vetes detyrën që të flasë lirisht dhe sinqerisht, sepse me liri 

dhe sinqeritet arrihet në një përfundim të mirë. Delegacioni 

jugosllav ndoqi udhën e kundërt. Qëndrimi i tij në Kon-

ferencën e Athinës, dhe veçanërisht në mbledhjen e Këshi-

llit të Konferencës në Selanik, nuk la asnjë dyshim se 

Jugosllavia është kundërshtare, jo vetëm në idenë e Fede-

ratës Ballkanike, por edhe në idenë e një marrëveshje politi-

ke midis Kombeve të Ballkanit.6 

 

Megjithëse Konferenca e Parë hodhi vetëm themelet e 

krijimit të këtij unioni, mund të themi që frytet e saj filluan 

të ndiheshin në rajon, sidomos në Shqipëri. Kjo e fundit, më 

shumë se kurrë e ndiente domosdoshmërinë e ndryshimit të 

kursit të politikës së jashtme. Rishikimi i pozitave të saj me 

fqinjët tokësorë dhe pozicionimi në lidhje me Italinë ishin 

problemet kryesore që duhej t’i zgjidhte. 

 

Mbyllja e punimeve në Konferencën e Parë Ballkanike dhe 

rikthimi i delegacionit në atdhe, hap debatet publike në 

qarqet akademike shqiptare dhe në diasporë. Çështja krye-

sore ishte se sa ishte arritur të dëgjohej zëri i Shqipërisë dhe 

se sa përparësi do të sillte anëtarësimi i vendit atje. Në 

shtypin e kohës u trajtuan gjerësisht çështja e programit dhe 

e statusit që do të gëzonte çdo shtet pjesëmarrës. Në përgji-

thësi, intelektualët ishin ata që prisnin realizimin e këtyre 

aspiratave ballkanike. Shqipëria kishte meritat e saj në 

lidhje me përfaqësimin dhe çështjet e drejta që parashtroi 

në Konferencë. 

 

Tensioni i marrëdhënieve italo-shqiptare përkoi që para 

fillimit të Konferencës së Dytë ballkanike. Këtë përpiqej ta 

shfrytëzonte Beogradi,7 por në vend që të respektonte të 

drejtën e shqiptarëve në Jugosllavi e t’i jepte shenja afrimi 

Shqipërisë, politika e Beogradit vazhdonte me avazin e 

vjetër të dhunës mbi shqiptarët. Këtë e dëshmon edhe 

Legata Mbretërore e Shqipërisë në Beograd më 17 shtator 

1931, në raportin dërguar Hysen Vrionit, ministrit të 

                                                 
6Besa, Tiranë, 14 shtator – 1931, fq. 1. 
7Esilda Luku, “Diplomacia evropiane ndaj Shqipërisë 1919-1946”, vep. cit., fq. 

228. 
8AQSH, fondi, 251, viti 1931, dosja, 52, fq.171.  

Jashtëm shqiptar në Tiranë, ku, ndër të tjera, theksonte: 

“Kam nderin të lajmëroj shkëlqesinë tuaj se grupi kombëtar 

Jugosllav i Konferencës Ballkanike u mblodh tri-katër ditë 

më parë. Në këtë mbledhje u zgjodh si kryetar Velibor 

Joniç, i cili ishte kundër bisedimit të çështjes së pakicave 

kombëtare. Edhe në raportin e ambasadorit shqiptar në 

Beograd shprehej habia se si mund të imagjinohet që popujt 

ballkanikë do të bashkëpunojnë midis tyre në një atmosferë 

besimi kur ata nuk dëshirojnë të bisedojnë për minoritetet. 

Mos dashja e jugosllavëve e bisedimit të çështjes së minori-

tetit, s’ka tjetër kuptim veç se mohimi i ekzistencës të 

minoriteteve.” 8 

 

Megjithatë ministri i Jashtëm, Hysen Vrioni, deklaroi në 

qarqet politike vendase dhe sidomos në takimet me përfa-

qësuesit e huaj se Qeveria ishte e entuziazmuar për pjesë-

marrjen në Konferencën e Dytë Ballkanike. Këtë e përfor-

coi më tej me urdhrin e saj zyra e kryeministrit, ku përmes 

një letre u kërkonte gazetave shqiptare që të botonin 

aktivitete nga Konferenca e Stambollit.9 Ministri i Jashtëm 

shqiptar, në fakt, nuk priste ndonjë dobi të madhe nga kjo 

konferencë, duke i njohur rrethanat, por edhe ai si homo-

logët e tij ballkanikë jepte deklarata optimiste. 

 

Konferenca e Dytë Ballkanike 
 

Më 19 tetor 1931 në Stamboll u hap Konferenca e Dytë 

Ballkanike. Në Konferencë Shqipëria u përfaqësua nga 

Mehmet Konica, Patër Gjergj Fishta e të tjerë. Konferencën 

e përshëndeti presidenti i Turqisë, Mustafa Qemal Ata-

turku.10 Mbreti Zogu, para se të nisej delegacioni shqip-tar, 

porositi Mehmet Konicën dhe Patër Gjergj Fishtën si 

udhëheqës, se do të ishte mirë që gjeja e parë dhe themelore 

që duhej të kërkonin të jetë diskutimi i problemit të 

shqiptarëve që jetonin në trojet e veta në Jugosllavi e Greqi. 

Pas raporteve jo të mira në mes Shqipërisë dhe Turqisë 

hapin e parë drejt normalizimit e bëri udhëheqësi turk, 

Qemal Ataturku, me një letër personale që ia dërgoi mbretit 

Zogu me dëshirat për mbarëvajtjen e punimeve të Konfe-

rencës, madje duke e quajtur atë mbret i Shqipërisë, që në 

fakt ishte njohja praktike e regjimit shqiptar. Me një mesazh 

po aq miqësor iu përgjigj mbreti Zogu dhe marrëdhëniet 

diplomatike rifilluan. Zogu ftoi kryeministrin dhe ministrin 

e Jashtëm turk për një vizitë miqësore në Shqipëri, ndërsa 

ata u përgjigjen se do ta realizonin me dëshirë sapo t’u jepej 

mundësia.11 Në Konferencë fjalën e mori fillimisht Mehmet 

Konica. Ai pranoi përsëri në parim aderimin e Shqipërisë 

në një pakt të ngritur mbi barazinë dhe drejtësinë ndërmjet 

popujve ballkanikë, por deklaroi që të zgjidhej sa më parë 

çështja e pakicave kombëtare. Përfaqësuesi i Qeverisë të 

Beogradit, Joniç, deklaroi se që të arrihej bashkëpunimi 

ballkanik nevojitej që me prioritet të zgjidheshin problemet 

ekonomike, duke filluar nga ato më pak të vështira e pastaj 

të kalohej gradualisht në ato politike.12 

(vijon) 

9AQSH, fondi, 151, viti, 1931, dosja, 52, fq. 150. 
10Gazmend Shpuza, pun. cit., fq. 98. 
11Ilir Ushtelenca, Diplomacia... vep. cit, fq. 250. 
12Ilir Ushtelenca, vep. cit., fq. 247, Gazmend Shpuza, pun. cit. fq. 99. 
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Shkruan: Prof. Dr. Sabile Keçmezi-Basha 

Prishtinë / Kosovë 
 

 

Trajtimi i të burgosurve politikë 

 shqiptarë në burgjet jugosllave 
 

Në krahasim me shkrimet që janë shkruar për të burgosurit 

politik, gati pothuaj se fare pak ose aspak nuk është shkruar 

për trajtimin dhe torturat e tyre të cilët i kanë kaluar në 

hetuesi apo më vonë në vet burgun, ku e kalonin pjesën e 

dënimit. Do të thosha se historia e burgjeve është pjesë 

përbërëse e historisë së një kombi në tersi. Burgjet janë një 

realitet që i përkasin çdo vendi, pavarësisht nga niveli eko-

nomik apo zhvillimi social politik i tij120F13. Në kuptimin 

fizik, burgu përbëhet nga ndërtesa të veçanta ku mbahen 

dhe jetojnë në kushte të veçanta të paraburgosurit e të 

burgosurit, në salla e qeli sipas një regjimi të caktuar 

burgimi dhe që administrohet e që ruhet mbi bazë ligjesh e 

dispozitash të veçanta ligjore e nënligjore14. Ndërsa të bur-

gosurit që vuajnë dënimin me burg ndahen në disa kategori, 

siç janë: kriminelet e ndryshëm, të dënuarit ordiner, të 

dënuarit e mitur dhe kategoria më e dhembshme dhe më e 

pa fat ishin të burgosurit politik dhe kategori të tjera që nuk 

do të ndalesha në këtë shkrim. 

 

Përndjekjet politike ndaj të burgosurve politik ndaheshin në 

dënime penale dhe dënime administrative. Në grupin e parë 

hynin dënimet siç ishin: 1. Dënimi me vdekje; 2. burgim 

deri me 25 vjet burg; 3. internim ( si një plotësim i dënimit). 

Ndërsa në grupin e dytë hynin dënimet siç ishin: 1. 

Dëbimi/internimi, 2. Punë e detyruar, 3. Heqje e të drejtës 

për të ushtruar profesionin (përfshirë këtu artin dhe 

sportin), 4. Shkarkim nga postet drejtuese, 5. Transferim, 6. 

Presion për tu divorcuar, 7. Përjashtim nga shkollat e larta, 

dhe 8. Heqje e të drejtës së pensionit15. Por sipas të dhënave 

që kemi del se masat për tu dënuar një person nuk u merrnin 

vetëm për veprimtari  kundër shtetit dhe partisë, por ato 

shqiptoheshin edhe për “shfaqje të ndikimeve ideo-politike 

të ndryshme”, apo edhe për ndonjë gjë tjetër që pushteta-

rëve nuk iu shkonte për qejfi. Është për tu çuditur se 

dënimet me vdekje mundë të shqiptoheshin edhe nga nenet 

e kushtetutës për agjitacion e propagandë, arratisje, sabo-

tazh në art, kulturë16etj 

 

Por, ajo që më shtyri të shkruaja për këtë temë gati-gati tabu 

shkencore, më nxiti kategoria e të burgosurve politik, do të 

thosha që ndoshta edhe pa fije faji, e që në këtë rast nuk do 

të ndalesha të analizoja fajësinë apo pafajin e tyre që kaluan 

kohën më të mirë nëpër këto burgje e kampe të caktuara anë 

e këndë shtetit të ish-Jugosllavisë. 

  

                                                 
13FehmiSufaj, Historia e burgjeve të Shqipërisë gjatë shekullit XX, Tiranë 

200o, f. 3 
14Josif Zegal, Rrëfime nga burgu i diktaturës komuniste, Tiranë, 1999. f. 7 

Të burgosurit politikë shqiptarë, si në çdo vend tjetër të 

kampit socialist, në shtetin e Jugosllavisë, shqiptarët e 

dënuar politik, patën edhe “bonuse” shtesë sa i përkiste 

torturës dhe keqtrajtimit nga ana e hetuesve dhe gardianëve 

të ndryshëm. Të dënuarit shqiptarë patën një trajtim të 

veçantë  dhe shumë karakteristikë në krahasim me rregullat 

dhe normat ligjore të shtetit jugosllav. Ata dënoheshin 

vetëm e vetëm pse ishin kundër një mendimi, një veprimi 

apo edhe të një mospajtimi me regjimin në pushtet. Duke 

gjykuar nga shifrat e ish të burgosurve politik, nga numri i 

burgjeve dhe i kampeve, nga metodat dhe shantazhet që u 

përdorën në hetuesi, nga gjykimet dhe dënimet, nga kushtet 

e trajtimet dhe të jetës së të burgosurve, vijmë në përfundim 

se çfarë ishte ai regjim dhe si shkeleshin të drejtat 

elementare njerëzore të individit e të popullit shqiptarë. Por, 

si zakonisht në sistemet totalitare nuk merrte fund vetëm 

me të dënuarin politik, por krahas tij e pësonte familja, fisi 

e farefisi, duke filluar që nga internimi e deri te veçimi i 

plotë i familjeve. Duke filluar nga diferencimet politike, 

deri te dëbimi me dhunë nga shtëpia e fshati ku jetonte, 

duke iu ndërprerë edhe shkollimin elementar të fëmijëve të 

familjarëve të afërm dhe duke u thelluar horizontalisht e 

vertikalisht në farefisni për të marrë dënimin e “merituar”, 

siç mendonin pushtetarët.   

  

Menjëherë pas çlirimit dhe aneksimit të Kosovës nga Serbia 

e ish-Jugosllavia, shqiptarët gjithandej ku jetonin vetëm 

gjatë viteve 1945-1948, sipas të dhënave që na i ofrojnë 

statistikat, dënohen e likuidohen me qindra e mija veta duke 

u arrestuar e likuiduar me arsyetim se ishin bashkëpunëtor 

të okupatorit, anëtarë të Ballit kombëtar, anëtar të organi-

zatave të njohura ilegale, të grupeve të ndryshme armiqë-

sore që donin të rrëzonin pushtetin komunist dhe shumë e 

më shumë të tjerë që donin të shkëputnin Kosovën dhe viset 

tjera shqiptare që kishin mbetur të okupuara nga Jugo-

sllavia. Pushtetarët duke e par rrezikun nga një popullatë e 

tërë e e pakënaqur, që ndodhte shpesh ata- të pakënaqurit 

ishin edhe komunist por që e ndjenin veten të tradhtuar, 

filluan të inskenonin procese të gjata gjyqësore, vetëm e 

vetëm për të arsyetuar qëllimin e tyre për eliminim të 

përgjithshëm të shqiptarëve.  

  

Sidomos, ndaj të burgosurve politik shqiptar u përdorën 

metodat më shtazarake të dhunës, që për qëllim kishin që të 

shfytyronin në vetëm pak javë të dënuarit politik, në pirgje 

mishi të pa shpresa, që me kohë fillonin të kullonin gjak, që 

15Vlerësimi i nevojave dhe memorizimi (Rehabilitimi dhe riintegrimi i ish- të 

përndjekurve politikë në Shqipëri), Tiranë 2001, f. 16. 
16Po aty, f. 17. 
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ishte pasojë e torturave fizike e, në të njëjtën kohë, duke 

nëpërkëmbur dinjitetin e tyre njerëzor e duke asgjësuar të 

gjithë përmbajtjen e jetës së tyre. Ata pasi se arrestoheshin, 

u rrahshin me shkopinj gome dhe kondak dyfekësh dhe 

thonjtë e gishtave pa pikë dhembjeje iu shkulnin, kripen i 

detyronin që ta lëpinin drejt e nga dyshemeja, pa u lejuar që 

të pinin ujë, përplaseshin lakuriq në mes të ujit të akullt dhe 

mundoheshin gjatë me korrent elektrik, nuk lejoheshin që 

të flinin dhe të rrinin ulur, po mbylleshin në kafaze, ku 

vetëm në bisht mund të kruspulloheshin17. Do duhej për-

mendur kërcënimin për të futur në burg gratë dhe fëmijët e 

tyre- po të mos i kishin arrestuar qysh më parë. 

  

Dhe sipas të dhënave del se torturat u kryenin në bazë të 

logjikës sa më i lartë të kishte qenë funksioni i tyre i mëpar-

shëm në parti, ose autoriteti tek masat  aq më barbarisht 

mundoheshin ata. Vetëm tek-tuk mund të vërtetohej ndonjë 

“avari” nëpër qelit e hetimeve, shumë rrallë mund të ndodh-

te që tortura të shpinte gabimisht në vdekje apo në kufijtë e 

çmendurisë18, për secilin prej tyre kishte urdhër të ruhej me 

çdo kusht aftësia për të luajtur rolin e caktuar për proceset 

e inskenuara. 

  

Edhe pse pas Luftës së Dytë Botërore shtetet Evropiane 

nxorën në mësime nga tabloja e tmerrshme që ishte krijuar 

në ato vite dhe u angazhuan për mbrojtjen e të drejtave dhe 

lirive themelore të njeriut. Më 1948 në OKB u krijua 

seksioni për parandalimin e krimeve dhe trajtimin e shke-

lësve të ligjit. Në Kongresin e Gjenevës të OKB-së më 1955 

kaluan “Rregullat minimum për trajtimin e të burgosurve” 

të cilët hapën një epokë të re në korrektimin penal. 

“Rregullat...” vendosën standarde për trajtimin e të dënuar-

ve dhe për trajtimin e personelit. Përveç kësaj Konventa 

Evropiane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive 

bazë që u nënshkruan në Romë më 4 nëntor 1950 garan-

tonte të drejtat bazë të të burgosurve19 

 

Llojet e torturave dhe të keqtrajtimeve ndaj të 

burgosurve politik shqiptar 
 

Në ish-Jugosllavinë socialiste, përdorimi i torturës në zyrat 

e hetuesisë dhe në burgje ishte i ndalur me ligj. Por, në të 

vërtetë, tortura si metodë për të nxjerrë një të “vërtetë” 

përdorej qysh nga momenti i parë i arrestimit dhe vazh-

donte deri te dalja nga burgu. Sipas mjekut danez, Jens 

Daugaard, i cili edhe bën përkufizimin e torturës, ndër të 

tjera thotë se tortura është “ndëshkimi i paramenduar, 

sistematik ose më shumë persona që veprojnë ose me 

urdhër të një autoriteti, për të detyruar një person tjetër të 
japë informacion, të rrëfehet për një arsye tjetër.”20 Për të 

burgosurin politik shqiptar tortura fillonte që nga momenti 

i arrestimit, i arrestuari i nënshtrohej torturës, si asaj fizike 

ashtu edhe asaj psikike. Sipas shumë dëshmive dhe shumë 

të dhënave, tortura ndaj shqiptarëve është përdorur edhe 

                                                 
17Vlerësim i nevojave dhe memorizimi (Rehabilitimi dhe riintegrimi i ish- të 
përndjekurve politikë në Shqipëri), Tiranë 2001, f. 17-19;LoneJacobsen, 

PeterVesti, Ata që i mbijetojnë torturës, Tiranë 1992. 
18Më gjerësisht në librin e GeorgesHermanHodos, Inskenimet ( Proceset 
politike dhe spastrimet staliniste në Evropën  Lindore 1948-1956), Tiranë, 

2000 

gjatë Luftës së Dytë Botërore, ndërsa kulminacionin e ka 

arritur pas vitit 1945, sidomos ndaj të burgosurve politikë 

shqiptarë. Tortura, sipas shumë studiuesve, është forma më 

e egër e shtypjes që mund t’i bëhet një qenies njerëzore. Ata 

që përdorin torturën, e dinë se ajo mund të shkatërrojë 

mendjen pa dëmtuar trupin, pra mund të dëmtojë perso-

nalitetin e viktimës në mënyrë që pas torturës, si jeta e tij 

private, ashtu edhe ajo shoqërore, të mos jenë si më parë, 

por shpeshherë krejtësisht të patologjike. Pushteti okupues 

ndaj të burgosurve politikë shqiptarë përdori torturën fizike 

si dhe atë psikike: 

 

Tortura fizike 
 

Më poshtë do të cekim vetëm disa metoda të torturës fizike 

që u aplikuan ndaj të dënuarave politik. 

Rrahja sistematike 

Tortura elektrike 

Djegia 

Tortura dentare 

Tortura e mbytjes 

Gjendja e ankthit 

Gjymtimet 

Tortura farmakologjike 

Tortura seksuale 

Varja Palestineze128F21 

 

- Rrahja sistematike ose falanga-gjatë tërë kohës viktima 

rrahet me shkopinj, shufra ose tela në shputat e këmbëve. 

Një mënyrë tjetër e rrahjes sistematike kur viktima rrehej 

përnjëherë në të dy veshët, në vendet e frakturave të mëpar-

shme ose në bark. Kjo lloj rrahjeje është aplikuar sidomos 

te gratë shtatzëna, që sa më par të provokohej aborti. 

- Tortura elektrike (pikana), ishte një nga llojet e torturave 

më të dhembshme dhe viktima shpeshherë kafshonte 

gjuhën, pjesët e brendshme të faqeve dhe buzët. Elektrodat 

vendoseshin në pjesët më të ndjeshme të trupit, si: në veshë, 

gjuhë, mish të dhëmbëve, mollëza të gishtërinjve, organet 

gjenitale etj. 

- Djegia, bëhej me anë të cigares, apo me hekur të nxehtë. 

Ekzistonte edhe një lloj tjetër, që quhet “pjekja”, kur i 

burgosuri vishej me një skarë hekuri që me anë të rrymës 

elektrike fillonte nxehej gradualisht. 

- Tortura e mbytjes, ndryshe njihej edhe si forma e nën-

detëses. Koka e viktimës zhytej në ujë të ndotur me 

jashtëqitje, urinë dhe të tjera ndyrësira, derisa të fillonte 

mbytja, ose derisa reflekset fizike të shkaktonin thithjen e 

ujit të ndotur. 

- Gjymtimi, si torturë mund të kishte disa forma. Të tilla 

ishin shkulja e flokëve ose e mjekrës, heqja e thonjve, prerja 

e pjesëve të ndryshme të trupit, si e veshëve ose e gjuhës. 

- Tortura dentare, thyheshin dhëmbët me goditje ose dhëm-

bët e shëndoshë thyheshin ose hiqeshin duke përdorur në 

mënyrë jofunksionale instrumentet dentare. 

19PatriciaO’Brien, The Prisononcontinent, f. 195 
20Merxhan Abdyli, Fjala e lire e njerëzve të mbyllur, fejton , Gazeta Rilindja, 

Tiranë 1993. 
21LoneJacobson, PeterVest, Ata që i mbijetojnë tortures, Tiranë 1992  
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- Tortura farmakologjike, torturuesi i detyronte viktimën të 

gëlltiste tableta ose i bënte asaj injeksione, shpeshherë 

psikotomimetike, por viktimës i thuhej se ishin medika-

mente të rrezikshme ose lëndë të panjohura. 

- Tortura seksuale, është ushtrim i dhunës së drejtpërdrejtë 

në organet gjenitale, goditje ose tortura elektrike në këto 

organe. 

- Varja Palestineze, ishte një formë torture kur viktima 

mbahej me krahët prapa për orë ose ditë të tëra. Shpeshherë 

ndodhte që kësaj torture t’i shtonin edhe torturën elektrike, 

në pjesët e ndjeshme të trupit. 

 

Torturat psikologjike 
 

Është vështirë të imagjinohet tmerri i metodave fizike të 

torturës, megjithatë tortura psikologjike ishte metodë që 

shkatërronte drejtpërsëdrejti personalitetin e të burgosurit. 

Gjatë torturës, sipas shumë deklaratave të të burgosurve, 

torturuesit kanë përdorur disa lloj metodash të torturës 

psikologjike. 

 

- privimin ose rraskapitjen 

- kërcënimin për torturim, gjymtim, vrarje, si dhe duke i – 

  kërcënuar pjesëtarët e familjes dhe miqtë. 

- praninë e njerëzve të tjerë gjatë torturimit 

- poshtërimin dhe torturën seksuale. 

  

Privimi ose rraskapitja ishte njëra nga metodat e torturës 

psikologjike që në vështrim të parë, nuk dukej se ishte e 

vështirë, mirëpo pasojat që linte te i burgosuri ishin shumë 

të mëdha. Gjatë kësaj metode që aplikohej viktima privohej 

nga shumë elemente të rëndësishme që janë për jetën psiki-

ke të njeriut. Viktima privohej nga gjumi, kontaktet me 

njerëz, nga drita, tingujt22 etj. Zakonisht ndaj të burgosurve 

politikë shqiptarë, kjo lloj torture përdorej shumë shpesh. 

Çdo i burgosur, ka kaluar së paku dy, tri e më tepër herë në 

izolim të plotë. (kuptohet, nuk ka pasur asnjë , kontakt me 

të tjerët, ndërsa ditët e izolimit i ka kaluar në qeli shumë të 

vogla, 1, 5 x 2 m, pa dritë fare ose me shumë dritë). Në 

shumë raste të burgosurit i mbulonin kokën dhe e ushqenin 

në kohë të  pacaktuar, vetëm e vetëm që tek ai të krijonin 

huti dhe t’ia humbnin orientimin në kohë. Nuk e linin të 

lahej apo të shkonte në tualet. Me ditë të tëra e linin pa 

gjumë. Sipas disa analizave që kanë bërë disa hulumtues 

amerikanë, kanë ardhur në përfundim se njeriu është më së 

paku i rezistueshëm ndaj gjumit. Pas kësaj torture i burgo-

suri është në gjendje të flasë e të pranojë edhe gjëra që kurrë 

nuk i ka bërë. Por, djelmoshat tanë të rinj i përballonin edhe 

këto tortura. Vlen të ceket rasti i Sokol Dobrunës, i cili 98 

orë i kaloi në zyrat e hetuesisë, i ulur në një karrige, pa bërë 

asnjë sy gjumë. Ndërkaq, mungesa e kontaktit me të tjerë, 

sipas disa të dhënave, të burgosurin e bën të pashpresë, e 

dëshpëronte, e fut në depresion. Thuhet se ata të burgosur, 

shpesh kanë halucinacione. Kjo metodë me të madhe është 

përdorur në burgun e Goli Otokut, ku nuk kanë qenë të 

rralla as vetëvrasjet e të burgosurve. 

                                                 
22E përjavshmja turke “Nokta”, 2 shkurt 1986 
23SOS, Torture, OMCT, 37-39, rue de Vermont, ch. 1211. Geneva 20. 

Switzerland. 

- Kërcënimi, ishte metoda më e parapëlqyer nga hetuesit e 

ish-Jugosllavisë. Lirshëm mund të thuhet se gati nuk ka 

pasur të burgosur që nuk është kërcënuar. Mirëpo, nga 

kërcënimet nuk është kursyer as jashtë burgut popullata 

shqiptare. Kërcënimi si metodë ka qenë aq transparente dhe 

e futur në sistem, saqë është shprehur edhe nëpër mjet 

radios, shtypit dhe televizionit. Si lloj kërcënimi, me të 

madhe është aplikuar metoda e diferencimit të individit nga 

familja, e familjes nga fshati apo rrethi ku jetonte, nga 

shkolla, universiteti dhe nga shumë procese të tjera 

shoqërore 23.  

 

Të burgosurit kërcënoheshin se do t’i torturonin, do t’i 

rrahin, do t’i keqtrajtonin, do t’ua kidnaponin familjen, do 

t’ua masakronin të afërmit. Shumë të burgosur nga burgjet 

kërkonin që të distancohej familja nga ata, ose nga gratë e 

tyre kërkonin që të shkurorëzoheshin, vetëm e vetëm që t’i 

kursenin ato nga torturat e mundshme (rasti i Adem 

Demaçit dhe i shumë të tjerëve). 

  

- Prania e të tjerëve gjatë torturimit, ishte një metodë shumë 

nënçmuese, dhe fyese për personalitetin e të burgosurit. 

Gjatë hetuesisë e më vonë gjatë qëndrimit në burg, gardi-

anët e burgjeve aplikonin shpeshherë  këtë lloj metode. 

Herë-herë aplikimi i saj bëhet në mënyrë kolektive, kur në 

një dhomë i futnin shumë të burgosur dhe i rrahin deri në 

alivanosje para të tjerëve. Ose shpesh ndodhte që, ashtu të 

rrahur i ekspozonin para të tjerëve, ose para anëtarëve të 

familjes (rasti me HydajetHysenin). Sipas shumë dekla-

ratave që kanë dhënë ish-të izoluarit, shumica e tyre 

pohojnë se janë rrahur e janë keqtrajtuar para shokëve të 

vet. Qëllimi i torturuesit dihej, ta përkulte dhe t’ia thyente 

dinjitetin njerëzorë të burgosurit.  

 

- Poshtërimi dhe torturat seksuale të të burgosurve ishin 

pjesë e pandashme e ritualit torturues të tyre. Të burgosurit, 

fyheshin rëndë, i fyenin të dashurit e tyre. Ata i detyronin 

të flisnin gjëra poshtëruese për të dashurit e tyre etj. Këtë 

shkrim që iu dedikoj të gjithë të burgosurve politikë 

shqiptarë që ranë në burg vetëm e vetëm që kërkuan që 

Kosova të bashkohet me Shqipërinë dhe në këtë mënyrë 

shteti Shqiptar të ruaj tersin e saj territoriale dhe në trupin e 

saj ti ketë të gjitha gjymtyrët. Do ta përmbyllja me një 

shkrim të PetroMarkos kur për të burgosurit thotë se : “Të 

burgosurit nuk janë si njerëzit që shohin diellin, yjet. Kanë 

gjuhën e tyre, kanë nervat e tyre. Edhe në shtëpinë tënde të 

jesh, po të të mbyllin derën nga jashtë, të duket sikur 

s’ngopesh me frymë... pale në burg, në qeli! Dhe ngaqë 

trupi mbetet në vend brenda katër mureve dhe shpirti arrati-

set duke kërkuar gjurmët e djeshme të këmbëve, formohet 

në tru një mjegull e dendur si era e qelisë, si firoma e 

korridoreve të burgut” 24 
 

 

 

 

24Petro Marko, Nata e Ustikës, roman, f. 37. 
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R E P O R T A Z H E 
 

Shkruan: Mag. phil. Dr. Kurt Gostentschnigg  

Graz / Austri  
 

 

Shtegtime në malësinë shqiptare 
 
 

 

Refleksione kontemplative të një albanologu 

 

Gëzimi paraprak për ekspeditën njëjavore të financuar 

privatisht nga një pjesëmarrës shqiptar për në malësinë 

shqiptare u zbeh vetëm nga fakti se nuk mund të merrnin 

pjesë të gjithë kolegët dhe miqtë albanologë të para-

shikuar. Më në fund morën pjesë shtatë veta: katër 

shqiptarë, dy nga Kosova dhe dy nga Maqedonia, një 

gjerman, një hungarez dhe një austriak. Unë e kuptova 

vetëm si një udhëtim pushimi, për të cilin kisha aq shumë 

nevojë, pasi kisha punuar pa ndërprerje në katër vitet e 

fundit. Gjatë ekspeditës vura re se kolegët e mi e 

kuptonin gjithnjë e më shumë si një udhëtim eksplorues 

dhe planifikonin një botim të përbashkët mbi të, për të 

cilin çdo pjesëmarrës do të kontribuonte me një lloj 

raporti personal. Shkencërisht i papërgatitur siç kisha 

hyrë në këtë ekspeditë, mund të mbështetesha lidhur me 

hartimin e këtij raporti vëtëm në detyrën, të cilën ia kisha 

vënë vetes në fillim të udhëtimit: së pari dokumentimi i 

dinamikës së grupit tonë nëpërmjet fotografive dhe 

filmimeve të pjesëmarrësve dhe të gjithë grupit; në fund 

kisha arritur numrin inflator të 796 fotografive dhe 107 

filmimeve, sepse kisha fiksuar edhe dashurinë time për 

natyrën, peizazhet, pyjet, malet, lumenjt, pemët etj.; së 

dyti dokumentimi i dinamikës sime të brendshme në 

formë refleksionesh të ndryshme. 

Para varrit të Robert Elsie-t në Theth 

 

Ekspedita filloi në Kosovën e Jugperëndimit me nisjen 

nga Prizreni dhe një shtegtim të parë të mrekullueshëm 

në Zaplluzh, Opoje, komunë të Dragashit. Ne vazhduam 

nëpërmjet Junikut për në Gjakovë, Rrafsh të Dukagjinit, 

dhe nga atje për në Shqipëri të Veriut, ku do të vizitonim 

dhe shtegtonim Valbonën, Thethin dhe Kelmendin. 

Rrugës morëm një banjë freskuese për këmbët – disa 

edhe për trupin – në një lumë mali. Ndërsa mua si 

shtajermarkas Valbona dhe Thethi më dukeshin si alpet 

austriake në Tirol, Kelmendi ishte për mua si një 

kombinim nga Shtajermarku i Sipërm – maja të larta 

mali në sfond – dhe Stajermarku i Jugperëndimit – 

peizazh kodrinor “Toskana” me përrenj, livadhe të 

begata, pemë frutore dhe pyje të përzier. Dreka në 

Valbonë u shoqërua nga këndimi tradicional i burrave 

me lahutë dhe çifteli, ku nuk kuptoja gati asnjë fjalë nga 

përmbajtja heroike, por isha i prekur aq thellë nga efekti 

tepër i fuqishem i zërave dhe instrumenteve, sa më 

mbusheshin sytë me lotë. Në kullën e ngujimeve në 

Theth dëgjonim me nderim tregimet e pasardhësit të 

rojave të kullës, saqë guxova të filmoja vetëm në fund. 

Për mua Thethi është mbreti i malësisë shqiptare. Vetëm 

për shtegun për tek ujëvara madhështore me kanalin e tij 

të ngushtë ujitës, uji i rrjedhshëm gurgullues i të cilit nuk 

është masazh vetëm për veshët, por edhe për zemrën dhe 

Shpirtin, ia vlente udhëtimi. Kulmi i shtegtimit tonë ishte 

shtegu i pjerrët nga lugina e Valbonës nëpërmjet qafës së 

Valbonës për tek lugina e Thethit, i cili na dhuronte 

pamje frymërrëmbyese dhe emocione të paçmueshme. 

Brenda vetes u ngritën kujtime për Nikaj-Mertur, ku 

kisha festuar në dhjetor 1992 në Mserr festën e Shën 

Nikollës me familjen e mësuesit të nderuar Dedë Sokoli 

dhe kisha pasur mundësinë të përjetoja në një fshat tjetër 

një gjëmë/gjâmë burrash. E rikujtova ekspeditën 

trijavore universitare në korrik 1993 për në Pult, Shosh 

dhe Shalë, ku – në traditën e Johann Georg von Hahn-it 

– kisha mbledhur përralla dhe tregime. Shtegtimi nga 

Valbona për në Theth më dhuronte orët e vetme, në të 

cilat mund të isha në mënyrë të papenguar dhe të 

pavënëre, duke e humbur egon e vogël në veten e madhe, 

krejt tek vetvetja. Tani, nëpërmjet një alkimie të paduk-

shme të maleve, transformimi nga hulumtuesi në poet qe 

i kryer. 
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Kulmet për mua si albanolog ishin vizitat e përmen-

doreve për Edith Durham-in, mbretëreshën e malësisë 

shqiptare, dhe për Franc Nopcsa-n, mbretin e malësisë 

shqiptare, në Shalë si dhe vizita e varrit të Robert Elsie-t 

tonë të paharrueshëm, të mbretit të albanologjisë të 

ditëve tona, në Theth. Përballë bukurive të natyrës 

bisedat tona rrotulloheshin edhe rreth rrezikimit të tyre 

të mundshëm nga dyndja e pritshme e turistëve. Dhënia 

e licencave nga ana e një qeverie të mëparshme për 

ndërtimin e hidrocentraleve në malësi ka tashmë si 

pasojë një ndërhyrje masive në natyrën e paprekur. 

Rruga e planifikuar me asfalt për në Theth do të përmi-

rësojë vërtet standardin e jetesës së vendësve në mënyrë 

të qartë nëpërmjet infrastrukturës pasuese, por do të 

shkaktojë edhe turizmin masiv të dëmshëm për natyrën 

dhe njeriun. Lëpusha e mrekullueshme në Kelmend të 

shndërrohet në një “peizazh fshatrash zviceran”, me çka 

paraprogramohen kushte si në Tirol, në vend që të 

besohet më tej në turizëm individual dhe aventuresk në 

një natyrë relativisht të paprekur. Pas një bisede impre-

sionuese me një burrë të moshuar në Vermosh, të cilën e 

kisha filmuar pothuajse krejt, para se të darkonim peshk 

në Koplik tek liqeni i Shkodrës, bëmë spontanisht një 

ekskursion të shkurtër për në Guci dhe Plavë në jugun e 

Malit të Zi, i cili  ia vlejti vërtet. 

Bukuritë e alpeve shqiptare 

 

Gjatë ekspeditës të gjithë kolegët e mi albanologë merre-

shin me aspekte dhe çështje historike, gjeografike, 

etnografike, ekonomike, politike, sociale, kulturore dhe 

kombëtare të zonës së vizituar, por edhe të gjitha vendba-

nimeve shqiptare në Ballkan. Përherë mahnitesha mbi 

dijen e tyre të përgjithshme dhe të hollësishme, por, 

meqë gjendesha në modusin e pushimeve, nuk kisha 

shumë qejf të merrja pjesë në këto diskutime historike 

dhe politike. Kolegu im gjerman dhe ai hungarez u 

hodhën në zjarr edhe për mua, duke iu përgjigjur 

pyetjeve historike dhe albanologjike të kolegëve tanë 

shqiptarë, të cilët natyrisht ishin kureshtarë për mendi-

met tona. Shqiptarët nuk e kanë zgjidhur ende çështjen e 

tyre kombëtare, prandaj, vetëkuptohet, kjo temë nuk i lë 

të qetë intelektualët e tyre. Ndërsa unë mbeta shpejt pa 

gojë nga madhështia e natyrës, shkova në përsiatje 

filozofike në brendësinë time dhe shijova të qenët bashkë 

me miq në mes të një flore dhe faune të papër-

shkrueshme. Kështu duhet të ketë qenë edhe për Edith 

Durham-in dhe Rose Wilder Lane-in. Unë doja ta 

përjetoja këtë ekspeditë nga një perspektivë e brend-

shme, kështu që ndodhën një shndërrim i natyrshëm nga 

historiani dhe albanologu tek filozofi dhe poeti si dhe një 

zhvendosje e ndijimit nga koka tek zemra. Shumë shpejt 

më rrëmbeu rrjedha e meditimit dhe u mbush dalë-

ngadalë me pyetje parimore dhe përgjigje të habitshme. 

 

A nuk vihemi shpesh në jetë para dilemës të shtiremi për 

t’iu përshtatur mainstream-it për shkak të interesit të 

lindur nga lufta për ekzistencë, apo të mbetemi vetvetja 

për hir të detyrimit ndaj vërtetësisë së brendshme? 

Vendimi për kërkimin e së vërtetës në kohën tonë do të 

thotë për individin dhe kolektivin dërrmimi midis 

mokrave neokapitaliste të lakmisë së pangopshme për 

fitim të të paktëve dhe të shfrytëzimit të pamëshirshëm 

të të shumtëve ose lufta donkishoteske me mullinjtë e 

erës të frymës së pashpirt të kohës, e cila po shitet tek 

neokapitalizmi dhe popullizmi i djathtë. P. sh. historianë 

që jetojnë vetëm me kërkimin, detyrohen t’u ofrohen 

politikës, ekonomisë dhe kapitalit, për të marrë një të 

drejtë të ekzistencës dhe financimin e domosdoshëm për 

ushtrimin profesional. A nuk është edhe refuzimi për të 

mbajtur një “gojëz” të tillë, i cili ka përzënë nga atdheu i 

tyre mendimtarë të lirë intelektualë, siç kanë qenë 

Thomas Mann, Kurt Tucholsky dhe Stefan Zweig? 

Pyetja e përhershme e të qenit njeri i papërsosur është: a 

dua unë si krijesë e natyrshme dhe e vdekshme vetëm të 

mbijetoj sa më gjatë në ndarjen vdekjeprurëse në kurriz 

të gjallesave të tjera – njerëzve, kafshëve, bimeve –, apo 

dua unë si Shpirt i mishëruar të zbuloj veten time të 

pavdekshme dhe të jetoj në unitetin shpëtues dhe 

vetërealizues? 

 

Kjo nuk vlen vetëm për individin, personin, por edhe për 

kolektivin, popullin, etninë, kombin ose sido që ta 

emërtojmë dhe përcaktojmë, meqë të dy kanë një thelb 

të brendshëm të qëndrueshëm, i cili shprehet nëpërmjet 

formave fenomenale kalimtare. Individi dhe kolektivi 

mund të zgjedhin: një jetë për formën e jashtme ose një 

jetë për qenien e brendshme. Ashtu siç Shpirti individual 

i mbledh të gjitha format e saja fenomenale – fizike, 

vitale, emocionale, mentale – rreth vetes, ashtu edhe të 

gjitha pjesët fenomenale, të cilat i përkasin të njëjtit 

Shpirt kolektiv, mblidhen në një bashkim të natyrshëm 

të vazhdueshëm, i cili në fund të fundit nuk është asgjë 

tjetër përveçse një çështje e vetme e kohës, ku forma e 

jashtme e vetërealizimit kolektiv – si shtet kombëtar me 

kufij territorialë “etnikisht” të përcaktuar, i cili është 

gjithmonë vetëm në kurriz të etnive dhe minoriteteve të 

tjera, ose si pjesë e një tërësie më të madhe si një shteti 

federal ose një federate shtetesh – mund të variojë. Për 
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ekzistencën e një koshience kolektive nuk duhen as 

prejardhja e përbashkët, e cila çohet nga analiza e geneve 

ad absurdum, as shtetësia e lidhur me një territor, por 

vetëm historia, kultura dhe gjuha e përbashkët dhe mbi 

të gjitha identifikimi personal. Kurdët p. sh. nuk kanë një 

shtet të përbashkët kombëtar, por e konsiderojnë veten 

pa dyshim si etni ose komb. Më shumë sesa njohuritë e 

tyre të gjithanshme mbi vendbanimet shqiptare dhe më 

gjerë më ka hyrë në zemër dashuria e kolegëve dhe 

miqve të mi albanologë shqiptarë për kombin dhe 

popullin e tyre, sepse kjo tregon se miqtë e mi kanë 

arritur të bëhen koshientë për dimensionin shpirtëror të 

nocioneve mendore “komb” dhe “popull”. Ky dimension 

nuk kapet me intelekt, por vetëm me zemrën e fshehur 

pas zemrës. 

 

Për sa i përket çështjes shqiptare, fjala e fundit nuk është 

thënë ende. Ne do të shohim, nëse pas dy ose tri 

gjeneratave do të gjendemi ende përballë një kombi të 

vetëm shqiptar apo – në qoftë se një Shpirt i ri kolektiv 

është tashmë duke u inkarnuar në një pjesë të shqiptarëve 

– një kombi shqiptar dhe një kombi kosovar, në analogji 

me manifestimin përfundimtar të një kombi austriak 

ndryshe nga ai gjerman jo më vonë se pas Luftës së Dytë 

Botërore. Mirëpo ne nuk jemi vetëm austriakë, 

gjermanë, hungarezë, shqiptarë, serbë, grekë etj., por 

njëkohësisht evropianë, amerikanë, afrikanë, aziatikë 

etj., që të gjithë ne përsëri jemi një në të qenët njeri dhe 

akoma pafundësisht më thellë. Ashtu siç ndihem unë jo 

vetëm si austriak, por edhe si shtajermarkas perëndimor 

ndryshe nga shtajermarkasit lindor dhe të sipërm, si 

shtajermarkas ndryshe nga tirolezët, vjenezët etj., si 

evropian të mesëm, evropian, qytetar i Tokës ose njeri 

dhe më në fund si Shpirt, i cili mishërohet sukcesivishtnë 

forma bimore, shtazore dhe njerëzore dhe, në transh-

endencën  e tij mbikozmike, është një pjesë e përjetshme 

e Hyjnores së papërkufizueshme, që i bashkon të gjitha 

kundërshtitë e mendueshme brenda vetes, ashtu një 

shqiptar mund të ndihet jo vetëm si shqiptar, por edhe si 

tiranas, shkodran, prizrenas, tetovar etj. ndryshe nga 

durrsakët, vlonjatët, gjakovarët etj., si ballkanas ose 

evropian jugperëndimor, evropian, qytetar i Tokës dhe 

më në fund si Shpirt i mishëruar në trup njeriu. Me një 

fjalë: një person mund të ndihet t’u përkasë disa 

kolektivave dhe prandaj të ketë disa identitete. 

 

Gjatë shtegtimeve meditative në malësi shfaqeshin për-

herë imazhe simbolike në brendësinë time si ai i shumë 

diejve brenda njërit diell. Pa ndërhyrjen e kokës zemra 

kapi në mënyrë spontane dhe intuitive të vërtetën e 

përmbajtur në të: misteri i përhershëm më i lartë, më i 

thellë dhe në thelb shumë i thjeshtë është dashuria. 

Dashuria është Hyjnorja, Perëndia, njësia ose uniteti. 

Njësia përmban shumësinë. Prandaj ne mund të flasim 

për Hyjnoren si Njëri/I Vetmi dhe Të Shumtët. Njësia 

përmban gjithashtu të qenët dhe të bërët. Shumësia 

përmban Individualen dhe Kolektiven. Pra, Njësia në 

katër aspektet e saja themelore është Të Qenët, Të Bërët, 

Individi dhe Kolektivi. Njësia është baza e shumësisë 

dhe me këtë më e larta dhe shkaku dhe qëllimi i të 

gjithave. I Vetmi dhe Të Shumtët shpalosin si Shpirti 

Kozmik si dhe Shpirtrat Individualë dhe Shpirtrat Kolek-

tivë mundësitë e pafund të Të Qenit Suprakozmik-

Transhendent në Të Bërit Kozmik-Imanent. Në nivelet e 

Të Qenit të pahapësirë dhe të pakohë jemi gjithmonë 

koshientë për unitetin. Në nivelet e Të Bërit hapësinor-

kohor bëhemi hap pas hapi koshientë për unitetin tonë të 

humbur. 

 

Vetëm pasi ne si individë dhe kolektiva ta kemi kuptuar 

dhe përvetësuar me kokë dhe zemër këtë fakt funda-

mental, do të jemi në gjendje që nëpërmjet një koshience 

dhe force të re të ndalojmë ende në kohën e duhur trenin, 

me të cilin po përshpejtojmë në mënyrë vetëvrasëse drejt 

murit të përplasjes të ndërtuar nga ne vetë, dhe t’i japim 

një drejtim tjetër, për të shpëtuar veten tonë si njerëzim 

nga shuarja e pashmangshme. Ne duhet të mendojmë 

vetëm për kërcënimin atomik, terrorizmin mbarëbotëror 

të të gjitha llojeve, mbipopullimin, ndryshimin e  klimës 

të shkaktuar nga ngrohja globale e bërë nga njeriu, 

ndotjen dhe shkatërrimin e mjedisit si dhe harxhimin e 

papërgjegjshëm të burimeve natyrore. Nga skenari i 

pasojave të tmerrshme të rritjes së pakufizuar të ekono-

misë, shkencërisht i vërtetuar në përgjithësi nga Dita e 

Shterimit të Tokës (Earth Overshoot Day) që çdo vit Ujëvara në Theth 
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ndodh gjithnjë e më shpejt, na ka paralajmëruar me 

ngulm Klubi i Romës (Club of Rome) që në fillim të 

viteve shtatdhjetë. Kjo është sfida ultimative për ne të 

gjithë si individë dhe kolektiva. Shri Aurobindo, Meister 

Eckhart, Rumi dhe mistikë/jogistë/sufistë, profetë, 

filozofë dhe poetë të tjerë të të gjitha kohëve dhe kultura-

ve na kanë thënë prej kohësh zgjidhjen në mënyrë të 

përsëritur. Princi i Vogël i bie pikës: “Njeriu vetëm me 

zemrën sheh mirë. Thelbësorja është e padukshme për 

sytë.” Vetëm një ndryshim i koshiencës, i cili bazohet në 

unitetin e brendshëm, shkakton një ndryshim të të 

menduarit, të ndierit dhe të vepruarit dhe si pasojë e 

fundit një ndryshim të botës në kuptimin e një jete në 

harmoni me natyrën dhe të një paqeje të qëndrueshme. 

Shumica e shkencëtarëve dhe intelektualëve nuk 

guxojnë ta shprehin ose madje ta shkruajnë këtë, disa 

ndoshta as të mendojnë një gjë të tillë, nga frika se do të 

përqeshen për këtë nga kolegët, studentët dhe lexuesit e 

tyre dhe të dëmtojnë prestigjin dhe karrierën e tyre. 

Mirëpo Ken Wilber, i cili ka ndikuar ndër të tjerë Bill 

Clinton-in dhe Al Gore-in, dhe protagonistë të tjerë të të 

menduarit integral kanë argumentuar prej kohësh 

provueshmërinë shkencore të eksperiencave mistike/ 

jogike ose shpirtëroro-spirituale në një mënyrë përgji-

thësisht intelektualisht të kuptueshme, duke parashtruar 

përbashkësitë ekzistuese në të gjitha kulturat dhe kohët 

të eksperiencave të tilla më të brendshme. Kjo – me 

shumë pak përjashtime – nuk ka depërtuar ende deri tek 

universitetet evropiane, të cilat i kushtohen si gjithmonë 

iluminizmit shumë të kufizuar. Arsyeja shkencore, e 

ndarë nga mistika dhe e ulur në fronin e ndërmjetësimit 

të së vërtetës, shpall Shpirtin dhe Perëndinë pjellë të 

fantazisë ose i kalon në heshtje dhe e quan materien 

shkakun e energjisë, megjithëse është e padukshmja që e 

lind të dukshmen dhe jo anasjelltas, duke i sjellë me këtë 

aq shumë fatkeqësi njerëzimit sa monoteizmi çifut, i 

krishterë dhe mysliman me pretendimin e tyre ekskluziv 

për të vërtetën hyjnore. 

 

Nga këndvështrimi kontemplativ gjithçka duket e 

ndryshme. Ashtu siç katër albanologë shqiptarë, një 

albanolog gjerman, një albanolog hungarez dhe një 

albanolog austriak ishin simbolikisht në zemër të bash--

kuar për një javë në malësinë e “skipetarëve”, ashtu jemi 

ne të gjithë – njerëz të ngjyrave, etnive, kombeve dhe 

feve të ndryshme – në të vërtet një në thellësinë e 

Shpirtit. Ka ardhur koha të heqim dorë nga paragjykimet 

reciproke në kokë dhe zemër, të përqafohemi dhe të 

pajtohemi si vëllezër dhe motra në Shpirt, në qoftë se 

duam t’u ofrojmë fëmijëve tanë një të ardhme më të mirë 

sesa e kemi pasur ne dhe paraardhësit tanë. Në qoftë se 

ndodh jo nga interesi, por nga një koshiencë e vërtetë 

uniteti, në qoftë se e do sinqerisht jo vetëm njëra palë, 

por edhe pala tjetër – pse Prishtina dhe Beogradi t’i mos 

japin shembull të mirë botës? Shumë lexuesve mund t’u 

duket si një utopi naive larg realitetit, por e parë afatgjatë 

evolucioni spiritual i njerëzimit, ky kërcim kuantik i 

dëshiruar i koshiencës së masës së madhe, i cili duhet 

aspiruar duke iu larguar ndarjes fenomenale dhe duke iu 

afruar unitetit esencial, meqë e lidhur me çlirimin e 

burimeve energjetike më të brendshme dhe më të larta 

sot ende të pamarra me mend, është shpëtimi ynë i vetëm 

nga fundi kolektiv, i cili po përgatitet dhe vetëpër-

shpejtohet gjithnjë e më shumë, dhe nga i cili nuk do të 

na ruajnë përparimi sipërfaqësor teknik dhe digjital, 

derisa nga ana e koshiencës ne mbetemi të lidhur ngushtë 

me dualitetin dhe natyra jonë njerëzore nuk ndryshon 

parimisht. Ka ardhur koha kur byku të ndahet përfun-

dimisht nga gruri. Sado të zgjasë ky proces – me hapa të 

vegjël të ngadaltë apo me një kërcim të vetëm të gjatë: 

manifestimi hapësinor-kohor i Hyjnores në Tokë në 

kuptimin e shfaqjes së gjendjes supreme Të Qenë-

Koshiencë-Forcë-Lumturi është i pandalshëm. Mirëpo 

kundërshtimi brenda dhe rreth nesh mund të rritet 

pothuajse deri në të padurueshme dhe të marrë përmasa 

apokaliptike përtej forcës sonë të imagjinatës. Prandaj 

pyetja vërtet e madhe për çdo individ dhe kolektiv është: 

a do të qëndrojmë në anën e së vjetrës apo të së resë? A 

do t’i mbyllemi apo t’i hapemi shndërrimit radikal të 

mendjes, jetës, trupit dhe materies? A do të ndodhë trans-

formimi supramental, i cili e tejkalon pafundësisht sferën 

mendore, me një njerëzim të bashkuar dhe të vetë-

kapërcyer duke u shfaqur një lloj i ri spiritualisht mbi-

njerëzor, apo pa njerëzimin e pabashkuar duke u mani-

festuar një qenie supramentale? Dhe çfarë do të bëhet me 

Evropën, Austrinë, Shqipërinë dhe Kosovën? Lajmëtari 

ose Avatari i këtij krijimi të ri ka thënë një herë: “Evropa 

krenohet me organizimin dhe efikasitetin e saj praktik 

dhe shkencor. Unë pres që organizimi i saj të jetë i 

përkryer. Pastaj një fëmijë do ta shkatërrojë.” 

 

Këto të gjitha mund t’ia pëshpërisë njeriut uji gurgullues 

në Theth, në qoftë se i vihet në qetësi veshi i zemrës ... 
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Shkruan: Tahir Bezhani, autor  

Gjakovë / Kosovë  

 

Plisi i bardhë- 

bardhësi shpirtërore shqiptare 
 

 

Reportazh nga  manifestimi mbarëkombëtar ‘‘Dita e Plisit” në Mitrovicë-Boletin. 

 

Dita e shtunë ishte ditë feste në Mitrovicë. Tek 

shtatorja e Heroit të Kombit ishin tubuar disa dhjetra 

veta nga gjithë hapësira shqiptare, t’cilëve mbi 

kokat e tyre, si rreze dielli, u shkëlqenin plisat e 

bardhë. Kishte mysafirë të veshur me veshje kom-

bëtare nga krahinat e ndryshme të vendit. Para 

shtatores së Isa Boletinit ishte një gjallëri e paparë, 

ishte një festë vërtetë mbarëkombëtare. Njerëzit e 

pendës, të gëzuar, përqafoheshin mes veti si të ishin 

vëllezër të një shtëpie, si kur vijnë nga kurbeti, 

përmallshëm... Të gjithëve u bëhej se po u buzë-

qeshte fytyra e heroit Isa Boletini, i cili luftoi tërë 

jetën e tij për bashkimin e trojeve  shqiptare. 
 

 

Kulla Muze e Isa Boletinit 

 

Kurora e lule mbi shtatoren e Isa Boletinit 

në Mitrovicë 

 

Isa Boletini, dje në Mitrovicë-Boletin, ishte pjesë e 

zemrave tona. Na bëhej se po e dëgjonim zërin e tij, 

kushtrimin për bashkim të tokave tona. Ai fliste dje, 

na mësonte historinë e thoshte: ‘‘nuk ka besë kurrë 

me shkja!...”  Në Kullën e tij na dhanë edhe 

ushqime. ‘‘Nuk bën‘‘- thanë pasardhësit e Isa 

Boletinit ‘‘të dilet nga këtu pa ngrënë një kore bukë 

e kripë‘‘. “Fol Baca Isë!“ - thanë në Mitrovicë, para 

shtatores së heroit kombëtar Isa Boletini ku ishte një 

organizim i shkëlqyer, falë dy burrave të mirëfilltë 

të kulturës sonë, por edhe veprimtarë të çështjes 

kombëtare. Halit Barani, një personalitet i njohur, i 

ofrohej secilit pjesëmarrës me buzëqeshje dhe 

shtrëngim dore, plot gëzim e bujari. Së bashku me 

ideatorin e Festës së Plisit, Ismet Krasniqi-Lala, 

sipas protokollit të paraparë, të pranishmit vunë 

kurorë e lule dhe nderuan heroin e kombit, dhe me 

një minutë heshtje i dhanë nderime. 

 

Ky manifestim ka edhe historikun e tij të lavdisë. 

Filloi nga viti 2014 në shtëpinë Muze të krijuesit 

nga Klina, Gjon Gjergjaj, pastaj vijoi rrugëtimin në 

disa vende tjera të Drenicës, e jo vetëm. Krijuesit 

nga Klina, me ideator Ismet Krasniqi-Lala, të 

mirënjohurin Prend Buzhala, krijues i spikatur, Idriz 

Berisha, etj, me punën e tyre të palodhur, bënë që 

ky manifestim të bëhet krenari kombëtare. Po 

vazhdon suksesi... 

 

 

Tek përmendorja e Isa Boletinit në Mitrovicë 

 

Në Boletin ishte madhështia... 

 

Organizimi i vajtjes nga Mitrovica në Boletin ishte 

organizuar me autobus. Me të mbërritur në këtë 

vend të shenjtë, shumëkush për herë të parë, të 

ndalonte hapin ajo kurorë malesh rreth e rreth, me 

ato bukuri të rralla, me ato xixëllima gurësh prej ari, 

të cilët ishin e mbeten lakmi e çdo armiku nëpër 

shekuj. 
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Karvani ngjitej përpjetës drejt kullës. Para hyrjes, 

një radhitje burrash të moshuar, të buzëqeshur, me 

dorë në zemër, sipas traditës, na pritnin e na dhuruan 

“mirëseardhje” duke na dhënë dorën secilit nga ne. 

Në mesin tonë kishte edhe femra, krijuese të njoh-

ura, artiste, dashamirë të artit e kulturës. Sapo u 

futëm në oborrin e kullës së Bacës Isë, një masë e 

madhe “mësyu” varrin e trimit dhe varrin tjetër 

familjar për të bërë fotografime. Qëllimi që krenaria 

të jetë pjesë e jetës dhe e lavdisë. Pas pak minutash 

filloi ceremonia, aty brenda Kullës së Botelinit. 

Ishte ora 11.15 kur brenda hyri ideatori Ismet Kras-

niqi, i cili mori fjalën dhe u shprehi mirëseardhje të 

gjithë të pranishmëve në Odë. 

 

Moderatori i shkëlqyer, Hysni Syla, pasi falënderoi 

ideatorin Ismet Krasniqi-Lala, fjalën për hapjen e 

këtij manifestimi ia dha të palodhshmit Halit Barani, 

i cili shpalli të hapur Manifestimin mbarëkombëtar 

‘‘Dita e Plisit”. Pas hapjes së kësaj ceremonie fjalën 

e mori kryetari i Komunës së Mitrovicës Agim 

Bahtiri, i cili me fjalë të zgjedhura enkas, fjalë të 

zjarrta, përshëndeti të pranishmit dhe iu uroj suksese 

në këtë rrugëtim sa fisnik aq kombëtar. 

 

 
 

Karvani i manifestimit të Ditës së Plisit 

 

Një përshëndetje e veçantë e simbolike, e mirë-

pritur, ishte edhe fjala e pasardhësit të familjes Isa 

Boletini Gazmend Boletini. Me fjalë të zgjedhura 

përshëndeti pjesëmarrësit, duke i falënderuar për 

prezencën në truallin e Boletinëve. Me duartrokitje 

u prit fjala e tij. 

 

Kumtesat, pikat argëtuese, fjalët përshëndetëse nga 

pjesëmarrës nga gjitha trojeve shqiptare nuk mun-

guan si pjesë e këtij organizimi .Kumtesa të spika-

tura gjatë këtij manifestimi lexuan disa figura emi-

nente si prof. Dr. Jahja Dranqolli, prof. Fazli 

Hajrizi, etj. Nuk munguan dhuratat e mirënjohjet 

për punë të suksesshme. 

 
 

 

Tek varri i Isa Boletinit në Boletin: Nga e majta: 

Mulla Asllan Murati, Tahir Bezhani dhe 

Idriz Bezhani 

 

Monologu për plisin nga Venera Bojaj ishte një 

veçanti nga pikat programore, e cila me interpre-

timin brilant tërhoqi simpatinë e të pranishmëve 

duke e duartrokitur gjatë. Nuk është hera e parë që 

kjo artiste e re bën për vete masën gjatë recitimit të 

monologut. Të shkëlqyera ishin edhe pikat e progra-

mit folklorik nga këngëtari i mirënjohur Nazmi 

Hajdari e të tjerë nga Mitrovica.Vallet e një grupi të 

rinjsh nga Mitrovica ishte tejet të pëlqyera. Kënga 

malësorçe   u kënduar me shpirt të ndezur tradite... 

 

Pas gjitha këtyre veprimeve,ideatori i këtij manifes-

timi mbarëkombëtar, Ismet Krasiniqi-Lala shpalosi  

programin për vitin 2019 dhe tha se ky manifestim 

do ndërrojë emrin dhe do të  emërohet “Ditët e 

Plisit”. 

 

Festa mbarëkombëtare “Festa e Plisit” në Mitrovicë 

e Boletin, me 27 tetor 2018, do mbetet në kujtesë  të 

gjatë dhe do shënohet me germa lavdie në këto 

edicione të rëndësishme për historikun e plisit, si 

traditë dhe simbol i parë i shqiptarëve kudo në botë. 

 

Mitrovicë, 27 tetor 2018 
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K U L T U R Ë 
 

Shkruan: Kristina Paloka-Perkola  

Prishtinë / Kosovë 
 

Akil Mark Koci,  

kompozitor me afinitet ndaj tingullit modern 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Akil Mark Koci 
 

Ajo çka është e rëndësishme për kulturën muzikore të një 

populli është padyshim verpimtaria krijuese sepse janë 

krijuesit apo kompozitorët ata që me veprat e tyre bëjnë 

historinë, pasurojnë repertorin muzikor dhe kontribojnë në 

kulturën muzikore të një vendi. Edhe pse me një traditë të 

pasur muzikore, muzika artistike në vendin tonë për arsye 

të shumta ishte të themi e vonuar. Megjithatë, kur është 

fjala për krijuesit veprimtaria muzikore e së cilëve ka lënë 

gjurmë të thella në zhvillimin historik të muzikës shqiptare, 

aty padyshim përmendet emri i kompozitorit Akil Mark 

Koci i cili hyri në realitetin muzikor shqiptar si kompozitor 

me tendenca të reja muzikore. Këtë vit kemi nderin dhe 

kënaqësinë të kremtojmë 80 vjetorin e lindjes së tij si dhe 

57 vjetorin e nismës së krijimtarisë së tij muzikore. 

 

I lindur në shtator të vitit 1936 në Prizren Akil Koci vie nga 

një familje tradicionale me virtyte kombëtare e intelektuale. 

Si i ri ndoqi shkollën e muzikës Josip Sllavenski në Prizren 

e më pas vazhdoi studimet në drejtimin e Teorisë Muzikore 

në Akademinë e Muzikës në Sarajevë (1958-62) kurse spe-

cializimin në fushën e kompozimit në Shkup. Nga viti 1974 

studioi në Schtutgart tek Milko Kelemen nga ku mësoi mbi 

teknikat kompozicionale bashkëkohore. Gjatë viteve të 

studimit në Gjermani u dallua si student dhe vepra e tij 

“Diskordia për tre’’ e interpretuar nga një Trio Sllovene 

ishte momenti që i hapi kompozitorit dyert e afirmimit të tij 

në Evropë. Përveç kompozimit ka specializuar edhe në 

fushën e Muzikologjisë në vitin 1983 në Akademinë e 

Muzikës në Sarajevë ku mbrojti titullin e shkallës së tretë 

me temën: “Rëndësia dhe trajtimi i folklorit muzikor në 

veprat e kompozitorëve jugosllav’’ kurse vite më parë ka 

doktoruar në Tiranë. 

 

Aktiviteti i tij në sfera të ndyshme muzikore ishte gjithnjë 

present. Nga viti 1962 punoi si Kryeredaktor i Programeve 

muzikore në Radio Prishtinë, kurse pas përfundimit të 

specializimit si pedagog në Fakultetin e Arteve. Me që nga 

viti 1993 ka jetuar në Londër edhe atje nuk u ndal në 

aktivitetin kompozicional e muzikologjik. Gjatë gjith jetës 

kontributi i tij i madh dhe i vazhdueshëm ishte në krijimin 

e repertorit muzikor, në ndërtimin e institucioneve e festi-

valeve muzikore, si dhe në fushën pedagogjisë, muziko-

logjisë e kritikës muzikore. Në mes tjerash ai ishte kryear i 

Lidhjes së Organizatave të Kompozitorëve të ish-Jugoslla-

visë, ndër themeluesit e Shoqatës së Kompozitorëve në 

Kosovë, Shoqatës së Muzikologëve, Festivalit “Akordet e 

Kosovës’’, “Ditët e Muzikës Kosovare’’, themelues e 

drejtues i “Skenës Muzikore të Prishtinës’’, anëtar i jurisë 

në Festivalin “Opatija’’, anëtar i Shoqatës së Kompozi-

torëve në Britani të Madhe, Kroaci etj. Ka marrë pjesë në 

kongrese, konferenca e simpoziume të ndyshme kombëtare 

e ndërkombëtare si dhe për krijimet e tij muzikore është 

shpërblyer me çmime të ndyshme. Ka botuar artikuj të 

shumtë në revista e gazeta të ndyshme si dhe me dhjetra 

libra që e pasurojnë dukshëm opusin tonë muzikologjik. 

Madje edhe në këtë moshë vazhdon të jetë shum aktiv me 

shkrime, studime e kritika muzikore. Por aktiviteti i tij 

primar dhe kryesor gjatë gjith jetës është kompozimi. 

 

Në opusin e tij gjejmë krijme të ndyshme duke filluar nga 

format vokale, korale, sakrale, kamertale, orkestrale, 

skenike, etj. Po veçojmë veprat si: “Vashës’’, “Zambaku i 

Prizrenit’’ “Pa titull’’ – vepra korale, “Popullit tim’’ – 

këngë solo, kantatat “Nënës së dhembjes’’ dhe “Gloria 

festive – Nënë Tereza’’ “Metamorfoza’’ – kuintet frymor, 

“Siluetat’’ – për obo e harqe, “Klarineta fenomenal’’ – për 

klarinetë e piano, ciklin e veprave “Filigranët I, II, III’’ e 

më vonë edhe “Filigranët IV’’ – muzikë elektornike, “Ab 

Aeterno’’ – për orkestër simfonike, si dhe format skenike 

respektivisht baletet: “Sokoli e Mirusha’’, ‘’Era dhe 

Kolona’’, “Kënga e Rexhës’’ etj. 

 

Duke qenë i pari kompozitor që sprovoi aftësitë e tij 

krijuese në gjininë e formave të mëdha skenike siç është 
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baleti, është më se e logjikshme të ndalemi pak tek ky 

moment i krijimtarisë së tij. “Sokoli e Mirusha’’ vepër e 

kompozitorit Koci me libreto nga Nuredin Loxha është 

baleti i parë me (me dy akte) në Kosovë i realizuar në vitin 

1976 nga ansambli i ri i baletit në Teatrit Popullor të 

Prishtinës. Përmbajtja e këtij baleti e cila rrëfen për 

dashurinë e dy të rinjëve shqiptar të besimeve të ndyshme 

fetare të cilët nuk arrijnë të realizojnë ëndërrën e tyre dhe 

vetflijohen duke i dhënë fund jetës, arrinë plotësinë e 

shprehjes artistike përmes muzikës ku kompozitori përdor 

elemente të veçanta shprehëse duke gërshetuar brenda tij 

tradicionalen dhe avangarden bashkohore. Këtë e arrijnë 

përmes krijimit të vijave melodike të mbështetura në folklor 

dhe muzikë bashkëkohore, përmes strukturimit të veçantë 

të orkestrës që dallon shumë nga orkestrimet tradicionale, 

përmes përdorimit të magnetofonit dhe aplikimit të atona-

litetit dhe aleatorikës. I ndjeri prof. Engjell Berisha në librin 

e tij “Zhvillimi i stileve në veprat e kompozitorëve shqip-

tarë të Kosovës’’ për baletin në fjalë shprehet: “Në këtë 

balet Kompozitori Akil Koci ka aplikuar elementet e 
klasikës, folklorin e stilizuar dhe muzikën bashkohore. 

Klasika është e pranishme në mënyrë shum diskrete, 

folklori është i pranishëm për ti dhënë ngjyrë veprës kurse 
sa i përket bashkohores ajo është shumë prezente prandaj 

në pikëpamje stilistike vepra është heterogjene, por, 

megjithatë muzika është, para së gjithash, e shprehjes 
bashkohore. ‘’ Dhe unë personalisht do të theksoja se vlera 

e këtij baleti përveç vlerës historike si forma e parë e kësaj 

gjinie muzikore, spikat edhe vlerat kompozicionale e 

dramaturgjike të një rruge avangarde të zhvillimit të 

muzikës artistike në Kosovë. 

 

Duke u nis nga fakti se Festivali “Ditët e Muzikës Koso-

vare’’ këtë vit, në mënyrë të veçantë i kushtohet figurës së 

humanistes sonë të madhe Nënë Terezës respektivisht 

ngjarjes më madhore për ne shqiptarët, Shenjtërinmit të saj 

në Vatikan në Shtator të këtij viti, duhet cekur se vargjet, 

poezitë, këngët e veprat e ndyshme muzikore kushtuar 

kësaj figure emblematike janë të shumta në numër. Kështu, 

në gamën e gjërë krijuese të kompozitorit Koci gjejmë edhe 

forma të muzikës sakrale në mesin e së cilave mund të 

veçojmë ato kushtuar Shën Terezës së Kalkutës. Këto 

forma i përkasin një krijimtarie të mëvonshme të kompo-

zitorit ku në vitin 1985 gjejmë të realizuar kantatën me 

titull: “Nënës së dhembjes’’. Kantata tjetër mban titullin: 

“Gloria Festive – Nënë Tereza’’ e cila është interpetuar me 

rastin e 71 vjetorit të lindjes së kompozitorit. Albulena 

Nuredini autorja e librit “Akil Mark Koci, pararojë e muzi-

kës bashkohore shqiptare’’, për veprën në fjalë është shpre-

hur: “Vepra nis me introduksion të qetë të orkestrës, e cila 

përshkohet me pasazhe ritmike nga harqet dhe ngërthen një 

energji e këmbëngulje për të vënë në pah portretin e 
shqiptares së madhe. Motivet e folklorit shqiptar vijnë si 

jehonë për të mos harruar sakrificat e popullit tonë ndër 
shekuj, kurse kori si element i rëndësishëm i muzikës 

religjioze i jep veprës më shumë përfytyrimin e muzikës 

sakrale’’. Përveç veprave të lartpërmendura, në kirjim-

tarinë e kompozitorit Koci mund të veçojmë edhe veprën 

korale me përcjellje të orgjeve me titull: “Shën Tereza Nëna 

Jonë’’ vepër kjo me tekst të autores Zita Bashota, e 

kompozuar enkas për korin amator të Katedralës së 

Prizrenit i cili në vitin 2002 është prezentuar me atë këngë 

në Festivalin e Muzikës së krishterë në Shkodër ku është 

vlerësuar si një ndër këngët më me vlerë të festivalit si dhe 

është shpërblyer me çmimin e tretë. 

 

Në një kontekst analize të përgjithshme , po ti hedhim një 

vështrim gjithpërfshirës krijimtarisë së kompozitorit Akil 

Koci dhe gjuhës muzikore që ai përdor në veprat e tij, do të 

vërëjmë se tek shumica e tyre ai tregohet si kompozitor me 

një afinitet të theksuar ndaj tingëllimës moderne e bash-

kohore. Që në fillet e para kur ai shfaqet si kompozitor diku 

rreth viteve të 60-ta prezentohet me ide novatore dhe 

avangarde në kulturën e atëhershme muzikore. Duke filluar 

nga veprat vokale, intrumentale e deri tek ato skenike, ai 

arrinë që përmes teknikave kompozicionale bashkohore të 

realizoj shprehjen e tij muzikore dhe të krijoj stilin e tij. 

Megjithatë në një prej intervistave kompozitori është 

shprehur: “Nuk planifikoj asgjë, shkruaj shpejt dhe nuk 

bazohem në asnjë stil, thënë të drejtën nuk kam stil por kam 
identitetin tim dhe krijimet e mia si të tilla dallohen nga ato 

të kompozitorëve të tjerë.’’ 

 

Tendencat kompozicionale që kompozitori Akil Koci i ka 

aplikuar në krijimet e tij dikur e që në atë kohë shquheshin 

për novatorizëm të theksuar për kulturën e traditën tonë 

muzikore, sot janë bërë realitet dhe vlerë e muzikës shqip-

tare kudo. Pra, fara që ai mbolli me veprën e tij është bërë 

pemë dhe simbol i jetëgjatësisë së artit tonë muzikor. Me të 

drejtë, kompozitori Aleksandër Peçi e cilëson kompozitorin 

Akil Koci si personalitet të pazëvendësueshëm dhe figurë 

të rëndësishme të lirisë së mendimit perëndimor kompo-

zicional në Kosovë. Rdhe nga këndvështrimi im personal 

krijimtaria e tij muzikore mendoj se i takon një dimensioni 

të gjerë dhe suksesiv në hap me zhvillimin e muzikës 

artistike në Kosovë. 

 

Duke e pasur kompozitorin këtu prezent, e falenderoj për të 

gjitha veprat muzikore që ka krijuar, për librat e shkrimet 

muzikore si dhe për gjith aktivitetin dhe veprimtarinë e tij 

ndër vite. Kompozitori Akil, të dëshirojmë jetë të gjatë dhe 

shpresojmë të ju kemi akoma aktiv në veprimtarinë tuaj 

muzikore. 
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Shkruan: Mr. Sarë Gjergji (PhD. Kandidat)  

Prishtinë / Kosovë 
 

 

Motivi biblik në poezinë e Nolit 
(pjesa e parë) 

 

 

 

 

Fan Noli 
 

Një vend të rëndësishëm në krijimtarinë letrare të Nolit  

zënë edhe poezitë e tij të mbështetura në “shtratin e fortë të 
temave e të figuracionit biblik”.25 Ai ka shkruar gjithsej 20 

poezi origjinale, prej të cilave dhjetë sosh janë me motiv 

biblik. Të tilla poezi, me motiv biblik, por që ngërthejnë në 

vete dhe që reflektojnë kombëtaren (nacionalen), filozo-

fiken, politikën, socialen, shoqëroren etj. janë: Mojsiu në 

mal, Marshi i Krishtit, Krishti me kamxhikun, Shën Pjetri 
në mangall, Marshi i Barabajt, Marshi i kryqëzimit, 

Kirenari, Kryqëzimi dhe Anës së lumenjve të Babyllonës 

(Babilonisë, vërejtja ime), të përmbledhura tek “Albumi” 

(Boston, 1948), si dhe poezia Tallja përpara Krishtit, e 

botuar pas vdekjes së autorit, më 1971. Poezitë e Nolit, 

përveç poezisë së fundit, janë me “karakter autorial”26 dhe 

ndërlidhen me ngjarjet politike në Shqipërinë e viteve 

1920-1930, me një theks të veçantë, me Revolucionin e 

Qershorit të vitit 1924, protagonist qendror i të cilit ishte 

vetë Noli. Në këtë kontekst, vlerësojmë se poezitë e Nolit 

                                                 
25Shih: Sabri Hamiti, Tema shqiptare, Rilindja, Prishtinë, 1993, 51, si dhe: 
IsakAhmeti, Bibla në letërsinë shqiptare, Prishtinë, 1999, 190. 
26FemiCakolli, Kodi biblik në letërsinë shqiptare,, Tenda, Prishtinë, 2003, 

179. 
27Shih: Sabri Hamiti, Letërsia moderne shqipe për klasën e tretë të shkollave 

të mesme, Libri shkollor, Prishtinë, 1999, 73. 

(ato që motivin e  kanë marrë nga ungjijtë ose Bibla), në 

brendinë e tyre kanë një ngjarje a një ndodhi. I këtij men-

dimi shprehet edhe studiuesi Sabri Hamiti.27 

 

Pavarësisht motiveve dhe simboleve biblike, që vijnë edhe 

si rezultat i formimit kulturor të Nolit, i cili ishte dhe prift, 

poezia e tij nuk ka karakter as frymë fetare. I mbështetur 

tek figurat dhe motivet biblike, autori gjeti mundësinë e 

pasqyrimit më të mirë të një realiteti konkret me gjithë 

përmasat dhe manifestimet mundshme. Përmes lëndës, 

figurave e simboleve biblike, Noli iu dha zë e jetë ngjarjeve, 

pjesëmarrës i të cilave ishte edhe ai vetë. Kështu, ngjarjet 

konkrete, ai i ngriti në shkallë të simboleve universale, që 

do thotë biblike, me një frymë dhe ngjyrë përgjithësuese. 

Këto simbole, ndërkaq, kanë konotacione, kuptime shumë-

shtresore, shumëdimensionale, ku ndeshet një përvojë e 

gjerë historike dhe kulturore.28 

 

Biblën me vlerat dhe vitalitetin e saj që ka e që reflekton, 

Noli e ka shfrytëzuar për mrekulli në krijimet e veta, duke 

i veshur figurat biblike me kuptime të reja. Poezia e tij që 

në esencën e saj është politike, duke u ushqyer me lëndë, 

me figura, me metafora e simbole biblike, merr një ngjyrë 

të re, një ton dhe një energji më të fuqishme, më dinamike, 

më shpërthyese e më thumbuese. Studiues  të ndryshëm të 

veprës së Nolit, pajtohen se pjesa më e madhe e poezive të 

tij marrin shkas nga përvoja e tij personale, nga aktivitetet 

e shumta që kishte ai, në mënyrë të veçantë nga Revolucioni 

i Qershorit të vitit 1924, kur dhe Noli u bë Kryeministër i 

Shqipërisë. Në këtë kontekst, “në figurat biblike, të cilat i 

pasuroi me përmbajtje kuptimore konkrete nga përvoja e 
vet, poeti pa mundësinë e përgjithësimit artistik të tipave të 

njerëzve të ndryshëm me të cilët i takoi jeta...”29 Në këtë 

rrafsh e në këtë kontekst duhet parë e kuptuar edhe figurën 

e Shën Pjetrit, edhe të Kirenarit, edhe atë të Moisiut dhe të 

gjitha figurat e tjera biblike. 

 

Cikli i poezive, që për motiv kanë Biblën, hapet me poezinë  

“Moisiu në mal” (nga Besëlidhja e Vjetër). Ky cikël 

poezish, është me rëndësi të theksohet se, ngjarjet i përcjell 

në mënyrë kronologjike dhe në përputhje me Biblën, por që 

në mënyrë alegorike shprehin qëndrimin e Nolit për ngjarjet 

e vitit 1924.  

28AlfredUçi, Simbolika mitologjike në realizmin tonë, në: Fan Noli, Vepra 7, 
Rilindja, Prishtinë, 1988, 299. 
29Shih: Bajram Krasniqi, Botëkuptimi dhe stili i Nolit, në: Noli, Vepra 7, 

Rilindja, Prishtinë, 1988,  355-356. 
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Poezia Moisiu në mal30, që në titull jep shenjat biblike. Në 

të vërtetë e gjithë tema e poezisë është biblike. Ajo është e 

motivuar nga Libri i Daljes. Figurë qendrore është Moisiu 

profet, i cili i çliroi izraelitët nga zgjedha egjiptiane, por që 

vetë nuk arriti të shkelë në atdhe, në Tokën e premtuar.31 

Kjo, Toka e premtuar, “si një objekt-simbol”32, paralaj-

mëron ngjarjet jo të mira që mund të pasojnë. Në poezi Noli 

përshkruan tragjedinë e Moisiut, Krye-Profetit të Izraelit, i 

dënuar nga Zoti, jo për fajin e tij, që të mos shkelë në tokën 

e premtuar, për të cilën aq shumë luftoi: 

 

“Tokën e shenjtë kurrë s’e shkelni    

Skllevë, bijë – skllevësh, s’e meritoni 

S’e liri s’doni!.” 

 

Në poezi nga vargu në varg rritet tensioni, dhembja, tortura. 

Fillimisht shohim Moisiun optimist tek “Ngjitet përpjetë, 

Malit të shkretë / Krye-Profeti, trimi më fletë”, për të 

vazhduar me frikën e tronditjen e tij, me një Moisi që 

kërkon mëshirë, për të përfunduar krejt i përmbysur  dhe në 

pritje për një përgjigje që s’e merr dot nga Zoti: “Pse 
shpresën dyzet vjet ma ushqeve / dhe sot ma preve?”  

Historia e Moisiut biblik është analoge më atë të Moisiut 

shqiptar. Sikundër që Moisiun nuk e kuptoi sa duhet populli 

i Izraelit, po ashtu edhe shqiptarët nuk e kuptuan Nolin. 

Ndonëse, pas shumë përpjekjeve, si rezultat i Revolucionit 

të Qershorit të viti 1924, arriti të bëhet Kryeministër i 

Shqipërisë, Zogu mbret do ta rrëzojë nga froni dhe për 

pasojë Noli do mërgojë në Amerikë. Përkundër dëshirës për 

t’u kthyer në Shqipëri, ai nuk arriti dot ta shkelë  më “tokën 

e premtuar”, Shqipërinë.  

 

Mosiu është figura simbol e heroit të vetëdijshëm e të 

gatshëm për flijim, pavarësisht çmimit që duhet paguar. 

 

Nga aspekti simbolik “Moisu në mal” është pikëllimi, vet-

mia dhe mjerimi në të cilin bie prijësi i braktisur.  

 

Cikli vazhdon me poezinë “Marshi i Krishtit”.33 Teksti 

bazë i Biblës për këtë poezi është Hyrja kremtore e Krishtit 

në JerusalemMateu 21:1-11; Marku 11:1-11; Luka 19:28-

40; Gjoni 12:12-19, si dhe  Letra drejtuar Filipianeve, 
2:10-11. 

 

Noli në figurën e Krishtit portretizon drejtuesin ideal të 

atdheut. Krishti, mishëron në vetvete gjithçka të mirë, të 

lartë sublime. Ai quhet Mesi, Çlironjës, Kryetrim, Shpëtim-
tar, Njeri-Perëndi, Kryemjeketj.etj. Pa dyshim, në poezi 

ndjejmë strukturën gjuhësore të teksteve fetare, biblike, të 

psalmeve e himneve: “Kryetrim që lufton, triumfon për 

atdhe / lum e lum Galile: Hosanna, Hosanna”, por  e cila 

transponohet mjeshtërisht për të ndërtuar një vepër, një 

poezi të fuqishme e krejt origjinale. Në një kuptim më të 

gjerë, me “Marshin e Krishtit”, kemi marshimin e forcave 

progresive të kohës në krye me Nolin. 

 

                                                 
30Fan Noli, Albumi, Rilindja, Prishtinë, 1968, 37-38. 
31Shih në Bibël: Libri i Daljes. 
32Ibrhaim Rugova, Kualitet estetike të poezisë së Nolit, në: Fan Noli, Vepra 7, 

Rilindja, Prishtinë, 1988, 241. Shih edhe në: Jeta e re, Prishtinë, 1975, nr.3. 

Tek poezia “Krishti me kamçikun”34, strofat 4 dhe 5 janë 

analoge me tekstin biblik Dëbimin e tregtarëve nga 

Tempulli: Ll 19:45-48; Gjn 2:13-22; Mk 11:15-19 dhe Mt 

21:12-17. Le të shohim: 

 

“Çdo i shenjtë ideal, çdo shtëpi Perëndie 

Ishte bërë dyqan dhe pazar tregtie 

Kush fitonte më tepër, ai ishte usta, 

Dhe kush nuk plaçkiste ish krejt budalla. 

 

Kur e pa këtë zi dhe këtë errësirë, 

Krisht’ i ëmbël u ndez dhe u bë i vështirë 

Me kamxhik e me fshikull sarafët i dëboi 

Dhe nga larot gjakpirës atdheun e shpëtoi” 

 

Siç hetojmë, kemi në këtë poezi një gjuhë me një ritëm e 

ton vërtet biblik. Shqipëria, më saktë pushteti, Qeveria 

shqiptare e kohës së Nolit, ishte kthyer në një vend, treg të 

plaçkave. Krishti / Noli nuk duroi tregtimin në Tempull / 

Qeveri dhe përdori kamxhikun, por që i penduar e me lot 

në sy e hedh atë. Shën Pjetri insiston në përdorimin e forcës, 

por që Krishti / Noli nuk pranon i vetëdijshëm se: “s’e ka 

fajin kurrizi, po truri / s’e lirinë e sjell drita e mendjes, jo 

druri”.  

  

Për pasojë përkrahësit e Zogut përdorën dhunën dhe 

rrëzuan qeverinë e Nolit: “dhe e kapën kamxhikun sarafët 

për fenë / dhe e shembën çlironjësin, fenë e atdhenë”. 

 

Poezia “Shën Pjetri në mangall” – teksti nga Bibla: Mk 14, 

66-72; Mt 26, 69-75; Lk. 22, 56-62; Gjn. 18, 25-27.  

 

Është një poezi me përmbajtje mjaft komplekse dhe përplot 

tensione. Pas përmbysje së qeverisë nga ana e mbretit Zog, 

Noli u detyrua të largohet nga Shqipëria. Pas kësaj, 

përkrahës të dikurshëm të Nolit, do të kalojnë në taborin e 

kundërt, atë të mundësit, të Mbretit Zog. Noli njohu dhe të 

tillë që u penduan. Poezia ngrihet shkallë-shkallë; atmo-

sfera bëhet më  e tensionuar, më prekëse, pas çdo mohimi 

që bën Shën Pjetri. Dialogu që zhvillohet mes një shërbe-

toreje dhe Shën Pjetrit/ mohuesit të Revolucionit të Qersho-

rit (mohuesit të Nolit), është një torturë e ashpër psikike dhe 

prek thellë në ndërgjegjen e mohuesit; është një përmbysje, 

një rrënim për të. Noli ironizon deri në sarkazëm: 

 

“S’ka e s’ka si heroizma, 

edhe si idealizma, 

po kur dimër del behari 

s’ka si zjarri” 

 

Krishtin e dënuan paria klerikale judeike e ndihmuar nga 

pushteti romak, kurse Nolin e dënoi (me vdekje në mun-

gesë) Mbreti Zog, i cili në pushtet erdhi me ndihmën e 

pushtetit jugosllav.  

(vijon) 

33Noli, Albumi, 39 
34Po aty, 41. 
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Shkruan: Ndue Ukaj 

Prishtinë / Kosovë  
 
 

Át Zef Pllumi:  

mendimtari i lirë dhe Shqipëria e burgosur 
 

 

Kur e lexoj librin e kujtimeve të Át Zef Pllumit, “Rrno 

vetëm për me tregue”, përpara më shfaqen dy Shqipëri: 

një që përfaqëson autori i këtyre kujtimeve, i cili, 

ndonëse në burg e ndër tortura mizore, jetonte i lirë me 

mendimet e veta, dhe një tjetër e izoluar dhe e burgosur, 

në të cilën persekutoheshin dhe torturoheshin të gjithë 

ata që e donin lirinë e vërtetë. E, në vargun e madh, të 

atyre që e deshën këtë liri dhe sakrifikuan për të, ishte Át 

Zefi shembullor, dhe një varg klerikësh e laikësh të 

shkolluar, që atëbotë përbënin elitën më përparimtare të 

Shqipërisë. 
 

 

Át Zef Pllumi 
 

Golgota e rrëfimeve të Át Pllumit e përfshirë në librin 

monumental, “Rrno vetëm për me tregue”, është historia 

e kujtimeve personale të autorit, por esencialsht dhe 

objektivisht, është edhe historia e komunizmit shqiptar, 

me gjitha tipologjitë dhe ngjarjet që e karakterizuan atë, 

me fytyrën reale të shëmtisë dhe të egërsisë, me të cilën 

regjimi brutal e shtypi lirinë e vërtetë njerëzore. Në këtë 

mënyrë, rrëfimet e tij personale, objektivisht, mbeten 

referenca të përhershme historike, për të kuptuar të 

vërtetën e dimrit të egër komunist në Shqipëri. 

 

Át Pllumi i trishtuar, një ditë e lexon në murin e WC-së, 

ku vuante dënimin absurd: “Un Dom Vlash Muçaj këtu 

më 22 korrik piva urinën time për mos me dekë etjet.” 

 

“U tmerrova”, shkruan Pllumi dhe pyet: “A thua njeriu 

arrin deri aty, ma keq se kafsha? Përgjatë gjithë librit, ku 

flitet për tema të ndryshme e përshkruhen situata drama-

tike, lexuesi i kujdesshëm e shtron të njëjtën pyetje me 

qindra herë. 

  

Përgjatë rrëfimit të kujtimeve të burgut, relacionit të tij 

me autorë të tjerë, sidomos me sivëllezërit françeskanë, 

lexuesi ndesh skena makabre: sesi njeriu i gjallë rri i 

lidhur duar e këmbë tri ditë më të vdekurin, ndesh njeriun 

uritur e të etur, me minj nëpër trup, me morra në kokë, të 

përbuzurin, të pushkatuarin, dhe po ashtu, sheh heroin e 

rrëfimit, Át Pllumin, që asnjëherë nuk u përul dhe nuk 

hoqi dorë nga bindjet dhe nga natyra e vërtetë njerëzore. 

Ky është shembull për gjithë. Kjo është figura të cilën 

duhet ta ndjekin gjithë njerëzit që duan të vihen në 

shërbim të mirësisë, të drejtësisë dhe humanizmit. 

 

Janë bërë dhjetë vite prej kur i mbylli sytë Áti i mëshir-

shëm, ndërkohë që, vepra e tij është bërë fanar drite, për 

të kuptuar mynxyrat e komunizmit. Ai i dhunuar dhe i 

burgosur, e deshi Shqipërinë dhe lirinë e saj, me plagë në 

shpirt dhe në trup, edhe pse ajo i dha tmerre, vuajte të 

pafundme dhe çnjerëzore. Përgjatë disa dekadave, nëpër 

burgje e kampe llahtarie, ai përjetoi në shpirt e në trup 

urrejtjen egër të diktaturës enveriste, por gjithmonë pre-

dikoi me besim të plotë se “dashnia nuk vendoset me 

dhunë.” Në këtë mënyrë, ai sot mbetet figurë shembu-

llore - ndërgjegjja e Shqipërisë së lirë - dhe kundërpeshë 

hyjnore kundruall të keqes.  

 

Át Marin Sirdani, autor i shumë teksteve të çmueshme 

për kulturën dhe historinë shqiptare, pjesëtar i shkollës 

françeskane, kësaj shkolle që u bë institucion i emanci-

pimit kombëtar shqiptar, pasi zhvilloi një bisedë me Át 

Zef Pllumin, në formë urdhërore, iu drejtua atij: “Fra Zef, 

Un jam sot për sot Superjor: po të jap urdhën: ik, rrno! 

Vetëm për me tregue!” Át Zefi nuk iku, por jetoi në 

burgje, kampe, i përbuzur dhe i torturuar, por asnjëherë 

nuk iu nënshtrua uraganit të totalitarizmit, që i tjetërsonte 

njerëzit dhe i bënte vegla të përdorshme të zgjatimit të 

utopisë së barazisë ndërmjet njerëzve dhe luftës së 

klasave, në emër të së cilës u bënë krime të shëmtuara. 

Duke e përshkruar kohën e tij në burg, Át Zef Pllumi 

thotë: “Unë tanë jetën e kam kalue në burg, por 

mendimtar i lirë.” Kjo liri e tij, ndërkaq, u mungonte 

shqiptarëve të tjerë, që kishin pushtetin total, dhe 
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mundësitë për të bërë çka u shkonte në mendje: për të 

shpifë e trilluar kundër gjithsecilit, për të vrarë dhe për 

të përbuzë gjithsecilin, e sidomos të dobëtin. 

 

Liria e Át Zeft nuk varej nga prangat ideologjike së 

urrejtës, por ishte thadruar në ndërgjegjen e formuar me 

parime njerëzore. Dhe, kjo liri, u bë esencë e veprës së 

tij madhore, si rrëfim personal i njeriut të përkorë, i cili, 

për të mos bjerrë shpirtëroren, burgoset, torturohet, 

poshtërohet, por nuk tjetërsohet. Sepse, liria e ndër-

gjegjes, është ontologjia e ekzistencës së njeriut që 

kapërcen ideologjitë, kombet, shtetet, fetë. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopertina e librit “Rrno vetëm për me tregue” 

 

Secili që e lexon librin monumental të rrëfimeve “Rrno 

vetëm për me tregue”, nuk ka sesi të mos përlotet e të 

mos shtrojë pyetjen që e bënte një shkrimtar i madh, që 

po ashtu vuajti në kampet e përqendrimit, Primo Livi: “A 

është, vallë, njeri?” 

 

Secili shqiptar i ndërgjegjshëm, kur lexon kujtimet e Át 

Pllumti, pyet: a ishte kund njeriu në atë humbëtirë komu-

niste, ku ndjenjat e dashurisë njerëzore ishin të pakta? 

Po, secili lexues, pasi të ketë mbyllë së lexuar librin e Át 

Pllumit, nuk mund të mos e shtrojë edhe një varg pyet-

jesh tjera, gjithsecila më komplekse se tjetra. Si është e 

mundur që ne emër të lirisë, një regjim të shtyp dhe ta 

qet në llogore popullin e vet?  

 

Karakteret e veprës së Át Zefit, janë personalitete të 

njohura, shumica emra të dalluar të historisë së kulturës 

shqiptare, ndërkaq, tërësia e veçorive shpirtërore që për-

faqësojnë ata rrezatojnë dritë në errësirën komuniste, ku 

qe katandisë Shqipëria. Në këtë mënyrë, rrëfimet e tij, 

sot e përherë, mbesin shkollë e dashurisë kundër dhunës, 

e humanizmit kundër urrejtjes, e mirësisë kundër të ke-

qes, e udhës së drejt kundër paudhësisë. 

Pas një dekade në amshim, ne e shohim sesi kujtimet e 

tij, janë domosdoshmëri për shëndetin kombëtar, porsi 

ajri, buka e uji. Sepse janë tregime kundër topitjes, 

batakçinjve, që nuk u pëlqen ndriçimi i udhës së një 

kombi, janë rrëfime kundër amnezisë historike dhe tota-

litarizmit të çdo forme. 

 

Por, nga llogoret e një llahtarie të tmerrshme, Át Pllum, 

nxori rrëfime pa të cilat njohja jonë për atë epoke do të 

ishte shumë e mangët. 

 

Kujtimet e Át Zefit janë shkollë për jetë e mote, ku ai 

tregon sesi njeriu, për ta shpëtuar ndërgjegjen dhe lirinë, 

bëhet mik me ujkun, dhe nuk do të bie në duar të njerëzve 

që ishin më të këqij se bisha e maleve. Po, Át Zefi në 

kujtimet e tij tregon sesi një njeri i fshehur në male, lidhi 

miqësi me ujkun, për të cilin mërzitet shumë kur e vrasin, 

dhe nuk pranoi të bëhej pjesë e skemave të tmerrit, që 

tentonin tjetërsimin e njeriut. Skena e miqësisë së njeriut 

me ujkun, përbën njërin nga episodet më prekëse dhe më 

të makthshme të librit të kujtimeve, “Rrno vetëm për me 

tregue.” Atëbotë, tregon Át Zefi, kur u dëgjua një krisëm 

në mal, thotë, “mu duk se krisi dishka në zemër”, dhe 

vazhdon: “Pata një shqetësim. A thue, -thashë me vedi, -

ma vranë ujkun tem? Personazhi për të cilin tregon 

Pllumi, pasi merr vesh të vërtetën për ujkun e vrarë, në 

dialog me çobanin, i thotë: “ai ujk ishte ma besnik se çdo 

njeri.” 

 

Kjo përplasje kaq dramatike dhe kaq pazakontë, është 

filozofia e dy botëve të kundërta që ndeshën në këto 

kujtime: ajo e urrejtës pafund që regjimi ushtronte kun-

dër njerëzve të vet, dhe po ashtu, e dashurisë pafund që 

tregonin kundërshtarët e kësaj të keqe për Shqipërinë dhe 

lirinë e njëmend të saj. 

 

Kujtimet e Át Pllumit farkëtojnë një histori makthi e 

lirie, ku shprehet fuqia e tërbuar e njeriut që nuk do nje-

riun, e njeriut që për njeriun është ma pak besnik se ujku, 

dhe, atij që deri në maksimum lufton për lirinë e njeriut 

dhe të vendit të vet.  

 

Këto dy botë e përshkojnë librin fund e krye, si reflek-

sione të përplasjes së përhershme mes të mirës e të keqes, 

dashurisë dhe urrejtës. Në këtë përplase dhe në këtë botë 

të mbushur me urrejtje, ai në burgje e tortura, i përkorë, 

nuk u tundua asnjëherë nga joshjet e gjithfarshme, 

paudhësia, por deri në fund mbeti njeri. Dhe sot, ai na 

shfaqet si dielli që ndriçon errësirën, pasi një dimri të 

gjatë e të akullt. Po, ai sot është pasuri e madhe e gjithë 

atyre që duan të mësojnë të vërtetën për Shqipërinë 

komuniste dhe relacionet të saj me botën tjetër shqiptare 

dhe atë të huajën. Ai dhe vepra e tij, po ashtu, janë 

dëshmi se e keqja, pavarësisht sa e madhe të jetë, një ditë 

merr fund, dhe prapa mbesin mizoritë: një mësim për 

breznitë e ardhshme. 
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A fiton e mira kundruall të keqes? – kjo ndoshta është 

njëra ndër pyetjet më serioze me të cilat na ballafaqon 

fund e krye libri i kujtimeve të Át Zefit.  

 

Përballë një aparati të egër e të tërbuar nga urrejtje, 

përballë një klase politike të paemancipuar, që mbyllte 

shkolla, revista, institucionet fetare, pushkatonte njerëz, 

shtypte nacionalizmin e vërtetë në emër të internacio-

nalizmit utopik, sajonte gjithfarë marrëzish në emër të 

luftës së klasave, vetëm e vetëm që ta degradonte dhe ta 

poshtëronte njeriun, rrinte frati i urtë dhe regjistronte 

provat e idhëta të diktaturës, të cilat, pas lirimit, mjesh-

tërisht i përjetësoi në libër, për t’ia dhanë botës shqiptare 

dhe asaj të huaj, si dëshmi e përhershme e vuajtjeve të 

mëdha që shkaktoi komunizmi në Shqipëri. 

 

Atëbotë, shkruan Át Pllumi, politika shqiptare planifi-

kohej në Beograd dhe simbas parimit të komuni-zmit 

sllavo-shqiptar: Cartago delende est (Katargjena duhet të 

shkatërrohet!”) Komunistët shqiptarë donin të shkatë-

rronin çdo gjë që lidhej me traditën dhe vlerat oksiden-

tale, sidomos institucionet e kishës katolike, të inteli-

gjencies shqiptare, dhe gjithë ata që nuk i bënin aminin 

regjimit çnjerëzor, që si ulkonja i hante bijtë e vet. 

 

Pa dyshim, popujt që e lexojnë një vepër të tillë, e kanë 

vështirë të katandisen në mizerje morale. Sepse, rrëfimet 

e tij janë thnegla lirie, që ndërtojnë një diell tjetër mbi 

Shqipërinë e topitur: diellin e lirisë dhe të pavarësisë.  

Át Pllumi mrekullisht shpëtoi nga kthetrat e komunizmit 

dhe shpëtimi i tij ka një proveniencë hyjnore. Ai është i 

predestinuar për të rrëfyer dhe për të nxjerrë nga harresa 

një kohë të pakohë. Dhe kështu, gdhendi fytyrën e egër 

të enverizmit shqiptar, dhe tregoi forcën rezistuese të një 

institucioni të madh që ndërtoi Provinca Françeskane në 

Shqipëri. 

 

Át Zefi, si student, pati fatin të ishte edukuar e këshilluar 

nga figura të mëdha të kulturës shqiptare dhe nga ta 

mësoi gjërat të vlefshme. Dhe ato mësime i bëri pjesë të 

jetës dhe shkrimeve të tij. 

 

Sot, një dekadë pas vdekjes, vepra e tij e vë në sprovë 

edhe njëherë ndërgjegjen tonë; na ballafaqon edhe 

njëherë me njeriun, në qenësinë e tij ontologjike.  

 

Libri i kujtimeve “Rrno vetëm për me tregue” është krye-

vepër kundër totalitarizmit, ndërkaq jeta e autorit, një 

shëmbëllim i njeriut të mishëruar me humanizmin dhe 

dashurinë e krishterë- me atë dashuri që kapërcen caqet 

e çdo doktrine: për paqe e mirësi.  

 

Një dekadë mes nesh, vepra e tij, ndonëse jo në mënyrë 

të dëshiruar, është bërë tempull i katarzës kombëtare, ku 

mund të mësojnë, të rrëfehen dhe të pendohen, të gjithë 

ata që jetuan dhe i shërbyen tmerrit e terrorit komunist. 

Në këtë vepër, po ashtu, mund të gjejnë prehje shpirtrat 

e etur për liri, drejtësi e paqe.  

 

Mbi të gjitha, në dhjetë vjetorin e vdekjes së autorit, sho-

qëria shqiptare, më shumë se para dhjetë vitesh, ka 

nevojë të rikthejë autorin e madh në tavolinën e punës, 

që vepra e tij e vlefshme, të bëhet shujtë për shëndetin 

kulturor dhe politik të shqiptarëve.  

 

Vepra e Át Zef Pllumit, “Rrno vetëm për me tregue” 

është vepër kapitale, që me tipologjinë e shkrimit, endet 

mes memoaristikës dhe historisë, letërsisë dhe filozofisë. 

Pa dyshim, ajo është vepër unike, e papërsëritshme në 

historinë e shkrimit, e shkruar me stil të jashtëzakonshëm 

dhe me një gjuhë kumbuese, ku tregohet fuqia intelek-

tuale e autorit, talenti dhe dija enciklopedike e tij.  

 

Pas një dekade të kalimit në amshim të autorit, ne e 

kuptojmë se disa libra janë më të vlefshëm se disa të 

tjerë, dhe se disa kryevepra janë më të dobishme se disa 

të tjera. “Rrno vetëm për me tregue” mbetet një nga krye-

veprat më dridhmuese dhe njëkohësisht më edukuese 

kundër çdo forme të egër të pushtetit që e sfidon njeriun. 

Prandaj, sot e përgjithmonë shkruan shkrimtari Ismail 

Kadare: “Gjithë shoqëria shqiptare ka nevojë për këtë 

vepër. Kanë nevojë për të ata që e kanë jetuar atë kohë, 

e po aq, në mos për më tepër, ata që s’e kanë jetuar. Kanë 

nevojë të shtypurit e të nëpërkëmburit, e po aq, e mos më 

tepër, ata që shtypën të tjerët. Kanë nevojë antikomu-

nistët, e po aq, ndoshta më tepër, komunistët. Shkurt për 

të ka nevojë ndërgjegjja jonë.” 

 

Libri i kujtimeve të Át Zef Pllumit, sot e përherë, mbetet 

si heshtë që shporon zemrën e egër të komunizmit dhe të 

dishepujve të tij, që asnjëherë nuk u penduan dhe nuk 

kërkuan falje, për vuajtët e pafund që u shkaktuan shqip-

tarëve gjatë errësirës së gjatë komuniste, kur njeriu u 

degdis dhe u tkurr botën deri në nivel kafshe. 

 

Vepra, “Rrno vetëm për me tregue” është libër autobio-

grafik, që me karakteristikat dhe tipologjinë shkrimore, i 

përket shkrimeve memoaristike, ku ndeshim një galeri të 

tërë personazhesh realë të historisë së kulturës shqiptare. 

Autori, në këtë vepër, me çiltërsi tregon për raportet e tij 

me personazhet e kohës, me emra dhe mbiemra; tregon 

për spektaklet që bënte shteti që flinte në krim me 

drejtësinë, rrëfimet brenda qelive dhe në kampe pune; 

për Shkodrën dhe dashurinë e madhe të françeskanëve 

për kulturën shqiptare, si dhe për kulturën e vdekjes që 

mbillnin komunistët shqiptarë. Këto kujtime janë 

shkruar me një stil të lartë, me gjuhë të admirueshëm, ku 

nuk mungojnë metaforat e goditura, stilizimet mahni-

tëse, dhe një varg cilësish artistike, që këtë vepër e bëjnë 

kryevepër të historisë së kulturës shqiptare, dhe një nga 

librat më të mirë të shkruar ndonjëherë kundër 

totalitarizmit.
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Shkruan: Leonora Laçi  

Shkodër / Shqipëri 
 

 

Gjon Kadeli, ish-gazetari i Zërit të Amerikës  

boton “Kujtimet e nji t’merguemi” 
 

 

 

 

Rastësisht më ra në duar dorëshkrimi 

i Gjon Kadelit, pasi një fragment i 

këtij libri do të jetë pjesë e librit të IV 

të studiueses së krimeve të komu-

nizmit,  Fatbardha Mulleti-Saraçit. 

Kështu i lexova me një frymë kujtim-

et e Kadelit, ku më bëri përshtypje 

rrjedhshmëria e mendimeve, kujtesa e 

fortë e autorit, pasi të shkruash kujti-

met dhe përjetimet nuk është një punë 

e lehtë, sepse përgjegjësia është e 

madhe. Të rrëmosh në të kaluarën, 

kur ndoshta kujtesa ka filluar të të lërë 

në baltë; të hysh në labirinthet e saj, të 

shkruash për të mos harruar; të 

shkruash copëza të shkëputura për të 

formuar të tërën; të ndash çfarë është 

e rëndësishme dhe çfarë është më pak 

e rëndësishme; të ngacmosh pjesë të 

dhimbshme, t’i rikthehesh asaj kohe e 

ta krahasosh me të sotmen, është më i 

vështirë shkrimi i kujtimeve përveç se 

t’i kujtosh ato...Gjon Kadeli ia ka 

arritur qëllimit, që me gjakëftohtësi t’i 

përshkruaj shumë ngjarje, të jap 

versionin e vet, kujtime të mirë-

menduara, që të mos lihet hapësirë 

për t’i hedhur poshtë. Kështu ato janë 

ca të vërteta që mendon se i ke harruar, por ato kanë qenë gjithmonë aty, janë 

aty, janë ajo çfarë ti je, janë ti. Nga opinioni mbarëshqiptar, është pritur që 

shumë personalitete të mërgatës gjatë vitëve 1944-2018, të shkruajnë për 

çështje të ndryshme të emigracionit. Mirëpo nga ana e tjetër, rrethanat e tyre 

kanë qenë të atilla, ku jetesa e lodhshme, komunizmi në vendlidje, largësia nga 

të afërmit e tyre në atdhe, humbja e shpresës se një ditë mund të takohen me të 

afërmit e tyre të mbijetuar, i ka demoralizuar ata, dhe nuk kanë gjetur dot 

forcën, e nuk kanë mundur të dalin mbi dhimbjet e shpirtit. Jeta e pasur plot 

ngjarje e autorit, është e mbushur me sakrifica, dhe mërgimtarët si ai e kuptojnë 

më mirë këtë libër, pasi secili gjenë vehten e tij në të. Këto janë sakrifica të 

mëdha, që ia kalojnë mendimeve normale dhe imagjinatës. Kjo për më tepër, 

se ne po njihemi me sakrificat e një mërgate shqiptare më tepër politike se sa 

ekonomike, e cila është deri diku e papjekur nga eksperienca, në krahasim me 

emigracionin e kombeve të tjera të SHBA-së dhe Europës. Mërgata jonë men-

doj se ishte e papërvojë dhe e papjekur asokohe, sepse ata ikën me kokën pas, 

nuk menduan pasurimin, por vetëm ëndërruan ditën e rikthimit në 

atdhe. Emigrantët tanë politikë, për shumë dekada me padurim pritën rënien e 

komunizmit, një ëndërr, që për shumë vetë nuk erdhi kurrë, dhe për disa të tjerë 

erdhi në ditët e fundit të jetës, ndonëse shumë pak nga ata shijuan erën e 

demokracisë dhe lirisë së Shqipërisë. Rrëfimet e autorit, janë vetëm një pjesë e 

shkurtër e një jetë të gjatë. Ish-spikeri i radios Zëri i Amerikës Kadeli, synoi të 

lërë të shkruar në libër të zezën mbi të bardhë, ndryshe nga disa të tjerë, që 

kujtimet e tyre vdiqën bashkë me njeriun, trupin. Të lësh gjurmë të së kaluarës, 

është një nga motivet për të shkruar atë version kujtimesh, atë prespektivë dhe 

histori, që ke përjetuar dhe që di. 

 

Kalvari i autorit dhe familjes së tij, brenda dhe jashtë atdheut ishte i mundim-

shëm  dhe vuajtjet vazhduan për disa dekada. Ai provoi kampin e  internimit të 

Tepelenës kur ishte fëmijë i brisht deri sa arratiset bashkë me të atin, fillimisht 

në Jugosllavi, ku jetoi 4 vite, më pas shkuan në Itali, mbas një viti në Belgjikë, 

ku banuan për 4 vite e më në fund u vendosën përfundimisht në SHBA. Kadeli, 

pasi punoi pak kohë dhe mësoi gjuhën angleze, ndoqi mbrëmjeve gjimnazin që 

kishte lënë përgjysëm në Kosovë. Autori provoi lloj-lloj punësh, për të siguruar 

jetesën, mbijetesën, u maturua para kohe, përfundoi studimet bazë universitare 

në New York.  Gjoni në rininë e tij punoi si përkthyes dhe spiker për 8 vite në 

Zërin e Amerikës, në Seksionin e Gjuhës Shqipe, duke kontribuar për 

Shqipërinë edhe nga Amerika e largët. Teksa lexoja librin e tij, më erdhën 

ndërmend jetë të tjera të ngjashme me të. Sa pati nga ata që ishin të rinj e u 

plakën në mëgrim, ku familjet i takuan pas rënies së komunizmit; sa pati nga 

ata që nuk i gjetën as varret e familjarëve, mbeten varrëhumbur, edhe për ata 

që e moren vesht vdekjen e familjareve në atdhe nuk patën të drejtë t’i jepnin 

lamtumirën e fundit; sa pati nga ata, që iu vdiqën foshnjet nëpër kampe e krahu 

u mbeti thatë; sa pati nga ata, që vdiqën vetë me mallin për familje e atdhe?! 

Gjon Kadeli zgjodhi të rrefejë jetën e tij, që t’i jap një mesazh të qartë 

bashkëatdhetarëve të tjerë si ai, që të shkruajnë, të dokumentojnë jetën e tyre, 

që të na lehtësojnë punën neve, që hulumtojmë dhe shkruajmë për mërgatën, që 

të mos shuhet veprimtaria e tyre bashkë me njeriun, por duke shkruar të mbesin 

të përjetshëm.
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Shkruan: Athanase Vantchev de Thracy  

Paris / Francë 

 

Poezia - pasqyrë e shpirtit që bën pyetje! 
 

Parathënie 
 

Moshë mistike. Ky është titulli i 

vëllimit me poezitë frymëzuara që po 

na ofron poeti i madh kosovar Jeton 

Kelmendi.  Ne gjejmë, nëse futemi në 

thellësi rrezet e një projeksioni të ri të 

temave të mëdha që na i ka para-

shtruar edhe në vëllimet e mëpar-

shme. 

 

Jeton Kelmendi  
 

Që nga fillimet e aktiviteteve të tij 

letrare, Jeton Kelmendi është ilustruar 

në gjini të ndryshme, thënë ndryshe 

në Dramaturgji me drama “Zonja 

fjalë”, gjithashtu dhe me “ese politi-

ke”, por zemra e punës së tij është 

Poezia. Nëpërmjet aj ai shpreh ndje-

njat dhe mendimet rreth atdheut, rela-

cion dashuror me tokën, lidhjet e tijtë 

thella me bashkëkombësit.   

 

Ky vëllim grupon poezi të shkruar në 

vitin 1999, fillimin e angazhimi të tij 

si ushtar në luftën për tokën e tij Ko-

sovare, deri në qershorin e vitit 2013, 

në datën e vdekjes se babait të ti. 

Megjithëse kjo nuk shfaqet hapur në 

poezinë e tij, e gjejmë në to një krono-

logji kohore si kompozicion. Këto dy 

data të piketuara formojnë në të vër-

tetë një Globus fati. Fillimi e një jete 

madhore për një burrë, simbolizuar 

nga dashuria e parë dhe impenjimi i 

parë për lirinë, që nënkupton fundin përfundimtar të fëmijërisë, të shënuar nga 

fakti se nuk do të këtë kurrë më gjenerata që do ta pasojnë në këtë aventurë 

jetësore. 

 

Jeton Kelmendi na zbulon në këtë hyrje në “moshë madhore” mbi të gjitha 

impenjimin e tij koherent brenda poezive të njëpasnjëshme. Vëllimi nis me 

poemën e admirueshme “Peja në Orën pesë të mëngjesit”, ku kam zbuluar vargje 

që përfundonin me klithmën poetik: “O pranverë, sezon plot shkëlqim,/ti 

transporton sensacionet përtej retorikave,/por këtë herë,/ti more babain 
tim,/sigurisht ne jetojmë me praninë e tij/me shumë kujtime dhe me shumë 

mallëngjime, / gjithçka do të bëhet edhe më e solemne, / s’do të jetë dikush që do 

të japë këshilla,/sepse ti baba nuk je më me ne... 
 

Pikërisht në këtë varg të fundit, kam zbuluar idenë të hyrjes definitive, pa shpresa 

rikthimi, në një botë ku ne jemi përgjegjës për gjithçka, ku askush nuk mund të 

vendosë në vendin tënd. Por rruga drejt kësaj bote kishte nisur shumë kohë më 

parë, siç na e ilustron poema, “Dashuri në kohërat e luftës”. Kjo poemë që na vë 

në evidencë hyrjen në moshën madhore të poetit, të angazhimit të tij të parë për 

atdheun, do të na e bëjë me dije dy dashuritë, ajo për atdheun dhe ajo për femrën, 

jo vetëm që janë të pranueshme njëra me tjetrën, por janë të shkrira si dy dashuri 

organike. 

 

Çuditërisht, edhe në betejat më të ashpra, një ushtar nuk pushon së menduari për 

dashurinë. E di një gjë të tillë pasi e kam përjetuar edhe vetë. Nga kjo eksperiencë 

e jetuar, poeti tenton të bëjë një pajtim me dashurisë dhe luftës. Lufta dhe 

dashuria gërshetohen mes tyre, duke rritur gjenetikisht njëra tjetrën. Bashkimi i 

tyre imtim e bën njeriun më të mirë teksa lufton për kauzën e tij...sepse përtej të 

qenurit i shoqëruar nga idhtarë të së njëjtës kauzë, do të ndajë në fund kënaqësinë 

e fitores dhe dëlirin e lirisë. 

 

Natyrisht, nuk duhet patur iluzion.  Sigurisht, Lufta është edhe fundi i dashurisë 

më të bukur, por poeti mbart ë shpirtin e tij shpresat, sepse ai i di që:  Dashuritë 

më të pasionuara,/ lindin në kohërat e luftërave, / ndoshta,/ ndoshta ato, / ua 

kalojnë edhe vargjeve biblike,/ose historive më të famshme të kohërave... 

 

Dashuri, miqësi, shoqëri mistike, të gjitha këto ndjenja fisnike janë të evokuara 

me flaut magjik në këtë vëllim. Por këtu, me gjithë eksperiencën dhe kujtimet në 

aksione lirie të autorit, janë tek e fundit hapja e një perspektive më frymëmarrje 

më të madhe në hapësirë. Kemi shtrim pyetjesh mbi çështje kruciale, si 

ekzistenca, roli i poetit , roli i fjalës dhe i heshtjes, mbi rëndësinë e gjesteve të 

trimërisë, rëndësinë e angazhimi të fortë dhe pa ekuivokë,  sigurisht në heshtje, 

pa mburrje:  

 
Sikur edhe njëri të na fliste për heshtje ,/Sikurse zoti flet për ujët... 

 

Të gjitha këtë pyetje qëndrojnë të pandashme me hapin e parë, për dashurinë dhe 

për atdheun, sepse vetëm një shpirt i ndjeshëm, mund të penetrojë në rëndësinë e 

tyre, mund të gjejë frymëmarrjen dhe fjalët që duhen shkrimit të një poezie të 

vërtetë, të aftë të transkriptojë shkrimet e padukshme të botës. 

gusht  2018
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Shkruan: Prof. Migena Arllati  

Gjakovë / Kosovë  
 

 

 

Imazhe të gjalla të origjinalitetit shqiptar 
 

 

Vështrim mbi botimin “Shtegtimet e një gazetari”  

të autorit ferizajas me qëndrim në Zvicër, Rexhep Rifati 

 

Parathënie  

 

Nuk janë “Shtegtimet e Çajld Haroldit” të Xhorxh Baj-

ron dhe as “Udhëtime nëpër Ballkan” të hungarezit Franz 

Nopҫa. Ata udhëtuan skutë më skutë të Europës, u njoh-

ën me popuj e treva të ndryshme por shpirti iu gjeti qetësi 

e prehje vetëm në një oazë të mrekullueshme, këtu në 

Ballkan, pikërisht në vendin e shqiponjave, tek shqip-

tarët.  

 

  

 

Kopertina e librit “Shtegtimet e një gazetari” 

 

T’i shohësh shqiptarët me syrin e një të huaji përbën një 

atraktivitet të vërtetë pasi për botën e modernizuar janë 

kthyer në nostalgjike disa nga vlerat që ky popull i ka 

ruajtur e kultivuar gjatë, si: mikpritja, bujaria, besa… 

Por, po vetë shqiptarëve, të cilët janë vazhdimisht përba-

llë vetvetes, vallë si ju duket të qënurit shqiptar dhe 

ambienti shqipfolës përreth? “Shtegtimet e një gazetari”, 

kjo vepër e ndërtuar me shpirt dhe pasion nga Rexhep 

Rifati, nuk është thjesht një rrëfim mbi shqiptarët, të 

shtrirë në shtete të ndryshme brenda Ballkanit, nuk është 

as thjesht një album fotografish i monumenteve a 

vendeve tërheqëse. Ky botim vjen pas një itinerari të 

gjatë ecejakesh dhe ndalesash pikërisht në ato vende ku 

fotografia nuk do koment, apo aty ku mbresa e treguar 

bëhet lehtë e përjetueshme dhe e besueshme.  

 

Vizita, ndalesa, përshtypje, takime, dialogje, përqafime 

dhe sërish një mirupafshim sepse ky ndoshta ishte i pari 

por jo i fundit takim. Në ҫdo ndalesë ndryshojnë emër-

vendet, ndryshojnë stacionimet, takimet rastësore me 

njerëzit, ndryshon shumëҫka brenda gjithҫkaje që flet e 

gjallon shqip jo vetëm sot, por në kohëra e kohëra. 

Vetëm diҫka nuk ndryshon e nuk ndalet asnjëherë: 

aparati fotografik, me të cilin Rexhep Rifati ka vendosur 

të ndërtojë reportazhin e një itinerari të gjatë nëpër 

Shqipëri, Kosovë dhe gjithandej nëpër Ballkan ku ka 

shqiptarë, bile deri në arbëreshët e Italisë.   

 

Lëvizja nga njëri skaj në tjetrin, sa në veri e në jug, sa në 

lindje e në perëndim, herë - herë të jep përshtypjen se 

autori ka të bëjë me një shtysë të jashtëzakonshme që 

gjithmonë “e detyron” të zhvendoset diku tjetër. A thua 

ndjehet paksa lasgushian në këtë ngarendje, pasi edhe 

poeti romantik i identifikonte shqiptarët të gjithë në një, 

që nga buron Drini e deri ku derdhet Shën Naumi:  

 

“… Duke nisur udhëtimin mes për mes në Shqipëri, 

Drini plak e i përmallshëm po buron prej Shën Naumi…” 

 

Për ata që duan ta kenë një eksplorim të shpejtë mbi 

shqiptarët kudo në shtrirjen e gjerë të tyre, nuk ka 

mënyrë më të mirë se sa këtë ta bëjnë duke shfletuar 

“Shtegtimet…” e Rexhep Rifatit.  

 

Ky botim sjell një përmbledhje të mirë anë e kënd zonave 

shqipfolëse, personaliteteve të dëshmuar të këtij populli 

të vjetër; e njëjta përgjigje për ata që duan të njihen me 

disa nga traditat, zakonet, kostumet… Gjithë këtë mision 

kolosal, autori e bën i vetëm, i cytur nga një dëshirë e 

madhe që ka pasur në jetë: të njohë dhe të promovojë 

vlerat e popullit të tij. Dhe puna e nisur, fillimisht si një 

hobi, e mandej si një pasion gërryes, kthehet në një 

ndërmarrësi serioze, thua se ai (autori) është një 

institucion i vërtetë, pavarësisht se nuk ka as ekip dhe as 

fonde në dispozicion.   
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Në tre vite të tërë, e fillon dhe mbaron këtë mision fisnik 

që i ka vënë vetes: të përshkruajë shqiptarët me anë të 

fotografisë, me anë të mbresës së ndalesës në zona të 

caktuara. Të gjithë këtë ndërmarrësi e fokuson në 1001 

foto, të cilat të gjitha së bashku përbëjnë një pano të 

madhe mbi kulturën shqiptare. Aty flasin shekujt, luftë-

rat, heronjtë e pendës dhe ata të pushkës, flasin kullat dhe 

vatrat, flasin sofrat dhe oxhakët, flasin malet dhe 

gurgullimat e ujërave, po flet edhe malli, flet edhe 

heshtja për shumë gjëra që nuk janë bërë e që duhet të 

ishin bërë…  

 

Duke pasur mbi shtatë dekada jetë mbi supe, autori e di 

mirë rëndësinë e ҫdo pjesëze të gjeopolitikës shqiptare, 

ndaj asesi të mjaftohet vetëm me Shqipërinë e Kosovën. 

Me të njëjtën dashuri, pse jo edhe më të madhe, ai do të 

trajtojë edhe Manastirin, Kalabrinë, Siҫilinë, Çamërinë, 

vende nga të cilat do të sjellë imazhe të gjalla të origji-

nalitetit shqiptar. Për të, kombi nuk mbaron në vijën e 

fundit kufitare; për të, kombi frymon edhe atje ku jeton 

qoftë edhe një shqiptar a pasardhës shqiptari.   

 

Autori i librit, Rexhep Rifati 

 

Libri vjen njëherësh në tre gjuhë: shqip, anglisht dhe 

gjermanisht, duke u kthyer kështu vetvetiu në një 

ekspoze që na bën nder ne të gjithëve si popull, ndërsa 

autori në një misionar për ndriҫimin e kulturës shqipe. Ai 

nuk është objekt studimi por prezantimi, ndaj në këtë 

prizëm vijnë të renditura njëra pas tjetrës kaptinat, duke 

filluar nga Kalatë shqiptare, Qytetet antike dhe të sotme, 

Kullat, Memorialet e lirisë, Shtatoret e bustet e kryetrimit 

Gjergj Kastrioti, Muzetë arkeologjike, historike dhe 

etnografike, Shtëpitë - muze dhe Fondet e personali-

teteve shqiptare, Objektet e akteve të rëndësishme 

kombëtare, Shtegtimet nëpër Malësinë e Madhe, Udhëti-

met nëpër Kalabri e Çamëri, Figura që lanë gjurmë në 

histori, Eksodi shqiptar ’99, Vende e ambiente kreative - 

turistike, Institucione arsimore e kulturore, Afaristët tanë 

që bënë emër në botë, Skenat teatrore dhe ikonat e 

famshme, Shkrimtarë, heronj e artistë të përjetësuar në 

bronz, Figura shqiptare me përmasa ndërkombëtare, 

Mjekë e klinika me renome ndërkombëtare, Artistë, 

ansamble, festivale e ngjarje kulturore.   

 

Teksti përcjellës ka më tepër vlerë orientuese dhe saktë-

suese për ҫdo imazh, dhe kështu të dy bashkë, tekst - 

foto, ndërtojnë një guidë të gjallë që flet, rrëfen, reflekton 

mbi kohëra e njerëz, mbi histori të shkruara e të pashkru-

ara. Pavarësisht punës kolosale, autori ruan një vlerë të 

madhe shpirtërore, modestinë. Falë saj, ai mbetet një 

shqiptar i thjeshtë dhe njëkohësisht një shqiptar i madh. 

Si një njeri i vullnetit dhe i pasionit, si ish gazetar i 

“Rilindjes” për rreth tridhjetë vjet, si një ferizajas që 

pavarësisht se jeton larg vendlindjes vazhdon të ndjehet 

i tillë në ҫdo skutë të shpirtit të tij, si një banor zvicerian 

që prej më se njëzet vjetësh ka njohur nga afër kujdesin 

që i duhet kushtuar vlerave muzeore, ai është i gatshëm 

t’ia dalë mbanë në “detyrimin” që i ka vënë vetes, aq më 

tepër që për të ky nuk është botimi i parë.  

 

Pas botimit vite më parë të monografisë “Shqiptarët në 

Zvicër - 1001 pamje”, me këtë botim të dytë Rexhep 

Rifati vulos faktin se njeriu nuk ngopet asnjëherë me 

vendin dhe njerëzit e tij, por iu rikthehet atyre vazh-

dimisht në jetë, duke shfrytëzuar ҫdo qelizë nga mun-

dësitë që ka. Po ashtu, ai i tregon mbanë botës shqiptare 

dhe të huaj se mes nesh kemi me ҫka të krenohemi, kemi 

ҫka të tregojmë, se ka aq shumë vlera e virtyte që ai i vë 

në spikamë si një dorë e kujdesshme.  

 

Falë gjithë kësaj pune voluminoze e të përkushtuar, 

autori na vë përballë një tjetër monument të kulturës 

shqiptare. Ky monument është libri i tij! 
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Shkruan: Violeta Allmuca 

Vjenë / Austri  
 

 

Etje për lirikën 
 

                Shqyrtim mbi librin me poezi “Ishujt e jetës” së poetit Anton Marku 
 

 

 

Rrallë mund të lexosh poetë që krijim-

tarinë letrare dhe përjetimet e tyre nuk i 

lidhin me atdheun e përjetshëm. Një 

dukuri e tillë vështrohet nga folklori 

deri në lirikat e gjithanshme që lexuesi 

përcjell në kohë dhe hapësirë. Këtë 

dëshmi të tillë na shpërfaq edhe poeti 

Anton Marku në vëllimin më të ri me 

poezi: “ISHUJT E JETËS” një vepër 

poetike bashkëkohore ku në vargjet e 

saj shprehen ndjenjat, dëshirat, mesa-

zhet artistike dhe bota e brendshme e 

krijuesit. Fatin e tij krijuesi e bashkon 

me fatin e rrënjëve të të shkuarës edhe 

pse e tashmja e lidh po ashtu me botën 

e madhe ku jeton. Mirëpo siç duket në 

poezinë e autorit mbizotëron arti i fjalës 

së qenësishme edhe në rrjedhat e uni-

versales. Le t`i hedhim një sy poezisë 

“LAKURIQ” të këtij vëllimi poetik: 

Një i krisur shëtit çative i patrembur 

/hipur mbi mure këmbëzbathur 

zvarritet/ Mbi supe mbart një thes me 

jetë/ dikur në udhëkryqe kishte gjithmo-

në/ një shteg të hapur/Tash në çdo shteg 

një udhëkryq/. Ndonëse lind trishtimi 

poeti gjen në udhën e hapur të fjalës, 

metaforën e bukur; “thes me jetë”. 

Duke zbuluar anën shpirtërore nëpër-

mjet strukturës së gjuhës poetike poeti 

komunikon me botën dhe njeriun përmes vargjeve duke u bërë kështu pjesë e 

zbulimit të së tashmes. Me frymën e vargjeve autori na flet për jetën. Trajtimi poetik 

jo vetëm i individit krijues por edhe hapësira ku është lindur jeta e krijuesit dhe bota 

e tij shpirtërore e qasin poezinë e Markut mes nesh, ashtu siç ai e ndjen dhe e 

përjeton secilën fjalë të vargut lirik ku njësohet zëri i secilit me artin e fjalës. Poeti 

si të gjithë qeniet njerëzore vuan, kërkon dashuri dhe paqe duke përdorur vetëm 

fjalën poetike nga e cila merr fuqinë për të fituar mbi luftën, urrejtjen, heshtjen, 

ngjyrën e natës dhe vdekjen. Duke trajtuar thellësisht gjerësinë e jetës në poezinë 

lirike ai shton edhe një element artistik, perceptimin poetik që na afron me poezinë 

si krijesë lirike.  

 

Harta e botës së brendshme të Anton Markut e përshkuar nga një metaforë e fuqi-

shme dhe figura të tjera letrare e bën të jetësueshme edhe rrëfimin poetik. Ai nuk i 

pëlqen rrënojat e ëndrrës sepse dashuron ëndrrën e vërtetë. Ideali krijues lind e 

afrohet me thelbin e realitetit. Çfarë ndodh në trekëndëshin lindje, dashuri vdekje? 

A është kjo një dilemë e pazgjidhur për poetin? Këto tema të mëdha për njerëzimin 

ndërlidhen pasi janë të prekshme kur vijnë me shqiptim letrar e gjuhësor. Me një 

stil vetjak që për çudi gjallon tek poetët e vërtetë, ndoshta do më kujtonin edhe 

poetin e madh Ali Podrimja, i cili po aq mjeshtëror shfaqet në poezinë e tij që e 

pushton botën e brendshme dhe të jashtme të vargut poetik. Edhe tek Anton Marku, 

dilema e njohur tashmë lind vargje që të mbeten në mendje, jo vetëm për shprehjen 

e fjalës së bukur poetike por edhe për lexuesin e poezisë.  

 

Le të lexojmë më poshtë poezinë “VALA”: Në sytë e tu fundosen yjet/ buzëve të 

tua takohen detrat/ Veten e kërkon degëve të drunjve/ andej nga shkumëzojnë 

ujvarat / Urave të gurit shtrihesh/ mbi lëkurën time shkruan emrin tënd/. Ndodh pra 

që ndjenjat e dashurisë janë më të forta pos ndjenjave të tjera, jo sepse janë vetëm 

shpirtërore, por, sepse njeriut nuk i ndodh asgjë tjetër më e madhe në jetë se sa 

dashuria. Dilemën dhe magjinë e saj nuk e kanë zgjidhur poetët. Ata të frymëzuar, 

gjithnjë e kanë shprehur poetikisht dashurinë edhe ndaj atdheut, vendlindjes, 

njerëzve të dashur etj. Dashuria mbetet një fuqi e madhe në qenësinë e saj e cila 

pushton me anë të ndjenjave të furishme shpirtërore gjithë njerëzit e botës. Njeriu 

duhet të luftojë për dashurinë dhe jo për urrejtjen. Komunikimi shpirtëror gjithnjë 

ka qenë kështjella e shpirtit. Ja si shkruan poeti në vargjet e poezisë, “KTHIMI”: 

Pasiqë ike nga dritarja ime/e mbushe zbrazëtinë me aromën tënde/netët e heshtura 

i futëm në mes/ përqafonim zërin e asaj nate/një baladë të vjetër/ Tani, eja e struku/ 

thellë në shpirtin tim/ të ndiej ngrohtësinë e frymës tënde/. Thelbi i trekëndëshit 

tematik, lindje, dashuri vdekje, mbyllet në një largim hyjnor që përjetohet brenda 

shpirtit të poetit. Le të lexojmë vargjet “LAVJERRËSI I POETIT”: Varri yt tashmë 

ka lëshuar rrënjë/i thanë për të dytën herë/Me lëkurën tënde do të mbështjellim/ 

eshtrat e atdheut tënd të paemër/Ai shikoi lavjerrësin tre herë/dhe vazhdoi si më 

parë/t`i lëkundë këmishën e vdekjes/ pa e çarë kokën/nëse e nesërmja do të vinte 

ndonjëherë/. 

 

Poeti Anton Marku e ka fjalën si udhëtare të poezive me të cilën nuk bën 

kompromise në shtegtimin e tij poetik. Ai kërkon t`i mbjellë rrënjët e saj duke 

krijuar strukturën e tekstit dhe mesazhet drejt lexuesit. Pra ai është përçues i etur i 

vargjeve lirike me të cilat duke përdorur qenësinë e fjalës arrin kumtin poetik dhe 

ndikimin estetik. 
 



Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                           Nr. 35: Vjenë, dhjetor 2018 

 

 

48 

Prezantim i suksesshëm para austriakëve  

i romanit ‘‘1803’’ të autorit Besim Xhelili  
 

Autori shqiptar nga Tetova, i cili që nga viti 1998 jeton dhe punon në Vjenë të Austrisë, prezantoi të shtunën më 15 

shtator 2018, në Muzeun e Bashkisë Mödling, romanin e tij me titull “1803”. Ky roman, si pjesë e parë e një trilogjie 

me po të njëjtin emër, u botua në shqip në vitin 2016, kurse në janar të këtij viti edhe në gjuhët gjermane dhe suedeze. 

 

Me ftesë të Shoqërisë Letrare Mödling, dhe nën udhëheqjen e kryetares znj. 

Nicole Fendesack, në Muzeun e Bashkisë Mödling “Thonetschlössl”, u 

mbajt një orë letrare me shkrimtarin dhe poetin shqiptar nga Tetova Besim 

Xhelili, i cili prezantoi para një publiku të konsiderueshëm, artdashës dhe 

adhurues të librit, romanin e tij me titull “1803”. 

Gjatë prezantimit të romanit “1803” 

 

Këtë aktivitet me vlera letrare e hapi vetë kryetarja znj. Fendesack, e cila 

pasi dha disa informacione mbi historikun e Shoqërisë Letrare Mödling, 

tregoi për aktivitetet dhe programin e planifikuar për këtë tremujor të fundit 

të këtij viti. Më pas ajo tha se ndjehet e gëzuar që sot si mysafir kanë një 

autor siç është z. Xhelili, i cili premton shumë me krijimtarinë e tij të 

bujshme dhe shumë laramane, duke pasur parasysh që ai ka shtatë vëllime 

me poezi dhe një roman në gjuhën shqipe, porse ai tash ka bërë hapin e 

madh, duke na ofruar këtë roman në gjuhën gjermane dhe atë suedeze. Ajo 

dha disa njohuri biografike mbi shkrimtarin Xhelili dhe recitoi për të 

pranishmit një poezi nga ai, duke e shpallur kështu të hapur këtë pasdite 

kulturore. 

 

Shkrimtari Besim Xhelili falënderoi Shoqërinë Letrare Mödling, kryesinë 

dhe vet kryetaren për ftesën dhe mundësinë që ai të prezantojë romanin e tij 

para lexuesve dhe dashamirësve të librit të Bashkisë Mödling. “Ndjehem 

shumë i gëzuar dhe i nderuar të jem sot këtu në mesin tuaj, si mysafir i 

Shoqërisë tuaj, e cila ka tashmë një historik dhe një veprimtari prej më 

shumë se 80 vjet. Falënderoj të gjithë të pranishmit, miqtë e shumtë për 

përkrahjen dhe natyrisht lexuesit që përcjellin krijimtarinë time”, tha në 

fjalën e tij autori Xhelili. Më pastaj ai rrëfeu pak për përmbajtjen e romanit 

në fjalë, pa u futur në detaje, si dhe lexoi disa fragmente nga po ky libër. Në 

fund pati një bisedë të ngrohtë me të pranishmit, të cilët morën nga një libër 

dhe i bënë pyetje autorit. Ishte kërkesë e madhe të njihen me atë se çka do 

të thotë titulli “1803”, por autori tha se kjo do të zbulohet në pjesën e tretë 

të romanit. 

Përndryshe Besim Xhelili ka pre-

zantuar tashmë romanin e tij në disa 

vende të tjera në Europë si Gjer-

mani, Zvicër, Greqi, Suedi dhe në 

vendet autoktone shqiptare. Recen-

sionin e ka bërë kritiku i mirënjohur 

Prend Buzhala, kurse përkthimin në 

gjermanisht Kurt Gostentschnigg 

dhe atë në suedisht Ullmar Qvick. 

Autori ka shpresë që deri verën e 

ardhshme të arrijë të mbarojë dy 

pjesët e tjera të romanit, kurse ka në 

proces edhe disa vëllime me poezi.  

Kopertina e romanit “1803 

 

Ai është anëtar i PEN Qendrës Aus-

triake, i Lidhjes së Shkrimtarëve të 

Kosovës, i Lidhjes së Krijuesve 

Shqiptarë në Mërgatë dhe ka marrë 

pjesë me disa krijime në disa anto-

logji në shqip dhe në gjermanisht. 

 

Redaksia 
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Cikël poetik nga Agim Desku 

Në 550 vjetorin e Gjergj Kastriotit 
 

 

 

 

 

 

 

 

Në emër të Atit 

 

Në emër të atit 

Mbeta shpata e Gjergjit. 

 

Në emër të shpirtit 

Rikujtoj plagët e shekujve. 

 

Në emër të shejtit atdhe 

Nuk ndalohem të ngritëm prapë në Promethe. 

 

Në emër të lutjeve 

Fjalës i kërkova të lirohet 

Nga vrasësit e lirisë. 

 

Në djall u kthefsha 

Ta ruaj atdheun 

Nga fuqitë tradhtare. 

 

Në emër të diellit 

Vetëm lirinë e shejtë falma. 

 

Sytë e mij m'i liro nga pasqyrat  

Që kurrë mos të shoh më perandorë. 

 

 

Etikë 

 

Nëse nuk flet fare  

Është etikë 

Po fole 

E mbyte veten  

Pa të mbytur të tjerët. 

 

Dhe po hype shkallëve të Diellit 

Si unë dje me poetin Fran Tanushi 

Është etikë. 

 

Mbrëmë ishim në një pikë 

Në një shkëmb të Gjergjit në Mirëditë 

Kur Dielli ia fal rrezet pranverës 

Edhe aty është etikë. 

 

 

 

 

 

 

Fjalëdhënë 

(Fisit tim iliro-dardan) 

 

Në njëqind jetë 

Të jetëve 

Të njëjtën fjalë 

E kanë fal. 

 

Fatin 

Edhe unë e ndajë 

Me vdekjen 

Për plisin e bardhë. 

 

E kanë thënë 

Brezat e mij 

Kur kokën e lanë 

Për tokën. 

 

Asnjë pëllembë 

Të Gjergjit 

Nuk falët 

Pa gjak. 

 

E them nga shpirti 

Asnjë ëndërr nuk e dua 

Para dritës 

Se diellit. 

 

Tokës i falëm 

Për trëndafilat. 

 

Dritës i them 

Të falëm për takimin 

Me zotnat. 
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S P O R T 
 

 

Turne shahu në kuadër të  

‘‘Javëve të Kulturës Shqiptare në Austri 2018’’  
 

 

 

Vjenë, 18 nëntor 2018: Në bashkëpunim me Këshillin 

Koordinues të Shoqatave Shqiptare në Austri 

(KKShShA: www.keshilli-koordinues.at), në kuadër të 

manifestimeve për nder të ‘‘Javëve të Kulturës 

Shqiptare në Austri 2018’’, në ambientet e shoqatës 

“Kërçova”, klubi shqiptar i shahut Arbëria organizoi një 

turne të hapur shahu. Ky aktivitet u ndihmua nga 

KKShShA, Rrjeti i Biznesve Shqiptare në Austri, 

ndërmarrja ‘‘Alushaj’’ dhe shtypshkronja “Alba Kopie” 

me pronar Gjevat Balaj.    

Foto nga turneu 

 

Fillimisht, në emër të KKShShA të pranishmëve ju 

drejtua Vinçenc Palushaj, sekretar, i cili, ndër të tjera, 

nënvizoi rëndësinë e Javëve të Kulturës Shqiptare në 

Austri në promovimin e vlerava kulturore të kombit 

tonë, si dhe vlerësoi bashkëpunimin mes këtij subjekti 

dhe klubi shqiptar të shahut Arbëria me seli në Vjenë. 

Ai në mënyrë të veçantë u fokusua ne moton e Javëve të 

Kulturës Shqiptare në Austri “Bukë, kripë e zemër’’ 

duke potencuar posaçërisht pjesëmarrjen në këtë aktivi-

tet të shahistëve të kombeve tjera, si austriakë, sirianë, 

etj.  

 

Në turne morën pjesë 17 shahistë. Lojërat u zhvilluan në 

shtatë raunde. Për shahistët më të suksesshëm u ndanë 

kupa, shpërblime modeste në vlerë monetare dhe 

mirënjohje. Në fund, në emër të klubit Arbëria pjesë-

marrësit i përshëndeti edhe trajneri Agron Çika. Gjyq-

tare e turneut ishte Margit Almert nga Federata e Shahut 

e Vjenës. Ky aktivitet u mbështet dhe vizitua edhe nga 

aktivistët shqiptarë në Vjenë. 

 

 

Renditja përfundimtare:  pikë 

1. Kadri Berbati   6 

2. Gregor Neff, Ing  6 

3. Sajadi Muhamed Faruk 5 

4. Agron Çika   4,5 

5. Fatos Krasniqi  4 

6. Faredin Xhakaj  4 

7. Safet Hyseni   4 

8. Christoph Götz  4 

9. Hamdi Hysenaj  4 

10. Sokol Çekani  3 

11. Milot Gashi   3 

12. Kosay Said Isaa  3 

13. Valentin Jauker, Mag. 3 

14. Petrit Zenuni  3 

15. Hussam Wehba  2,5 

16. Labib Wehba  2 

17. Hanna Wehba  2 

Shpallja e fituesve 

 

Përndryshe, klubi shqiptar i shahut Arbëria këtë vit, si 

dhe dy vitet e kaluara, garon me dy ekipe në Federatën 

së Shahut të Vjenës. Momentalisht, pas xhiros së katërt 

të kampionatit në sezonin 2018/2019, në ligën e dytë të 

Vjenës ekipi Arbëria gjendet në vendin e dytë, ndërsa 

në ligën e kategorisë së dytë udhëheqë tabelën e klasifi-

kimit në grupin prej 8 klubeve. 

 

Në gjashtë vitet e kaluara ky ishte turneu i trembëdhjetë 

me radhë i organizuar nga ky klub. 

 

Burimi : http://www.revistaporta.com/sport/turne-

shahu-ne-kuader-te-javeve-te-kultures-shqiptare-ne-

austri-2018/) 

http://www.keshilli-koordinues.at/
http://www.revistaporta.com/sport/turne-shahu-ne-kuader-te-javeve-te-kultures-shqiptare-ne-austri-2018/
http://www.revistaporta.com/sport/turne-shahu-ne-kuader-te-javeve-te-kultures-shqiptare-ne-austri-2018/
http://www.revistaporta.com/sport/turne-shahu-ne-kuader-te-javeve-te-kultures-shqiptare-ne-austri-2018/
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GËZUAR 

Krishtlindjen 

dhe Vitin e Ri 2019! 

http://www.dielli-demokristian.at/

