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FJALA JONË 
 
Të nderuar lexues, 
 
kemi kënaqësinë t‟jua përcjellim numrin tridhjetë e gjashtë 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 
bashkëpunëtorët e shumtë nga Austria, Kanada, 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 nën organizimin e Lidhjes së Shkrimtarëve 
edhe Krijuesve Shqiptarë në Austri „„Aleksandër Moisiu‟‟ (www.moisiu.eu) dhe 
shoqatës kulturore „„17 shkurti‟‟ (www.17-shkurti.at) nga qyteti i Badenit afër 
Vjenës. 
 
Për sa i përket sportit vazhdon sezoni i radhës i Ligës Shqiptare të Futbollit në Austri 
(www.futbollishqiptar.eu). E suksesshme vlerësohet edhe pjesëmarrja, për të gjashtin 
vit me radhë, e garimit të klubit të shahut Arbëria (www.arberia.at), i cili 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 
qershor 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 mbështetësit 
tanë moral. Si dhe deri më tani, edhe ky numër është përpiluar, dizajnuar dhe botuar 
në saje të punës dhe angazhimit vullnetar të aktivistëve tanë në Vjenë, pa asnjë 

kompensim financiar, dhe si i tillë do të shpërndahet në mijëra adresa elektronike të 
lexuesve në të katër anët e botës. 
 
Lexim të këndshëm! 
 
 
ZVR-Zahl: 604548200 
 

Vereinskonto: BAWAG PSK: 
Empfänger: Albanischer Kulturverein „Dielli Demokristian‟‟ 
IBAN: AT331400003610134318 
BIC: BAWAATWW 
 
 
Kopertina: Besim Xhelili  

 
Të drejat e autorit: @dielli.demokristian 

 
Ideator dhe themelues i revistës: Anton Marku 

 

Këshilli redaktues:  Bashkëpunëtorë: 
Kristina Pjetri-Tunaj  Agim Deda Ndue Ukaj 
Lush Neziri, aktivist  Akil Koci  Sarë Gjergji 
Mark Gjuraj, aktivist  Anita Marku Valentina Pjetri 
Mark Marku, student  Lush Culaj  

Vilson Kola, Dr. Med    
      

        
         

     

 

  

  

http://www.dielli-demokristian.at/
http://www.moisiu.eu/
http://www.17-shkurti.at/
http://www.futbollishqiptar.eu/
http://www.arberia.at/
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Faqja e tretë 

 

Shkruan: Faruk Ajeti, Vjenë 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reçaku: krim kundër njerëzimit, masakër apo çështje interpretimi? 
 

Saktësisht njëzet vjet pas masakrës së Reçakut nuk do të duhej t‟i kërkohej 

askujt të qëndrojë neutral ndërmjet një nocioni mjekësor dhe juridik, i cili 

fundja është subjekt i interpretimit, por si të parandalohet me kohë natyra e 
një politike të tmerrshme vrasëse, e cila s‟ka rëndësi se ku ndodh, por mos të 

përsëritet asnjëherë dhe askund 

 

Një fshat krejtësisht i panjohur, zhvillimet tragjike në të cilin tronditën botën 

dhe vunë në lëvizje politikën ndërkombëtare. Një fshat që paraqiti një pikë 

kthese si për zhvillimet në Kosovë ashtu edhe për bashkësinë 

ndërkombëtare. Pikërisht 20 vjet më parë, më 15 janar 1999, imazhet e 

vrasjes makabre të 45 civilëve shqiptarë në fshatin Reçak nga ana e forcave 

policore dhe ushtarake serbe shokuan botën. 

Foto: Alban Bujari 

 

Bashkësia ndërkombëtare, para së gjithash ajo perëndimore, e dënoi në 

mënyrën më të ashpër të mundshme këtë akt çnjerëzor. Rrjedhimisht Reçaku 

ndikoi në forcimin e unitetit brendapërbrenda shteteve evropiane dhe 
domosdo në eliminimin e hezitimeve të mundshme ndërmjet tyre. Për 

Perëndimin, ky krim nuk duhej lejuar të mbetej vetëm një fusnotë e 

zhvillimeve të paparashikuara në Kosovë, pasi që për ta ishte e qartë, se ky 

akt nënkuptonte vetëm vazhdim të politikës (serbe) me mjete të njëjta 

sikurse në Bosnjë. William Walker, kreu i vëzhguesve të OSBE-së në 

Kosovë, i cili në mëngjesin e datës 16 janar në kodrën e fshatit i pa nga afër 

trupat e shqiptarëve të vrarë, foli për një “mizori të papërshkrueshme” duke e 

cilësuar si një “krim kundër njerëzimit”. Zëvendësi i tij, gjermani Bernd 

Borchardt, kishte shprehur pa hezitim pikëpamjen e tij pas zbulimit të 

masakrës, se ajo ishte “një ekzekutim klasik”. 

 

 

Qëndrimi amerikan 

Krimi në Reçak paraqiste një 

shuplakë të fuqishme dhe 
poshtërim për bashkësinë 

ndërkombëtare, e cila tashmë 

deklarativisht e përsëriste 

qëndrimin konstant të saj, se nuk 

do të lejojnë një Bosnjë të dytë. 

Qëndrimi amerikan ishte tashmë i 

prerë dhe dikush duhet të japë 

përgjegjësi. Sekretarja e Shtetit, 

Madeleine Albright, ishte forca 

kryesore shtytëse në 

Administratën amerikane. Në 
biografinë e saj “Madam 

Secretary: A Memoir” ajo sqaron 

se si në mëngjesin e 16 janarit të 

vitit 1999 ishte informuar për këtë 

krim të tmerrshëm. Me të marrë 

lajmin për masakrën e Reçakut, 

në mëngjesin e asaj dite të shtunë, 

ajo deklaron se “këtë vit pranvera 

herët paska ardhur në Kosovë”. 

Për Albright, nuk ishte fare herët, 

por dëshmia më e mirë të 
mendonte në opsionin ushtarak të 

zgjidhjes së çështjes së Kosovës, 

ku fillimi real i pranverës në mars 

do të shoqërohej pikërisht nga ky 

opsion. 

 

Reagimi austriak 

Austria, e cila sapo kishte 

përfunduar Presidencën e Unionit 

Evropian (UE), reagoi ashpër. 

Sekretari i përgjithshëm i 

Ministrisë së Punëve të Jashtme, 
Albert Rohan, reagoi i pari, duke 

kërkuar përfshirjen urgjente të 

Gjykatës Ndërkombëtare për 

Krimet e luftës në Hagë, për 

shkak se në Reçak kishte shenja 

të “qarta të një krimi lufte”. 

Ministri i Jashtëm austriak, 

Wolfgang Schüssel, bëri disa 

hapa të mëtutjeshëm, pasi ai për 

këtë krim e bëri përgjegjës 
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presidentin jugosllav Slobodan Milosheviq, për shkeljet e rënda të 

marrëveshjes me OSBE-në, duke deklaruar se “përderisa Milosheviqi e ka 

fjalën e fundit në Beograd, paqja dhe stabiliteti në Ballkan do të qëndrojnë 

larg së ardhmes”. Nga pikëpamja serbe, deklarata e ministrit të Jashtëm, 

Schüssel, ishte “ndërhyrje” në punët e brendshme të tyre, sikurse çështja e 

Kosovës që paraqiste për ta. Për shumëkënd qëndrimi i Schüsselit ishte 

tejkalim i qëndrimit të një shteti neutral. Por Schüssel nuk u mjaftua me kaq. 

Për ta bërë edhe më të qartë pozicionin e tij, ai me të drejtë theksoi se 

“askush nuk mund të qëndrojë neutral në konfliktin ndërmjet zjarrit dhe 
zjarrfikësit”. 

 

Koncepti dhe kuptimi i tij 

Beogradi nuk lejonte assesi hyrjen e ekspertëve të Gjykatës Ndërkombëtare 

për Krimet e luftës në Hagë për të bërë hetime në Reçak. Por, pas hezitimit 

të gjatë serb dhe presionit nga ana e UE-së, përkatësisht nga diplomati 

austriak Wolfgang Petritsch, përfaqësues special i BE-së për Kosovën, 

Beogradi më në fund lëshoi pe, duke mundësuar ardhjen e ekspertëve 

ndërkombëtarë. Megjithatë, Beogradi kishte kërkuar që ekspertët e tillë të 

jenë nga një shtet neutral dhe jo nga një shtet anëtar i NATO-s. 

 

UE-ja propozoi një ekip ekspertësh të Institutit të Mjekësisë Ligjore të 
Universitetit të Helsinkit. Edhe pse ky hetim, sipas pikëpamjes serbe, nuk 

ishte i nevojshëm për shkak se ata tashmë kishin ftuar për hetim ekspertë “të 

pavarur” nga Bjellorusia, të cilët kishin konfirmuar raportin e autopsisë të 

mjekoligjorëve jugosllavë, sipas të cilit 45 viktimat ishin vrarë nga të shtëna 

prej distance. Por raporti 21 kilogramësh i ekspertëve finlandezë do të 

dëshmojë pikërisht të kundërtën. 

 

Helena Ranta, kreu i ekipit mjekoligjor finlandez, e përshkroi aktin ndaj 

viktimave të Reçakut në raport si “krim kundër njerëzimit”. Beogradi 

“festoi” se Ranta në raportin e saj të autopsisë nuk i ka klasifikuar ngjarjet në 

Reçak si “masakër”. Menjëherë 

pas publikimit të këtij raporti, 

Wolfgang Petritsch i telefonon 

Rantës, për ta pyetur se si është e 

mundur që një krim i tillë të mos 

quhej masakër. Ranta i përgjigjet 

se koncepti masakër nuk përbën 

një koncept mjekësor, por politik 

dhe juridik. Megjithatë, ajo kishte 
shprehur mendimin e saj 

personal, se akti i Reçakut ishte 

“një masakër e përgjakshme”. 

 

Saktësisht njëzet vjet pas 

masakrës së Reçakut nuk do të 

duhej t‟i kërkohej askujt të 

qëndrojë neutral ndërmjet një 

nocioni mjekësor dhe juridik, i 

cili fundja është subjekt i 

interpretimit, por si të 

parandalohet me kohë natyra e 
një politike të tmerrshme vrasëse, 

e cila s‟ka rëndësi se ku ndodh, 

por mos të përsëritet asnjëherë 

dhe askund. Në parim, ky do të 

duhej të ishte lajtmotivi i 

përmbajtjes, sesa ndoshta vetë 

nocioni. 

 

 
 

Autori është sekretar i parë në Ambasadën e Republikës së Kosovës në Austri dhe njëkohësisht është duke ndjekur 

studimet për doktoratë në Shkencat Politike në Universitetin e Vjenës. Mendimet e shprehura në artikull nuk pasqyrojnë 

qëndrimet e institucionit ku punon. 

© KOHA Ditore 
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Speciale 

 

Shkruan: Fjolla Vukshinaj, Prishtinë  
 

 
 

 
 

 

 

 

Remitancat si mjet zhvillimi 
 

Dërgesat e migrantëve janë një mjet fuqizimi, të cilat mund të nxisin rritjen ekonomike në sektore të ndryshme si 

edukimi, shëndetësi, turizëm, etj. Megjithatë, përkundër domethënies që dërgesat kanë, kontributi i diasporës është 

shpërfillur në debatin formal rreth zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik. Në të njëjtën mënyrë ekzistojnë disa mekanizma 
që lejojnë dërguesit dhe marrësit e remitancave të angazhohen me aktivitetet e zhvillimit në një nivel formal. 

 

Që nga viti 2008 deri në vitin 

2017 në Kosovë janë pranuar mbi 

6 miliardë euro, që i bie sa tri 

herë buxheti i Kosovës për vitin 

2019. 1 Bazuar në këto shifra, del 

se remitancat e pranuara kanë 

ulur dukshëm hendekun mes 

shtresave ekonomike në vend dhe 

kanë zbutur pasojat e politikave 
jo të përshtatshme ekonomike e 

sociale. Deri në shtator të vitit 

2018, në Kosovë u pranuan 588 

milionë euro, apo përafërsisht 

rreth 65,3 milionë euro çdo muaj. 

Kjo shifër korrespondon 2 herë 

më e madhe se buxheti i Kosovës 

për arsimin para-universitar 

vetëm gjatë vitit 2019.  

 

Pjesa më e madhe e dërgesave në 

vitin 2016 kishin origjinën nga 
Gjermania, Zvicra, Italia, Austria 

etj. Sipas Institutit amerikan 

kërkimor Pew Research Center2, 

në bazë të komuniteteve që 

jetojnë në Gjermani diaspora nga 

Kosova renditet e 20, duke 

dërguar rreth 344 milionë dollarë 

në vendin e origjinës. Ndërsa, 

pjesëtarët e Diasporës në Zvicër 

dërguan në Kosovë 274 milionë 

dollarë, duke u renditur të 9, pas 
komunitetit belg dhe atij serb.  

 

                                             
1
Buxheti i Kosovës për vitin 2019, sipas 

projektimit aktual të tij, pritet të arrijë 

vlerën 2.3 miliardë euro. 
2
 Pew Reserach Center, Harta Interaktive e 

Remitancave, 2016 

http://www.pewglobal.org/interactives/re

mittance-map/ 

Burimi: Pew Research Center - Shuma e remitancave e pranuar në Kosovë 

 

Por, përderisa remitancat vazhdimishit kishin trend të rritjes, ato asnjëherë 

nuk u panë si mundësi e zhvillimit ekonomik, të cilat kryesisht ishin të 

shpërndara në konsum. Në anën tjetër, shumë shtete botërore si Izraeli, India, 

Meksika, kanë realizuar strategji kombëtare për kanalizimin e remitancave. 

Banka Botërore dhe disa qeveri afrikane janë vetëdijesuar për potencialin e 
madh zhvillimor të remitancave për të përfituar ekonomitë kombëtare. Në 

këtë rast, Qeveria Keniane ka krijuar bonat e diasporës përmes të cilës paratë 

e dërgesave mund të investohen në projekte specifike. Edhe Kosova në vitin 

2016 kishte prezantuar planin për bonat e diasporës, e cila me siguri ka 

mbetur në sirtarin e ish-ministrit të Financave. Një tjetër metodë që Kenja 

dhe Tunezia kanë përdor është sistemi M-PESA, që lejonë paratë të 

transferohen përmes telefonave celularë, me një kosto të vogël, pa pasur 

nevojë për llogari bankare. Sa për ilustrim, vetëm në dy javët e para të 

lansimit, ishin rreth 10.000 përdorues të cilët transferuan më shumë se 

100.000 dollarë. Sa për informatë, edhe Shqipëria në vitin 2015 e kishte 

adaptuar këtë aplikacion. 

 
Kësioji, Qeveria e Kosovës duhet të adaptojë një Plan të Veprimit për 

kanalizimin e remitancave. Më poshtë janë dy hapa që mund të ndihmojnë 

në kanalizimin e remitancave:  

http://www.pewglobal.org/interactives/remittance-map/
http://www.pewglobal.org/interactives/remittance-map/
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Zgjerimi i mundësive digjitale: 

Për të kanalizuar remitancat në 

investime, qasja në shërbimet 

financiare formale duhet të 

zgjerohet. Një nga mënyrat për të 

tërhequr remitancat në sistemin 

financiar formal është përmes 
financimit digjital. Një metodë 

është sistemi që Kenia e ka 

përdoruar përmes M-PESA, apo 

si Bangladeshi me sistemin e 

quajtu "bKash", që tani ka 15 

milionë klientë të regjistruar dhe 

transaksione mesatare ditore prej 

26 milionë dollarë. Kësisoj do të 

zvogëlohen edhe tarifat e 

dërgesave bankare; 

Letra me vlerë dedikuar diasporës (Bonat): Përmes letrave me vlerë, 

bashkëatdhetarët mund të kenë afat maturimi deri në disa vite, me mundësinë 

që investimi të shitet nëse paraqitet nevoja. Kësisoji, do të ofrohen 

mundësitë që pjesëtarët e Diasporës t‟i investojnë kursimet e tyre në Kosovë, 

në projekte të ndryshme.  

 

 
Fjolla Vukshinaj është politologe. Ajo ka përfunduar studimet baçelor në 

drejtimin e Shkencës Politike në Universitetin e Prishtinës dhe po i vijon 

studimet master në drejtimin Integrime Europiane dhe Administratë Publike 

po në njëjtin universitet.Ajo ka një eksperiencë në menaxhimin e projekteve 

dhe në fushën e marrëdhënieve me publikun. Fjolla i është bashkuar ekipit të 

Germin-it si Koordinatore e Programit Dialogu i Strukturuar për të Drejtat 

e Diasporës. 

 

 

 

 
Vështrimet dhe mendimet e shprehura në këtë shkrim nga autorja janë krejtësisht personale dhe nuk pajtohen doemos 

me qëndrimet e Germin-it. 
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Aktualitete 

Shkruan: Arben Gjinaj, Vjenë 

 

Përurohet në Vjenë romani në gjuhën gjermane “1803” i autorit Besim Xhelili 
 

Shkrimtari nga Tetova me banim në Vjenë të Austrisë Besim Xheli, të premten në mbrëmje, më 7 dhjetor 2018, në 

ambientet e galerisë së artit “Der Kunstraum” në Vjenë, përuroi në gjuhën gjermane romanin “1803”. Ai tha se është 

në përgatitje edhe të vëllimit të dytë dhe të tretë të këtij romani, i cili në vitin 2016 u botua së pari në shqip, kurse në 
janar të këtij viti edhe në gjuhën gjermane dhe suedeze. 

 

Vjenë, 7 dhjetor 2018: Në praninë e bashkatdhetarëve 

të shumtë, përfaqësuesve të Ambasadës së Shqipërisë 

dhe Ambasadës së Kosovës në Austri, krijuesve dhe 

dashamirëve të artit të shkruar, në Vjenë tëAustrisë u 

bë përurimi i romanit “1803” në gjuhën gjermane, të 

autorit Besim Xhelili. 

 

Programin e këtij përurimi e udhëhoqi Kaltrina 

Durmishi,e cila ndër të tjera foli për një pjesë të 
biografisë së autorit. 

 

Hapja u bë me një melodi të bukur në harpë, 

ekzekutuar nga Veronika Klavzar, dhe fill pas kësaj 

njëshkëputje nga romani e lexoi Time Durmishi. 

Përkthyesi, Kurt Gostentschnnig  

 

I pranishëm ishte edhe vetë përkthyesi i këtij libri, 

austriaku Kurt Gostentschnnig i cili u paraqit me një 

vështrim mbi romanin. Ai shprehu fjalë të zgjedhura 

për këtë libër dhe sugjeroi lexuesit që ta lexojnë. “Gjatë 

përkthimit kam gjetur shpeshherë veten në pasazhe të 

ndryshme në brendi të romanit, ngase edhe unë jam 

njeri dhe kam qenë disa herë i dashuruar. Sugjeroj 
lexuesit ta lexojnë romanin, të njihen me një ngjarje 

dashurie, qëështë më shumë se dashuria vetëm mes dy 

personave, e të qenurit nën një kulm bashkë, e afërsisë 

fizike, dhe e cila kalon ndjenjat e dhimbjes, sfidon 

çastet e vështira të jetës, sepse ajo është një dashuri 

hyjnore, një pasion që s‟përshkruhet dot me fjalë, 

njashtu siç e thotë edhe vetë autori në paratekstin e 

romanit”, tha z. Gostentschnigg. 

 

Po ashtu rreth autorit dhe romanit “1803” foli edhe 

kryetar i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Krijuesve 

Shqiptarë në Austri “Aleksandër Moisiu”, Anton 
Marku. “Libri është paksa mistik dhe flet për një 

dashuri në distancë. Libri komunikon mirë me 

lexuesin, është një tematikë moderne, sadoqoftë e 

trilluar dhe fitohet përshtypja se atë nuk e ka shkruar 

dora e autorit, por vetë shpirti i tij”, tha z. Marku. 
 

Pamje nga promovimi i librit 

 

Të gjithë ishin kureshtarë të kuptojnë se çfarë fshihet 

pas titullit të librit “1803”?! Me gjasë autori për këtë do 

të na shpjegojënë vëllimet e tjera të romanit. “Jam duke 

punuar për pjesën e dytë dhe të tretë të librit. Ka disa 

shenja edhe në pjesën e parë të kësaj trilogjie, ku 

mundet të paramendohet se ç‟do të thotë titulli “1803”, 

por qëllimi është që lexuesi vetë të gjurmojë, të 

argëtohet gjatë leximit, mbase aty-këtu ta gjejë veten 
dhe të gëzohet me vazhdimin e ngjarjes në dy vëllimet 

e ardhshme”, tha autori nga Tetova me banim në 

Austri, Besim Xhelili.Programi u përmbyll suksesshëm 

me pikën muzikore “Margjelo”, kënduar nga 

mezzosoprania Blerta Ismajli, përcjellur në piano nga 

Vlora Jonuzi. 

 

Përurimi i këtij libri është bërë në qytete dhe vende të 

ndryshme të Europës. Pronari i galerisë në qendër të 

Vjenës “Der Kunstraum”, z. Hubert Thurnhofer, 

vazhdimisht përkrah artistët, krijuesit dhe njerëzit e 
kulturës, duke lëshuar me një kompenzim të vogël 

objektin e tij tepër artistik dhe tërheqës për artdashësit. 

Ai gjithashtu e përgëzoi autorin Xhelili për romanin 

dhe i dëshiroi suksese të mëtutjeshme. Vlen të 

theksohet se botimin e romanit në gjermanisht, me një 

donacion e kanë përkrahur Ndërmarrja Publike 

“Wiener Linien” dhe Oda Ekonomike e Vjenës, gjersa 

përurimin e mbështeti Sektori për Kulturë (MA7) i 

qytetit të Vjenës. Autori u është mirënjohës dhe 

falënderues. 

 

Shkrimtari Besim Xhelili përveç këtij romani është 
edhe autor i shtatë vëllimeve me poezi, si është 

prezantuar në disa antologji në shqip dhe në 

gjermanisht. Për vitin 2019 ka në prroces dy vëllime 

me poezi në gjuhën shqipe, një në atë gjermane si dhe 

shpresoj të mbarojë trilogjinë “1803”. 

 

Në fund të programit për të pranishmit u shtrua një 

koktej rasti. 
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Shkruan: Besim Xhelili, Vjenë  

 

 

 

 

 

 

 

Festohet 17 shkurti në Baden të Austrisë 
 

Tashmë një kohë bukur të gjatë SHKA “17 Shkurti”, nga qyteti Baden i Austrisë, nën udhëheqjen e Tahir Turkajt, është 

një bartëse e denjë e shumë aktiviteteve kulturore në këtë qytet dhe jo vetëm. Ajo bashkëpunon me gati të gjitha 

shoqatat e tjera si motra në Austri dhe jashtë saj si dhemban gjallë traditën dhe kulturën shqiptare në Austri. 

 

Është për t‟u lakmuar gëzimi i fëmijëve kur i sheh në 
skenë me plot vullnet, dëshirë dhe buzëqeshje të lozin 

valle, ndonëse disa kanë lindur këtu në Austri, por me 

mish e me shpirt tregojnë aftësitë e tyre artistike 

pikësëpari, pastaj ato atdhetare që ua kanë mbjellë 

familjet e tyre në zemër së dyti. 

Anëtaret e SHKA “17 Shkurti” 

 

Si tradicionalisht për festat kombëtare, SHKA “17 

Shkurti”, të shtunën, më 15 shkurt 2019 në sallën e 

qytetit Baden, organizoi një koncert për nder të festës së 

17 Shkurtit, ditës së pavarësisë së Kosovës. Në program 
kishin zënë vend këngët e vallet burimore shqiptare, 

recitalet nga nxënësit e mësimit shqip në Austri, të 

udhëhequr nga mësuesi Ibrahim Hasanaj, kurse për në 

fund për atmosferë të lirë vallëzimi e hareje u 

përkujdesën këngëtarët Vjollca Selimi dhe Kudret 

Rrustemi, kurse për muzikën u kujdesën Rejhan Kurtani 

dhe DJ Xheni. 

Moderimin e programit me zellshmëri e bëri Kaltrina 
Durmishi, e cila i falënderoi të pranishmit në emër të 

nikoqirit, pastaj ftoi të dëgjohen himnet e Austrisë dhe 

Kosovës. Nga paria e qytetit Baden e pranishme kësaj 

radhe ishte znj. Dr. Helga Krismer, e cila u paraqit me 

një fjalë përshëndetëse. Mysafirë nderi ishin edhe znj. 

Carmen-Jeitler Cincelli, deputete e parlamentit austriak 

dhe z. Mag. Lukas Mandl, deputet në parlamentin 

europian dhe kryetar i Shoqërisë së Miqësisë Austriako-

kosovare, të cilët gjithashtu me nga një fjalë rasti iu 

drejtuan të pranishmëve. Nga ambasada e Kosovës në 

Austri kishin ardhë znj. Dhurata Selimi dhe znj. Zana  
Rugova, këshilltare e ambasadës, kjo e dyta mori fjalën 

dhe në emër të ambasadorit z. Sami Ukelli dhe të stafit 

të ambasadës shprehu falënderime për ftesën dhe tha se 

ndjehet shumë mirë kur sheh që larg vendlindjes po 

ruhet me dashamirësi gjuha, kultura, tradita dhe eposi i 

kombit. Ajo falënderoi shtetin e Austrisë që gjithmonë 

ka qenë në krah të popullit tonë, në ditët e vështira, por 

dhe tani në paqe, për ta afruar atë drejt familjes së 

madhe të popujve të lirë të Europës. 

Grupi i vallëtareve te SHKA “17 Shkurti” 
 

Në këtë pasdite festive nuk munguan as ushqimet e 

shumta tradicionale shqiptare, kurse një falënderim të 

madh shkon për të gjithë sponsorët që vazhdimisht 

përkrahin dhe mbështesin aktivitetet e SHKA “17 

Shkurti”. 

 
 

 

 

 
Lukas Mandl, deputet në Parlamentin Europian
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Vështrime
 

Shkruan: Ajet Nuro, Montreal 

 

 

 

 

 

 

 

Diaspora siç e dua unë 
 

Disa mendime rreth diasporës shqiptare dhe roli dhe marrdhëniet e saj me atdheun mëmë 

 
Popullsia e një vendi e shpërndarë nëpër botë përbënë 

atë që quhet diasporë. Për shqiptarët, diaspora merr 

rëndësi të veçantë. Nuk ka një moment të historisë 

moderne të saj që diaspora të mos ketë ndikuar për të 

mos thënë se ndikimi i saj ka qenë vendimtar. Krijimi i 

shtetit të ri dhe sidomos ruajtja e integritetit dhe 

ekzistenca e shtetit të ri shqiptar nuk mund të arrihej pa 

ndihmën e diasporës shqiptare sidomos asaj në Shtetet e 

Bashkuara të Amerikës. Vet shteti i ri shqiptar, institutet 

demokratike dhe vendimet e qeverisë së tij kishin 

përballë kritikën e disaporës shqiptare aq sa jo më kot 
mbreti Zog emëroi pikërisht një figurë të diasporës 

shqiptare si Faik Konica si ambasador të shtetit shqiptar 

në Washington. 

 

Lufta e Dytë botërore dhe ardhja e komunistëve në 

pushtet bëri që kundërshtarët e regjimit të linin vendin 

për t‟i shpëtuar terrorin dhe zhdukjes. Ata që nuk 

mundën të ikin, u dihet fati. Kuptohet që të ikurit apo të 

arratisurit ishin kundërshtarë politi të regjimit. Ishte një 

pjesë e vogël që iknin me bekimin e regjimit edhe për 

qëllimet e tij. Kundërshtarë apo jo, regjimi komunist 

kishte interesat e vete tek kjo pjesë e popullsisë 
shqiptare e larguar nga atdheu. Kjo pjesë e popullsisë 

“Shqiptarët jashtë atdheut/ kishin emisionin e tyre radio, 

pjesë e propagandës. Pjesë e propagandës ishin edhe 

vizitat e “shqiptarëve jashtë atdheut” dhe intervistat 

dhënë televizionit shqiptar me ato përshtypje të 

jashtzakonshme nga atdheu dhe përparimin e 

jashtzakonshëm të tij. 

 

Përgjatë pothuajse 45 vjetë, kufiri shqiptar ishte i 

mbyllur dhe tentativat për t‟u arratisur në pjesën më të 

madhe përfunduan në tragjedi. Le të kujtojmë se 
arratisja ishte një nga krimet më të dënuar të periudhës 

komuniste. Po të shtosh këtu dënimet dhe internimet e 

familjes së atij që guxonte të arratisej, kuptohet 

rezultati. 

 

Hapja e kufijëve apo shpërthimi i tyre në prag të vitit të 

ri 1991 shënuan fillimin e një ikje masive që u quajt 

edhe “eksod biblik” pasi ikja e shqiptarëve drejt 

perëndimit shënon ikjen më masive në të gjithë vendet e 

lindjes europiane. Ky eksod shënoi edhe krijimin e 

disaporës më të re shqiptare. 
 

Qeveritë e pas 1990 fillimisht u interesuan për diasporën 

shqiptare sidomos për “milionerët” shqiptarë për t‟i 

tërhequar ata në investime. Pas kësaj, heshtje. Interseimi 

i qeverive shqiptare për qytetarët e saj nëpër botë 

fillimisht ka qenë zero përveç viteve të fundit kur 

fillimisht u krijua një drejtori e diasporës në kuadrin e 

ministrisë së jashtëme dhe së fundi me krijimin e një 

mistrie diaspore. Duhet thënë se qeveria e Kosovës ka 

qenë edhe më përpara në përpjekjet për të krijuar lidhjet 

me diasporën si dhe në krijimin e një ministrie enkas për 

diasporën por edhe organizma që ndihmojnë në 
forcimin e lidhjeve mes diasporës dhe atdheut. 

 

Së fundi, qeveria shqiptare është hedhur në një sulm të 

përgjithshëm për të kapur kohën e humbur. Kjo nuk ka 

se si të mos përgëzohet. Por, disapora çfarë duhet të bëjë 

në këtë mes, si duhet të reagoj? 

 

Diaspora shqiptare sidomos ajo e re, është padyshim 

pasuria më e madhe e shqiptarëve. Suksesi i tyre, 

integrimi në vendet që ata kane zgjedhur, ekserienca e 

tyre do të ishte tërheqëse për çdo shtet e shoqëri civile si 

mjet për përparimin politik, ekonomik e shoqëror. 
 

Në këtë kuptim, do të ishte e udhës të shihej integrimi 

apo ri-integrimi i disaporës shqiptare në jetën e atdheut 

të saj. Një debat është hapur madje edhe në mundësinë 

që kjo e fundit të marr pjesë nȩ jetën politike të vendit të 

vet pra, të ketë të drejtë votimi. Dy janë qendrimet 

kryesore në këtë pikë: 

 

1. Diaspora shqiptare nuk ka të drejtë të marr pjesë në 

jetën politike shqiptare pasi ajo nuk paguan taksa shtetit 

shqiptar. Mundet që praktika e shumë vendeve është e 
tillë që politikbërja është e rezervuar për taksapaguesiit, 

Sidoqoftë diaspora shqiptare duhet dhe përbënë një 

veçanti. Në sitemin elektoral të tanishëm shqiptar që 

unë do të konsideroja më të keqin që mund të zgjidhte 

një vend, diaspora nuk ka vend dhe nuk do të ishte e 

logjikshme pjesmarrja e saj. Pjesmarrja e saj veç do të 

rriste cinizmin dhe do të ishte pjesȩ e problemeve të 

tanishme të politikës shqiptare. 

2. Diaspora shqiptare të ketë të drejtë të marr pjesë në 

jetën politike shqiptare por veç në një realitet të ri. Nëse 

diaspora do të jetë pjesë e partive politike shqiptare, ajo 
kurr nuk do sjell ndonjë gjë të re, Vetëm nëse ajo do të 
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ketë zërin e saj, vetëm kur diaspora shqiptare të jetë 

opozitë dhe kritike e asaj që ndodh në Shqipëri, vetëm 

at‟here diaspora shqiptare do të ketë edhe një rol për të 

luajtur. 
 

Nuk mund të kaloj në heshtje nja dy ngjarje që kanë të 

bëjnë pikërisht me organizimet e disaporës shqiptare. 

Me nismën e qeverisë shqiptare po flitet dhe janë bërë 

edhe hapat e domosdoshme për krijimin e një këshilli 

koordinativ kombëtar me përfaqësues nga diaspora. 

Kandidaturat më të mira iu dërguan ministrit Pandeli 

Majko i cili do zgjedhi edhe përfaqësuesit e diasporës 

për çdo shtet. Por, problemi qëndron që në një vend ku 

ka munges të ndarjes së pushteteve, difiçit demokracie 

dhe një shtyp e media të pafuqishme e të pavarura, 
mënyra se si qeveria kërkon të tërheqi diasporën në një 

marrdhënie me shtetin amë lë për të dëshiruar. Mendoj 

se diaspora ka dhe duhet të krijoj mekanizma 

përzgjedhje dhe duhet me domosdo të ngelet e pavarur. 

Imagjinoni që ministri të zgjedhi një kandidaturë mes 10 

tê tjerave. Ai që do zgjidhet nga qeveria (ministri) është 

më i zoti se të tjerët?! Ai që do të zgjidhet nga ministri 

do të jetë i pavarur të jap mendimin e tij qoftë edhe në 

kundërshtim me atë që e ka zgjedhur?! 
 

Ne nëntor 2016, qeveria shqiptare organizoi një samit të 

parë të diasporës. Unë nuk di të them se çfarë u vendos 

e se çfarë u bë pas atij samiti. Tash po organizohet një 

samit i dytë. Sipas burimeve qeveritare, buxheti i samitit 

për qeverinë i kalon 66 milionë lekë. Në një vend si 

vendi ynë, ku njerëzit duan të ikin prej andej mes të 

tjerash nga varfëria dhe mungesa e një perspektive, 

mbajtja e një samiti me çdo çmim më duket liks i 

tepëruar. E parë me sytë e qeverisë, sigurisht ia vlen të 

harxhohen këto parà të taksapaguesve shqiptarë për 
diaporën e saj. Po diaspora, si mendon? 

 

Montréal, Kanada, 1 shkurt 2019  
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Shkruan: Dr. Gjovalin Gjeloshi, Lezhë 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kush ishin ata apo kush jemi ne? 
 

Na ndihmoni të protestojmë, sepse energji të vërteta të shqiptarëve kanë emigruar! 

 

Me rastin e luftës së Kosovës, në Shqipëri u strehuan 

një numër i madh i kosovarëve. Gjatë atyre ditëve, 

kampet e akomodimit dhe institucionet shtetërore në 
Shqipëri, vizitoheshin nga shumë përfaqësues të 

organizatave të ndryshme shtetërore dhe humanitare. 

Kam qenë kryetar komune në rrethin e Lezhës, kur më 

erdhi në zyrë një vëzhgues i OSBE. Gjatë bisedës që 

bëmë, fillova për me i tregua për ne shqiptarët: u futa 

thellë në histori, qysh me luftën e Trojës, me Akilin, me 

Aleksandrin e Maqedonisë, me Pirron, Teutën, Gjergj 

Kastriotin e çfarë nuk i përmenda dhe pak pa ardhur te 

Nanë Tereza, më ndërhyri me dashamirësi (pa e kuptuar 

se më kishte ndërprerë) dhe foli: ne kanadezët, tha ai, 

jemi një popull i ri, nuk kemi histori të tilla. Jam dakort 

se njeriu duhet të ndihet krenar për paraardhësit e vet, 
qoftë kur përfaqësojnë një familje e aq më tepër një 

komb. Ju, - vijoi ai, - duhet të shikoni e të flitni më tepër 

se kush jeni sot, çfarë bëni për vendin tuaj ju, e jo vetëm 

çfarë patën bërë ata të parët. Ata e përmbushën 

detyrimin e tyre. Po ju sot? Kjo do të ishte më e 

rëndësishme. 

 

Më dha një mësim të vlefshëm. Jo se ne nuk jemi vetë 

dikushi, por të gjithë sikur e teprojmë nga pak me 

mburrjen për të parët tanë, duke harruar të krahasojmë 

se sa u kemi ngjarë atyre dhe mbi të gjitha, çfarë bëjmë 
ne sot për të çuar më përpara ose së paku për të mbajtur 

në atë shkallë përvujtërinë dhe burrërinë, patriotizmin 

dhe ndershmërinë që kishin ata dikur. Nuk kam pse të 

rrah gjoksin gjithë ditën unë se qenkam nipi i Uc Turkut 

a Prek Calit; dikush prej jush, se është i derës së Çun 

Mulës së Hotit apo Dedë Gjo‟ Lulit; dikush tjetër thotë, 

se emri i shpisë sonë ka qenë i shkruar në derë të 

Stambollës; se axha im ka qenë ai, vet i gjashti që u vra 

në Bratilë tw Deçiqit më 1911; tjetri i Luc Nishit; se 

daja im është vrarë në shtëpi prej forcave ushtarake 

malazeze dhe nuk e ka dorëzuar mikun. Se jam i Gjon 
Dedë Bajraktarit apo shpisë Gjo‟ Rapukës së Vuklit; 

jam i Ivezajve apo Vuksan Gjelit të Grudës; Prel Tomës 

së Kastratit apo Marash Vatës së Shkrelit. Të gjithë sa 

janë në këtë sallw, për fat të mirë kanë ç‟të tregojnë se 

të kujt janë. Por pyetja që shtrohet përpara nesh është: jo 

të kujt jemi, por kush jemi ne sot?  

 

Çdo vit kujtojmë, festojmë, organizojmë ceremoni, 

panaire, sesione shkencore e jubilare, botojmë libra e 

mbajmë referate. Përkujtojmë Gjergj Kastriot 

Skenderbeun, Shpalljen e Pavarësisë, Lidhjen Shqiptare 

të Prizrenit, Konferencën e Bujanit, Lidhjen e Pejës, 

Kryengritjen e Malësisë së Madhe 1911-1912, 

Kryengritjen Antikomuniste të Kelmendit, Lëvizjen e 
Postribës etj, etj dhe natyrisht që mirë bëjmë dhe duhen 

përgëzuar nismëtarët e këtyre përkujtimeve, sepse të 

gjitha këto ngjarje lidhen me luftën dhe jetën e gjysh-

stërgjyshërve tanë. Por duke ndjekur porosinë e mikut 

tim kanadez, sa kanë ndikuar këto ngjarje tek edukimi 

atdhetar i brezave tanë, sa e ndjejmë veten shqiptar në 

çdo pikëpamje? Nëse atëherë në luftë e në robëri, 

dëgjohej për mirë zëri i shqiptarit, po sot në paqe e 

demokraci, çfarë emri i kemi shtuar vetes, si shtet e si 

komb? Si na njeh bota? Dhe më qartas: si i përcjell 

Europa apo Shtetet e Bashkuara zhvillimet tona të 

tashme, ekonomike e sociale, kulturën tonë 
demokratike? A dimë të orientohemi, a dimë të 

zgjedhim midis shumë rrugëve, atë më të mirën? 

 

Nuk lëmë rast pa u mburrur për shqiptarë që bënë këtë 

apo atë shtet, që drejtuan atë apo këtë Perandori. Iliria 

vetë kurrë nuk qe një mbretëri e përbashkët, por emrat e 

mbretërve që kishin shtetet e vogla ilire i dinë 

përmendsh edhe fëmijët tanë: me Pirron e Gentin, 

Teutën, Glaukun etj. Numërojmë perandorët ilirë që 

drejtuan Perandorinë Romake për 300 vjet me radhë dhe 

ndër to Justinianin, që ndryshoi Romën e i dha Ilirisë 
status të veçantë apo Konstandinin, perandorin e parë të 

krishterë. Pse jo, një fakt domethënës historik kur 39 

vezirë të mëdhenj të Perandorisë osmane ishin 

shqiptarë, nga viti 1475 deri më 1920. Vetëm dinastia e 

Qyprylinjëve nga Roshniku i Beratit, qëndroi 50 vjet në 

krye të Veziratit të Madh Perandorak. Të gjithë 

kontribuan në zgjerimin e kufinjëve të kësaj Perandorie 

pushtuese. Dimë më mirë për dinastinë mbretërore të 

Faruk shqiptarit në Egjipt, se sa historinë e vërtet, të 

papolitizuar të Ahmet Zogut, mbretit të Shqipërisë tonë. 

Njohim Pashko Vasën si poet e shkrimtar në vendin 
tonë, por ai qe guvernator në Liban. Teodor Kolokotroni 

ose “Plaku i Moresë”, qe shqiptari që udhëhoqi 

revolucionin grek kundër Perandorisë Osmane dhe i dha 

lirinë Greqisë. Numërohen edhe nëntë kryeministra 

grekë me prejardhje arvanitase, një president dhe një 

general, Theodor Pangalo që në karrierën e tij 

diktatoriale-ushtarake u tregua më i keq se me çdokënd, 

me shqiptarët e vet. Vasil Koçi ose Vasil Ujku, me 

prejardhje nga Shqipëria Jugore, i cili qëndroi 19 vjet në 

fronin e Moldavisë dhe thuhet se, mes punëve të tjera të 

mira, ndërtoi mbi 30 kisha në këtë shtet. Dera princërore 



Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                              Nr. 36: Vjenë, mars 2019 

 

12 

 

e Serbisë, Karagjeorgjeviçët, që udhëhoqën kryengritjen 

serbe kundër perandorisë osmane, kishin prejardhjen 

nga Kelmendi i Gurit dhe ishin Kelmendasit ata që i 

shpëtuan jetën mbretit Aleksandër më 1915. Mihal 
Gjika, guvernator i principatës së Vllahisë, bija e të cilit 

ishte Elena Gjika (Dora D‟Istra), një nga personalitetet 

më të mëdha të gjinisë femërore të të gjitha kohrave, 

shqiptarja e famshme e Bukureshtit. Krenohemi edhe 

me nipërit tanë: presidentin e parë të SHBA, Xhorxh 

Uashingtoni, i biri i shqiptares Marie Bala, nga Peja dhe 

Ataturkun, presidenti i parë turk, arkitektin e Turqisë 

moderne, i ati i të cilit qe shqiptar etj. Ja pra shqiptarët, 

si nga lisi i gjakut si nga ai i tamlit, bënë shtete 

moderne, drejtuan perandori, zbuan perandorinë osmane 

prej vendeve të tjera, murtajën që kombi ynë ia pa 
sherrin më shumë se çdo perandorie apo pushtuesi tjetër 

në 2000 vjet histori.  

 

Po Shqipërinë, pse nuk e bënë shqiptarët? Pse nuk e 

bënë dje dhe pse nuk e bëjnë siç duhet as sot? Fan Noli i 

madh ka shkruar se “nëse Hamza Kastrioti, i nipi, nuk 

do ta kishte tradhtuar Gjergj Kastriotin, Shqipëria do të 

kishte pasur një Skënderbe të dytë në historinë e saj”. 

Disa historianë e albanologë shqiptarë e të huaj, shfaqin 

mendimin se “nëse Ali Pash Tepelena në Jug dhe Kara 

Mahmut Pasha në Veri, të dy bashkëkohës, do të kishin 

bashkuar forcat e nuk do të ishin grindur e bërë luftë me 
njëri tjetrin për territore e pushtet, Shqipëria nuk do të 

kishte mbetur kaq shekuj nën perandorinë osmane dhe 

do të pavarësohej shumë më përpara Greqisë, Serbisë 

apo Malit të Zi. E nëse Enver Hoxha nuk do ta kishte 

prishur marrëveshjen e Mukjes me sugjerimin e 

jugosllavëve në vitin 1943, Shqipëria nuk do të kishte 

mbetur nën gubernen ruse dhe ne nuk do të kishim 

kaluar natën e gjatë 45 vjeçare. Nëse Ramiz Alia do të 

kishte pranuar një ofertë bujare të Shtrausit e Gensherit, 

Shqipëria do të ishte futur në rrugë demokratike përpara 

Rumanisë e vendeve të tjera të Bllokut të lindjes e ne do 
të kishim zhvillime të tjera në rrugën tonë të zhvillimit. 

Në vitin 1994, drejtori i fondit Monetar Ndërkombëtar 

deklaronte se, “nëse Shqipëria do të ecë me këto ritme, 

për 10 vjet ajo do të arrijë zhvillimin ekonomik të 

Portugalisë”. Por, pushteti që nuk u menaxhua drejt dhe 

opozita e mësuar me pushtet 45 vjeçar, do të ishin dy 

shkaqet që u shkaktuan trazirat shkatërruese të vitit 

1997, të cilat e çuan Shqipërinë disa dekada mbrapa 

duke shkaktuar dëme që nuk janë riparuar as sot. Dhe 

këtu nuk e kam fjalën për dëme thjesht ekonomike. Për 

të ardhur deri më sot kur ne akoma nuk po gjejmë 

rrugën e duhur. Dhe kjo po ndodh se Shqipëria pati pak 
burra shteti në krye. Sw paku ata që na drejtojnë tw 

jenw thjesht burra: burrat nuk shahen, nuk fyejnë, nuk 

luftojnë vetëm e vetëm për të bërë të pasur veten dhe 

emërtimi “Kuvend” që kemi sot, gadi i fyen kuvendet e 

traditës shqiptare. Në kuvend kur burrat flisnin me 

radhë, dëgjonin shoku shokun, vërejtjet i bënin më të 

menduara, nuk mbronin kollaj të keqen dhe për çështjet 

madhore të vendit të tyre merreshin vesh edhe nëse 

ishin në konflikt me njëri-tjetrin. 

 

Aty nga viti 1988, kur njerëzve në Vermosh u kishte 
shkuar thika në palcë e nuk po duronin më varfërinë, 

shtypjen e diskriminimin klasor, shumë banorë muarën 

guxim dhe kapërcyen natën piramidat duke u larguar 

nga vendi për të mos u kthyer më kurrë. Në shumë raste 

linin familjet këndej kufirit edhe pse e dinin se mbi ta 
do të derdhej urrejtja e pushtetit. Pranoheshin vuajtje të 

tilla: djemve ua bënin hallall nanat, fëmijët baballarëve 

dhe motrat vllezërve. Atëhere lajme dhe statistika të tilla 

nuk jepeshin në gazeta, por qeveria natyrisht se ishte e 

shqetësuar për këtë fenomen që nuk e ndalonte dot si në 

zonat e tjera të Shqipërisë, ku kufirin e kishte rrethuar 

me tela me gjemba dhe e kishte “fortifikuar” me energji 

elektrike. Për Vermoshin gardhi me tela ishte në Rapsh, 

disa dhjetra km larg. Për të ulur sado pak numrin e 

këtyre rasteve, pushteti i Tiranës dërgoi në Vermosh për 

të biseduar fshatçe me banorët, një zyrtar të lartë të 
ministrisë së brendshme. Në mbledhje me të gjithë 

vermoshasit, pyetja shtrohej: “pse njerëzit ikin, kur 

partia na i ka siguruar të tëra të mirat”? Heshtjen disi të 

gjatë, sepse ata njerëz nuk kishin dëshirë me fol çfarë 

kishin në mendje, e theu një burrë i moshuar, duke e 

parë drejt e në sy, do t‟i drejtohej: “Zotni ministër (nuk i 

tha “shoku ministër” dhe ky i fundit e kapërdiu këtë), të 

parët tanë e kanë mbrojtë me gjak këtë truall, këtë 

Kelmend, këtë Vermosh. I kena eshtnat e baballarëve e 

gjyshave tanë të mbjellun përgjatë kufinit, për mos me i 

lanë ata me na ardhë këndej. Sot fmitë tanë po ikin 

andej. Pse-hin gjeje vet”. Pra pse-hin e arratisjes, 
pushteti i atëhershëm duhej ta kërkonte te vetja e vet!... 

 

Se si të parët tanë i kanë mbrojtë ato troje për mos me 

ardhë kush me i shkelë, do të ju paraqes këtu me pak 

rrjeshta, atmosferën e njërës prej luftërave heroike për 

mbrojtjen e Plavës e Gucisë, që në histori njihet si 

“Lufta e Nokshiqit”, të cilën na e përcjellë at Daniel 

Gjeçaj, duke komentuar rreth “Këngës së njëzetepestë”  

tek “Lahuta e Malcisë”: “Këcen në kambë Mark Milani 

dhe me fjalë të zjarrta zemëron luftëtarët për msymje. 

Zâni i burisë, krizma e trompetës e urdhni i Mark 
Milanit shpërthen luftën në të katër anët…Ushtritë 

shqiptare jo veç që s‟topiten para morisë së forcave 

malazeze, por xehen edhe mâ tepër e egërsohen. 

Hallakaten luftëtarët, bërtasin, ngatërrohen shoq me 

shoq, kacafyten; fishkullojnë plumbat, gjimojnë topat, 

shungullon bjeshka, dridhen malet.  Përleshen Hot e 

Grudë me të Vasoviqas; lëshohen Shkrel e Kastrat me 

herojtë e vet; rrâ Kelmendi, mësue përherë me u dà në 

shêj ndër beteja…ja edhe dyluftimi i malaziasit Vuko 

Lekë Drava me Prel Memën e Vuklit, tue e fitue ky i 

mbrami. Para korisë që mbulon ushtrinë karadake, 

lëshohet Mark Milani dhe me fjalë zjarm, i nxit të vetët 
me e çue nderën në vend. Ndër heroj malazez dahet në 

shej Kik Mëhilli, që në Hercegovinë pat vra Smajl Agën 

Çengiq e sa tjerë. U rrijnë përballë hordhive të 

zgjedhuna malazeze kreshnikët shqiptarë me Turk 

Shabin, Masha Cokun, Muç Hasin, Prel Mirin, Dedë 

Ivanin etj. Hynë në veprim taborri i zgjedhun i Biocave: 

ndeshen ndër parzme të tanëve dhe thehen, si tallazet e 

Drinit ndër kambët e urës granitit. Arrijnë fuqitë e 

freskëta shqiptare nën Prel Tulin; rrâjnë Malësi e 

Madhe, Dukagjin, Has e Rekë, Postribë e Shllak. Mark 

Milani e sheh vedin ngusht…ushtria karadake tërhiqet 
natën, nëpër gryka e prroje….”. 
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Të nderuar pjesëmarrës! Populli nga keni origjinën ju, 

sot ka humbur nëpërmjet emigrimit, pjesën më të madhe 

të forcave më të mira dhe më aktive, në 50 vjeçarin e 
sidomos në 25 vjeçarin e fundit. Kësisoj nuk ka energji 

të brendshme të mjaftueshme për të reaguar, për të 

luftuar për një qeverisje më të mirë. Një ndër presidentët 

e SHBA-ve ka thënë se “çdo popull meriton qeverinë që 

ka”. Mbase të gjithë ne që kemi mbetur atje, meritojmë 

ata që kemi në krye. Krahasoni lëvizjet e protestat e vitit 

1991 e disa vite më vonë në Shqipëri dhe do të bindemi 

për këtë. Lëvizjet e fuqishme nuk i realizon politika. 

Protestat që sjellin rrotacionin e pushteteve të paafta e të 

korruptuara i realizon shoqëria civile, komunitetet e 

ndërgjegjësuara që dinë se çfarë kërkojnë dhe kur duhet 
ta kërkojnë. Por shoqëria civile nuk është ajo që duhet 

për t‟u ngritur në nivelin e detyrave që shtron koha. 

Popullsia në trojet e veta po plaket. Sipas të dhënave 

statistikore, këtë vit u regjistruan në universitete 44 mijë 

studentë më pak se katër vjet më parë dhe filluan 

shkollën 130 mijë nxënës më pak në vitin shkollor 

2018-2019 se sa vitin e kaluar. Këtë vit ministria e 

arsimit në Shqipëri mbylli 135 shkolla me klasa 

kolektive. Këto shkolla para 20 viteve kishin së paku 

secila nga 100-120 nxënës. Ato u mbyllën se secila pati 

më pak se 5 nxënës mesatarisht. Shqiptarët janë në krye 

të listave për azilkërkues në vendet e BE. 55 mijë 
shqiptarë kërkuan azil në vitin 2015 dhe vetëm në 

Gjermani e Francë ishin 27.500 në vitin 2017. Nga ana 

tjetër, për aplikimet në llotarinë amerikane, ne jemi në 

krye të të gjithë botës: sipas burimeve të Departamentit 

të Shtetit, në vitin 2013 aplikuan për llotari amerikane 

87 mijë shqiptarë dhe pesë vjet më vonë, 2018 kjo shifër 

ishte mbi 4 fishuar; 367 mijë vetë. Kjo përbën 17 

përqind të të gjithë popullsisë që mund të aplikojë mbi 

20 vjeç. Në një kohë që kjo përqindje për Libinë është 

15 përqind, në Sierra Leone 14 % dhe në Gana është 

vetëm 8 %. (Natyrisht që ky nuk është tregues vetëm i 
dashurisë për Amerikën). 2500 infermierë janë larguar 

nga Shqipëria në drejtim të Gjermanisë dhe 2000 të tjerë 

presin në radhë. – “Ikin për një punë më dinjitoze dhe 

nuk janë të sapodiplomuar”, - thotë presidenti I shoqatës 

së tyre, Elson Jacaj.   

 

Shqiptarët kanë zgjedhur si protestë të vetme të tyre, 

ikjen. E vetmja protestë që nuk kontrollohet dot nga 

qeveria. Këtë fenomen e kanë vënë re edhe të huajt. 

Gazeta gjermane “Hanoversche Zeitung” (Hanovershe 

Cajtung), në një nga numrat e saj të fillimit të tetorit të 

këtij viti, shkruante: “Shqiptarët janë mjaft të pakënaqur 
me qeverisjen aktuale. Por për çudi ata nuk dalin në 

rrugë për të protestuar, por preferojnë të shkojnë në 

aeroport dhe të arratisen nga Shqipëria”. 

 

-Gjithshka filloi në vitin 2015, deklaronte Jorg Ristov, 

një oficer i Policisë Federale në Hanover, duke 

komentuar për udhëtimin e vështirë nga Cuxhaveni i 

Gjermanisë për në Britaninë e Madhe, si udhëtim ilegal. 

Duke shtuar më tutje se, “mbi të gjitha, këto rreziqe të 

mëdha i ndërmarrin kryesisht shqiptarët”, - citonte në 

fillim të tetorit të këtij viti, revista e shqiptarëve të 
Zvicrës “Albinfo-ch”. 

 

Aty nga fillimi i viteve 80-të të shekullit të kaluar, kur u 

zbut pak armiqësia e pajustifikuar midis Shqipërisë dhe 

Jugosllavisë së atëhershme, disa nanave e gjysheve tona 
që ishin bija të Hotit a Grudës, iu dha e drejta me ba 

vizita tek prindërit dhe vllezërit e tyre në Malin e Zi. 

Një ndër to ishte edhe një nuse e axhës së babës tim, 

Prenaqja, vajza e Gjokë Nicajt. Shkoi, ndenji, pa e u 

ç‟mall. Kur u kthye, në ditët e para nuk fliste asnjë gjë 

për jetesën e bisedat atje, se ashtu ishte e porositun nga 

njerëzit e sigurimit shqiptar kur kishte marre vizën. Ma 

vonë filloi të na tregonte në familje se çfarë kishte parë 

e ne na dukej se po flet përralla. Tash të gjitha i kam 

harruar, por veç një thënie më ka mbetë në mendje: I 

vëllai, Rroku, me sa ia mbaj mend unë emrin, duke 
dëgjuar të motrën për varfërinë e paimagjinueshme dhe 

për frikën që ngjallte sistemi komunist te ne, i kishte 

thënë një ditë:  

 

-Naqe, ti the që ke katër djem, po? Edhe të tjerët kanë 

djem natyrisht. Pse nuk ia falni te tana familjet ka nji 

djalë Enver Hoxhës e shpëtoni një herë e mirë prej tij? 

Morali i thënies së Rrokut është i  qartë: nuk fitohet liria 

pa humbje njerëzore, por as demokracia dhe jeta 

normale nuk arrihen pa sakrifica, pa kundërshtuar, pa 

protestuar, pa i thënë ndal, qeverisjes së keqe. 

 
Ne kemi pak forca për të luftuar për ndryshimin. Na 

ndihmoni ju. Ne s‟kemi forca të brendshme për të 

ndaluar shitblerjen e votës. Na ndihmoni ju. Ne nuk 

kemi forca për të bërë protesta dhe çdo protest (kur 

arrihet të bëhet) e konsiderojmë politike. Ne kemi 

çmimet më të larta në fluturimet ajrore, më të lartat në 

telefoninë celulare, më të lartat në energjinë elektrike. 

Nuk protestojmë. Kemi çmimet më të larta për 

karburantet dhe me të njëjtin çmim e blen karburantin si 

vetura luksoze e trafikantit të drogës si traktori i 

fshatarit të varfër që don të punojë një dy tokë për të 
fituar bukën e gojës.  Nuk e bllokojmë rrugën me mjete 

bujqësore ashtu siç bën fshatari grek që cënohet dhjetë 

herë më pak se sa ne dhe nuk proteston kush ashtu siç 

ndodhi muajin e fundit nw Francw. Shqipëria vazhdon 

të mbetet një shtet rural, dhe kjo nuk është gjë e keqe, 

por keq është se bujqësia është më e pambrojtura dhe 

më e varfëra e të gjithë vendeve të rajonit. Jemi vendi që 

financojmë bujqësinë shumë më pak se vendet fqinjë 

rreth e rrotull. Një litër qumësht që prodhon fshatari 

ynë, ia grumbullojnë me një çmim sa gjysma e çmimit 

të ujit të amballazhuar. Prap nuk ka protesta. 

Ndërmarrja më e pasur në Shqipëri rezulton një 
ndërmarrje shtetërore, që është Operatori i Shpërndarjes 

së Energjisë Elektrike (OSHEE), sepse çdo muaj faturon 

energji elektrike të pashpenzuar nga konsumatorët, 

kundrejt asnjë investimi dhe prap nuk ban zë kurrkush. 

Ne nuk protestojmë. Ne mësyjmë lojrat e bixhozit: për 

pesë vjet, është pesfishuar numri i pikave të lojrave të 

fatit: mbi 4 mijë të tilla ka në të gjithë Shqipërinë. Aty 

humbin lekët, familjen deri edhe jetën. Ne dimë të 

vrasim vëllain a kushëririn për një metër tokë; nipi din 

me vra gjyshen se nuk i jep lek për hashash, t‟u vemë 

gjoba bisnesmenëve të ndershëm, dimë të grabisim me 
maska, të vrasim me pagesë, të punojmë në fushat e 
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mbjella me kanabis dhe të votojmë për atë që na jep një 

thes miell apo vlerën e 50 dollarëve, por nuk dimë të 

protestojmë me dinjitet, të luftojmë për të drejtat tona e 

kështu të edukojmë si duhet fëmijët tanë, brezat e 
nesërm të atdheut tonë.  

 

Në 25 vite ne shkuam prapa në promovimin e realizimin 

e vërtet të demokracisë: më 1992, kryetar i Kuvendit të 

Shqipërisë ishte Pjetër Arbnori, një disident i regjimit 

komunist, i cili vuajti afro 30 vjet në burgjet e diktaturës 

dhe 25 vjet më vonë, viti 2017, sjellë në këtë post 

Gramoz Ruçin, persekutorin e tij politik, një zyrtar i 

lartë i nomenklaturës komuniste. Ashtu siç më 1992 

ministër i jashtëm ishte Alfred Serreqi, një mjek që 

vinte nga “populli” i vuajtur dhe 25 vjet më vonë është 
ministër i jashtëm djali i Sulejman Bushatit, pjesë e së 

njëjtës infrastrukturë politike me Ruçin. Më tutje, 

drejtoreshë e Agjensisë së trajtimit të pronave është 

vajza e Llambi Gegpriftit, ish-anëtar i Byrosë Politike, 

ashtu siç edhe në institucione të tjera të larta, janë “bijtë 

e bijat e etërve”. 

 

Sipas raportit të Departamentit të Shtetit, qeveria 

shqiptare ka nënshkruar më shumë se 200 kontrata me 

partneritet publik-privat ose koncensione, deri në fund 

të vitit 2017, duke eliminuar në maksimum konkurencën 

në tregun e shërbimeve dhe investimeve. Po kështu edhe 
raporti europian shprehet se, “në Shqipëri nuk ka garë 

për miratimin e kontratave koncensionare”. Dhe shifrën 

e saktë e plotëson vetë ministria e financave shqiptare, 

kur thotë: “janë 223 kontrata me vlerë mbi 5 milion 

euro”. Edhe pse Fondi Monetar Ndërkombëtar shprehet 

kundër koncensioneve, qeveria as nuk dëgjon nga ai 

vesh. Jep me koncension naftën dhe në arkën e shtetit 

nuk vjen asnjë lek, megjithëse vetëm Patos-Marinza, 

zona kryesore e naftës në Shqipëri dhe më e madhja në 

Europë, me sipërfaqe 17.8 mijë ha llogaritet të ketë 

rezerva të provuara mbi 5.5 miliard fuçi naftë. Aeroporti 
i Rinasit me çmimet më të larta në botë, deklaron 17 

milion euro fitim për vitin 2016. Tetë milion euro fitim 

ka koncensionari i pasaportave. 120 milion euro i jep 

qeveria koncensionarit të chek-upit për punë të pakryer 

dhe shëndetësia falas rezulton një megamashtrim ashtu 

siç është dhe lufta kundër korrupsionit e krimit të 

organizuar- një propagandë që lulëzon përditë.  Po 

shkatërrohet në mënyrë të pariparueshme natyra 

shqiptare, duke dhënë me koncensione ndërtimin e 

qindra HEC-eve me fuqi nën 2 MG. Nuk ka përrua, 

degë lumi apo lumenj të vegjël malor, nga Cemi i 

Kelmendit, Valbona e Tropojës, Lura e Dibrës e deri te 
kanionet e Osumit, që të mos jetë  planifikuar të 

ndërtohen HEC-e, në të shumtën e rasteve duke rënë 

ndesh me natyrën e virgjër, pyjet e biodiversitetin dhe 

interesat e banorëve. Kurrkush nuk proteston. Vetëm 

për HEC-et në Valbonë protestonte para pak kohësh një 

amerikane me nja dhjetë fshatarë nga Tropoja.  

 

Kelmendasit që janë në këtë sallë, a kanë qenë kohët e 

fundit në Vermosh? Lumin e tyre të dashur “Cemin e 

Selcës”, po e fusin në tub. Në një gjatësi prej disa 

kilometrash, nuk do ta shohin më askund ujin e tij të 
kaltër si deti, të pastër si kristali, të ftohtë në të cemtë e 

të vrullshëm si orteku i bjeshkëve. Politikat fiskale të 

qeverisë kanë shkatërruar bisnesin e vogël, një ndër 

bazat kryesore të punësimit në Shqipëri. Para një muaji, 

shoqata e këtij biznesi njoftonte se “në 6 muajt e fundit, 
në Shqipëri janë mbyllur 13 mijë biznese të vogla, (që 

përkthehet në, minimumi 13 mijë të papunë), pasi 

qeveria vendosi me i përfshi në skemën e tvsh-së”. Dhe 

më të rëndat: kriminalizimi i politikës, ekonomisë, 

pushtetit, cënimi i lirisë së personit, blerja e mediave etj, 

janë maja e asaj katrahure që po ndodh në Shqipëri. 

Qeveria shqiptare është më shumë e shqetësuar që të 

vendosë marrëdhënie diplomatike me Federatën e Shën 

Kristoforit dhe Nevisit, një minishtet që gjendet diku 

këtu, mes dy Amerikave afër jush, se sa të luaj 

diplomacinë e kujdesshme me Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës, vetëm për faktin se ky ishull i vogël është një 

parajsë për fshehjen e pasurisë me origjinë të dyshimtë. 

Në të dhënat që publikon CIA më 1 nëntor të këtij viti, e 

konsideron Shqipërinë “një ndër vendet aktive ku kalon 

kokaina nga Amerika e Jugut në Europën Perëndimore”. 

Por CIA nuk ndalet vetëm te droga: “pastrim parash, 

trafik armësh dhe kontrabandë refugjatësh”, janë 

fenomene të tjera kriminale aktive dhe që kryhen nën 

hundën e qeverisë. 

 

Na ndihmoni të protestojmë dhe mos t‟i lemë qeveritë 

më shumë se 6 muaj në pushtet kur ato nuk përmbushin 
detyrimet dhe premtimet që bëjnë. Jo vetëm ju këtu, të 

gjithë atje ku kanë emigruar, duhet ta ndjejnë peshën e 

asaj mangësie që i kanë lënë vendit me largimin e tyre, 

boshllëkun që keni krijuar. Mos harroni se dobia që keni 

sjellë këtu nuk ka qenë pa pasoja për vendin tuaj. 

Shembulli më domethënës se ç‟mund të bëjnë ata që 

janë larguar, për vendin e tyre, është rasti i protestave të 

fuqishme të kohëve të fundit që u zhvilluan në Rumani: 

mediat raportonin për rreth 3 milion emigrantë rumunë 

që ishin kthyer atje vetëm për protestat dhe nuk do të 

largoheshin nga sheshi pa u realizuar qëllimet e 
protestuesëve. Nuk e kanë më të afërt ata Rumaninë se 

sa e kanë bashkëatdhetarët tanë Shqipërinë. Është për të 

të ardhur keq kur në disa raste një numër emigrantësh 

nga Greqia apo Italia vijnë kur ka zgjedhje parlamentare 

dhe votojnë për atë parti apo kandidat që u ka paguar 

biletën e udhëtimit. Pse, kaq mund të gjykojmë ne, kaq 

mund të bëjmë për vendin tonë? Kaq dritëshkurtër jemi: 

njëlloj si fshatari i varfër që e shet votën për një thes 

miell, si emigranti që ka parë jetë e vende demokratike, 

të japë votën në kompensim të biletës 30 apo 50 euro? 

Nuk e ndjejmë për detyrë ndaj atdheut që të vijmë e të 

votojmë me mendtë tona, me gjykimin tonë? Ju mund ta 
ndihmoni më shumë vendin tuaj, por së pari ndoshta 

duhet të reflektojmë me ndërgjegje të plotë ndaj 

konstatimit që bën gazetari i shquar Frank Shkreli, kur 

thotë: “Diaspora sot është më pak e organizuar dhe më 

shumë e përçarë se kurrë, falë fatkeqësisht edhe 

politikave zyrtare të Tiranës dhe Prishtinës dhe 

influencës së tyre në radhët e diasporës këtu në Shtetet e 

Bashkuara”. Unë kam dëshirë të mos e besoj këtë 

konstatim dhe vetë z. Shkreli, do të dëshironte të ishte i 

gabuar në thënien e tij. 

 



Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                              Nr. 36: Vjenë, mars 2019 

 

15 

 

Në fund dy gjëra krejt të thjeshta, që përfaqësojnë dy 

prej disa karakteristikave tonat si komb: 

E para, për të treguar se sa ngadalë e kurrë, i 

ndryshojmë konceptet ne shqiptarët, Ju jap një shembull 
konkret: edhe pse ka 54 vjet (unë kam qenë 4 vjeç) që 

ka ndryshuar vlera e lekut në Shqipëri, edhe sot, i madh 

e i vogël, monedhës 50-she, i thotë 500 lek. Por jo 

vetëm populli mbarë, edhe qeveria. Edhe kryeministri, 

që tash së fundmi do të marrë vendim me shpërblye 

lindjen e fëmijës së tretë (nuk e di se kush do t‟i lindin 

fëmijët në Shqipëri, sepse mosha që bën fëmijë janë të 

gjithë nëpër botë) me 120 mijë lek, i thotë “një milion e 

200 mijë lek”. Edhe kur qeveria u jep pensionistëve 5 

mijë lek në fund të vitit, del kryeministri e thotë: do të 

shpërblejmë pensionistët me 50 mijë lek. Media, gazeta 
e televizione, po kështu flasin. Dhjetë milionshit i thonë 

100 milion. Edhe të huajt kanë rënë në hall me ne kur 

blejnë, dhurojnë apo investojnë: lek i ri, lek i vjetër. 

 

E dyta, për të treguar se si janë ruajtur në kujtesën e të 

parëve tanë burrat e veçantë të Malësisë, po ju tregoj një 

ngjarje që ka ndodh këtu e 65 vjet më parë: në vitin 

1953 në zonën e Bregut të Matës në Lezhë, ishte me 

shërbim ushtarak një oficer nga jugu i Shqipërisë. 

Meqenëse nuk kishte kushte jetese të mira në kazermë, 

oficerit i ishte pajtuar një odë shpi në banesën e një 

gruaje malësore të moshuar. Një ditë, aty nga marsi i atij 

viti, ushtaraku po kthehet në banesë duke qarë e 
uluritur, sipas tij, për një gjëmë që kishte ndodhur. E 

moshuara e dëgjon komshiun e vet, shqetësohet ashtu si 

dinë nanat me u shqetësua dhe e pyet: Çfarë ke more bir 

që qan, çfarë të ka ndodh? 

 

-E moj nëne, - i përgjigjet ky me aq mërzitje sikur i 

kishte ngjarë diçka e rëndë në familje, - nuk më ka 

ndodhur vetëm mua. Është sosur bota, ka vdekur Stalini. 

 

Plaka, e lehtësuar prej shkakut të lemerisë së tij, ashtu 

me mashë në dorë duke shprushë në breg të forumit ku 
digjeshin do dru zjarmit jo fort të mira, e prej tymit gadi 

po i delnin lot edhe asaj, duke tund me krye prej habisë 

e me një qetësi sikur nuk kishte ndodhë kurrgja, i 

kthehet oficerit të ushtrisë popullore: 

 

- He ty të pastë kjo nanë, paj ka dekë Prêkë Cali e nuk 

asht shua bota. 

 

 

 

*Autori ishte ftuar që t‟a referonte këtë temë në festimet e 106 vjetorit të shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë, 
organizuar në ambjentet e Kishës së Shën Palit në Detroit të SHBA nga Shoqata “Malësia e Madhe”, por nuk pati 

mundësi të merrte pjesë. 
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Shkruan: Ndue Ukaj, Prishtinë  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merimanga kombëtare 

 
Át Gjon Shllaku, një erudit i pushkatuar nga regjimi 

barbar i Enver Hoxhës, në librin e tij “Shqiptari-Frati-
Shqipnia”, ka një shkrim me titull “Nuk dijm shka 

duem, pse nuk duem shka dijm”, në të cilin, pos tjerash, 

para lexuesit sjell një ngjarje që lidhet me kohën e 

pushtimit të fuqive austro-hungareze në Shqipëri. Ai e 

sjell rrëfimin për një tregtar, të cilin, një ditë e kishte 

vizituar një oficer austriak. Dhe, mes tregtarit dhe 

oficerit ishte biseduar për gjendjen e Shqipërisë. 

Tregtari i tregonte oficerit sesa poshtë kishte mbetë 

Shqipëria në gjitha pikëpamjet në krahasim me të gjitha 

shtetet e Ballkanit. 

 

“Do t‟a dijsh zotni, - i a pritëka tregtari- se asht Turku qi 
për katërgjint vjetë e ma shumë nuk na la kanë me çue 

krye e perparue”- dhe vazhdoi t‟ia shpjegojë gjendjen e 

gjatë të vuajtjeve të kombit shqiptar, ndërkaq, oficeri 

austriak iu përgjigj: 

“Asht e vërtetë gjithëshka thoni Ju, por njatë pluhurë 

marimange që po e shoh njatje në skaj të murit a thue 

ndoshta Turku i Aizis nuk të ka lanë me e hjekë prej 

andej?” 

 

Sigurisht, tregtari, pas kësaj bisede ka mbetë i habitur 

dhe pa fjalë. Ka pasë mundësi ta pastronte merimangën 
ose të vazhdonte me të njëjtën logjikë të akuzonte tjerët 

për prapambeturinë e vendit të tij. Kurse, Át Shllaku 

shkrimin e tij vazhdon, duke thënë se, “vendi ynë është 

mbushë me këso merimangash që me pluhurë të veta e 

kanë mbulue kryekëput shpirtin e shqiptarit e vijon 

gjithnjë me endë lirisht në trollin e Shqipnis.” 

 

Secili shqiptar e di se trojet e tyre, edhe sot, janë të 

mbushura me këso merimanga, të shpërndara kudo, më 

së shumti në ato institucionet përgjegjëse udhëheqëse që 

janë të ngarkuara me detyrën për t‟iu rregulluar jetën 

shqiptarëve, ekonominë dhe kulturën e përgjithshme: te 
daljes nga letargjia dhe primitivizmi. 

 

Shqiptarët e trullosur, vazhdojnë të jetojnë në mjerim, 

me shërbemë publike minimale, të sakatosur dhe të 

ligështuar, pa parë ndonjë dritëshpresë në tunelin e errët 

ku janë katandisë. Dhe, arsyet e kësaj gjendje, nuk janë 

diku tjetër, larg nesh. Ato janë brenda nesh. Janë si ajo 

merimanga e tregtarit, që ndodhet pas kokës sonë dhe në 

kokën tonë, por të cilën nuk duam ta shohim. 

 

Pa dyshim, ka edhe faktorë tjerë, kryesisht historikë, që 
kanë penguar emancipimin dhe zhvillimin tonë, siç janë 

pasojat e rënda nga sundimi barbar osman, ai komunist 

dhe serb, që kanë lënë vragë të thella në ndërgjegjen 

kombëtare.    
 

Por, ka dekada prej kur shqiptarët jetojnë të lirë dhe nuk 

i pengon askush të heqin merimangën, por ata nuk kanë 

ndonjë faktor që mund t‟ iu jap forcë, dije, qëndrese, 

shpresë, dashuri për vendin, për të kërkuar rrugën e 

humbur drejt emancipimit dhe lartësimit kombëtar. 

 

Kjo mbase mund të jetë arsyeja pse shqiptarët kudo i 

dëgjon, duke humbur kohë me debate për arsyet e 

mjerimit tonë, por që s‟duan të dëgjojnë ose ta shohin 

merimangën prapa kokës së tyre. 

 
Sot, klasa drejtuese shqiptare është e me dije të cektë, 

me kapacitete të kufizuara intelektuale dhe me dashuri 

të munguar për atdheun. Them me dashuri të munguar, 

sepse, udhëheqësia shqiptare, veç parullave patriotike të 

qullta, nuk u ka dhënë shqiptarëve dinjitet dhe liri të 

brendshme. Sepse, patriotizëm është të ngritësh 

dinjitetin e qytetarëve të vendit tënd dhe jo të rrahësh 

gjoksin për tema të mëdha. Duke u marrë me tema të 

mëdha, kjo udhëheqësi e ka varfëruar popullin shqiptar 

dhe ka “harruar” se, nuk është krijuar njeriu për shtetin, 

por shteti për njeriun. Sepse, shteti, parasë gjithash janë 
njerëzit. Kjo shprehje proverbiale ka rrjedhë biblike dhe 

është postulat i shteteve moderne dhe humane. 

A ka ndonjë faktor që vërtet kërkon të hiqet kjo 

merimangën nga jeta kombëtare? 

 

Nëse e marrim për bazë si flasin dhe si shkruajnë 

shqiptarët, si sillen mediat dhe institucione e dijes në 

raport me udhëheqësinë, mundemi me thanë se, ata nuk 

bëjnë asgjë më shumë sesa ia zgjasin jetën kësaj klase të 

padenjë për të udhëheqë një komb, dhe, kjo të shpie te 

përgjigjja negative lidhur me pyetjen e mësipërme. 

 
Duke u marrë kaq shumë me tema të mëdha, kjo klasë 

politike e ka goditë rënd dinjitetin e njeriut, duke e 

tkurrë deri në hiçgjë, duke ia grabitë shpresat, lirinë e 

brendshme dhe kjo është arsyeja pse sot shqiptarët kudo 

i sheh të plogësht e të pashpresë, duke mos dëgjuar kënd 

të thotë: lum unë për vendin tim. Përkundrazi, ata 

përditë i dëgjon tek thonë: mjerë ne për vendin tonë, ne 

nuk vlejmë asgjë… Po, sepse kjo klasë udhëheqëse, 

shqiptarët i ka lënë pa shpresa, të varfër, të papunë, të pa 

dinjitet, prandaj, rruga e emancipimit për t‟u bërë pjesë 

e botës së qytetëruar, tani për tani duket e humbur.  
 

Së paku jo, derisa nuk vetëdijesohemi t‟i heqim 

merimangat që gjenden kudo mes nesh.
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Shkruan: Anton Marku, Vjenë 

 

 

 

 

 

 

 

„„Opinionistët‟‟ e diasporës 
 

Të jetosh në diasporë nuk do të thotë të shkëputësh kontaktin me zhvillimet politike dhe shoqërore në vendlindje. Një 
pjesë e konsiderueshme e njerëzve tanë në perëndim vazhdojnë të informohen, kryesisht nga portalet, të cilat viteve të 

fundit janë shtuar dukshëm. Një pjesë e tyre tenton që përmes shkrimeve të inkuadrohen në debatet për temat aktuale 

duke dashur që të japin kontributin e tyre në këto procese. Se cili është kualiteti i tyre është çështje tjetër.  

 
Të shkruash me çdo kusht 

Është e drejtë e pamohueshme e secilit që të shprehet 
lirshëm. Por para se ta bëjnë këtë duhet kujdesur që 

mendimet e tyre, sidomos ato që botohen, të ju përshtaten 
një standardi së paku minimal. Deri këtu nuk ka asgjë të 

keqe. Ajo nis në çastin kur këto shkrime botohen dhe si të 
tilla qëndrojnë në rubrikat e portaleve, nganjëherë edhe me 

ditë të tëra.  
 

Dhe këtu nis problemi. Që nga titulli i cili përzgjidhet pa 
ndonjë analizë të duhur, shpesh nuk ka të bëj me 

fenomenin i cili trajtohet, madje ka dhe raste kur është dhe 
fyes ndaj një personi apo një grupi social. Disa 

artikullshkruesve, posaçërisht atyre që jetojnë në diasporë, 
duket se ju mungojnë njohuritë themelore të drejtshkrimit 

të gjuhës shqipe. Nuk janë të rralla rastet kur në fund të 
titullit qëndron pika, ai rimohet si në këngë lahutash apo 

kur fjalia ndahet në mes me një presje e cila më së paku e 
ka vendin aty.  

 
Në disa nga gazetat tona „„opinionistë‟‟ me deficite të 

theksuara intelektuale që fshihen pas titujve akademikë 

(Mr., Dr., Prof. Dr.) e të cilët nuk harrojnë asesi t‟i 
vendosin para emrit, ende nuk e dijnë rregullat elementare 

të përdorimit dhe vendosjes së thonjëzave: ca i hapin nga 
poshtë me dy presje dhe i mbyllin lartë, ca nisin me 

shenjën e mbylljes e i mbyllin me atë të hapjes, të tjerët, 
veçanërisht ata që shkruajnë lidhur me mbajtjen e ndonjë 

aktiviteti, nuk hezitojnë që të shkruajnë emrat e të gjithë 
atyre që thanë ndonjë fjalë rasti, duke i titulluar të gjithë 

me ... zotëri apo zonja X tha këtë apo atë .... Dallimet mes 
emrave në njëjës dhe shumës njihen shumë pak. Po të tillë, 

sidomos nga vendet gjermanofolëse fillojnë me shkronjë të 
madhe jo vetëm emrat e vendeve dhe njerëzve por edhe të 

ditëve, muajve e gjesëndeve materiale (Automjeti, 
Ndërtesa, etj) ashtu si në gjuhën gjermane. 

 
Një fenomen në vete janë ata që pothuajse çdo ditë botojnë 

nga një shkrim. Njëri prej tyre nuk ja ndan së shkruari 
„„letra të hapura‟‟ pothuajse të gjitha personaliteve të botës, 

përfshirë dhe Angela Merkel dhe Donald Trump. Një 
tjetër, ish-aktivist partiak në perëndim, në artikujt e tij 

çirret deri në histeri në drejtim të kundërshtarëve politikë 
saqë ndjen kokëdhembje sapo lexon pesë rreshtat e parë të 

shkruar nga ai. Një bashkëmendimtar i tij madje kërkon me 
ngulm organizimin e referendumit për bashkimin e trojeve 

shqiptare me Amerikën.  
 

Këta të ashtëquajtur „„opinionistë‟‟ të bezdidshëm të 

diasporës uzurpojnë vend nëpër mediumet shqiptare duke i 
„„bombarduar‟‟ redaksitë e tyre me shkrime të 

njëpasnjëshme, e të cilave ju mungon pikë se pari 
parashtrimi i çështjes dhe përmbajtes si dhe ballafaqimi i 

argumenteve dhe harmonia e ideve, duke mos pasur rrjedhë 
logjike të artikulimit të tezave. Ato kryesisht janë konfuze, 

të mbushura me paragjykime dhe të njëanshme. 
Konkluzionet (nëse mund të quhen kështu) që nxirren në 

fund të shkrimeve as për së afërmi nuk ngjajnë me ato që 
mund të jenë thënë më lartë.  

 
„„Opinionistët‟‟ e tillë nuk i bëjnë nder diasporës sonë. Për 

më tepër ata janë, mu si në muzikë, tallavaja e gazetarisë së 
mirë dhe, me apo pa vetëdije, bastardhuesit e gjuhës shqipe 

në mërgim. Pjesa më e madhe e tyre do të ishte mirë që 
para se të dërgojnë artikuj për botim, të vizitojnë kurse 

bazike të shkrimit të gjuhës amtare.  
 

Sigurisht se në diasporë ka dhe njerëz të profilizuar, 
shkrimet e të cilëve lexohen dhe komentohen me interesim 

të madh. Të tillë krijues të opinionit publik, si E. Robelli, 

Xh. Ahmeti, B. Hiseni, J. Kelmendi, F. Shkreli e ca të tjerë 
si këta përbëjnë elitën e pendës shqiptare në perëndim.  

 

Përfundim 

Mund të kuptohet nevoja e njeriut për të thënë diçka, për të 
fituar vëmendje e qenë në epiqendër. Madje mund të 

admirohet ky entuziazëm. Por në asnjë formë nuk mund të 
arsyetohet tendenca për të dominuar në jetën që zhvillohet 

në mërgatë me shkrime të një kualiteti aq të ulët. Duke 
insistuar në atë se edhe ata kanë diçka për të thënë po ua 

zënë këndin  atyre që janë në gjendje që së paku të 
përpilojnë artikuj me përmbajte logjike.   

 
Mbase apeli më i duhur për ta do të ishte që të vazhdojnë të 

shprehin qëndrimet e tyre, nëse duan edhe në baza ditore, 
por në faqet personale në facebook apo platforma tjera 

alternative dhe jo në portale dhe mediume serioze, e të cilat 
do të duhej që, së paku për hir të lexuesve të tyre të 

rregullt, të mos botojnë çfarëdo që të ju dërgohet por të 
kenë parime dhe kritere të cilësisë së artikujve si në formë 

ashtu dhe në përmbajtje.  
 

Njëra ndër shkathtësitë e të shkruarit vazhdon të jetë ajo që 
thotë që mes rreshtash duhet të lihet hapësirë e jo 

zbrazëtirë. Sa më shpejt që „„opinionistët‟‟ e diasporës ta 
kuptojnë këtë do të bëhet më mirë për ta. Për ne po ashtu.   
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Shkruan: Dr. Zef Komani, Gjakovë 

 

 

 

 

 

 

 

Reformë të sistemit arsimor apo grevë? 

 

Reforma nuk është një fasad e gjendjes së tanishme, duhet të ishte shumë më e thellë. 
 

Sindikata e arsimit nuk do të duhej të hyn në grevë për 

rritje të pagave. Pagat nuk janë të vogla siq pretendohet. 

Për orën e punës mësuesit paguhen mbi 5 euro, kundrejt 

mjekut specialist i cili për një orë pune paguhet nën 4 

euro. Greva do të duhej të organizohej në kërkim të 

reformave të mirëfillta të arsimit kosovar, me theks të 

veqanët që reformën ta udhëheqin mësuesit, 

prindërit dhe nxënësit. 

 

Klasa politike nuk mund të jetë bartëse e reformimit në 

arsimin e Kosovës, sepse janë me vetveten në konflikt. 
Ky konflikt personal zhvillohet mes asaj se çka 

dëshirojnë të arrijnë me këtë reformë dhe sa janë të 

përgatitur për ta bërë. Çelësi i ndryshimeve pozitive në 

arsim duhet të jenë arsimtarët, prindërit dhe nxënësit. 

 

Klasa politike nuk është në gjendje, që së pari të 

diskutojë për problemet në arsim, e posaçërisht për atë 

të mesmin dhe të lartin. Është gjithnjë e më e mbyllur në 

paraqitjen e gjendjes reale në këtë segment më të 

rëndësishëm të shoqërisë kosovare, si për të tashmen, e 

mbi të gjitha për të ardhmen tonë. E që është e 
nevojshme që të hapet një debat domethënës e 

gjithëpërfshirës për arsimin në Kosovë, më së miri e 

dëshmon fakti që ne jemi të betonuar në fund të 

ranglistave për kualitetin e arsimit, jo vetëm në regjion e 

Evropë, por edhe në botë. 

 

E nëse flasim për universitet publike (numër rekord 

bazuar në numrin e banorëve), programet e studimit 

rifreskohen ngadalë dhe në mënyrë kozmetike, e që 

kurrë nuk e arrijnë një përformancë të kënaqshme. 

 

Ata, të cilët nuk pajtohen me këto konstatime, fajin për 
këtë gjendje ia faturojnë gjendjes së pasluftës, asaj 

ekonomike, prioriteteve që i ka Qeveria, etj. Mirëpo, 

nëse dëshirojmë të kemi një të ardhme më të mirë, ne 

duhet të shfrytëzojmë përvojat e të tjerëve. Mund të 

marrim shembull Finlandën, e cila në vitet e 60-ta të 

shekullit të kaluar ka qenë një shtet i varfër me një 

arsim të dështuar dhe për 50 vite ka arritur që të jetë 

shteti me mirëqenien më të lartë të të jetuarit në 

botë, me GJDP prej 50.000 dollarë amerikanë për kokë 

banori. 

 
Dhe, këtë ndryshim e arritën pasi që e reformuan 

sistemin arsimor të tyre. Prandaj, mendoj se ne duhet të 

“ndryshojmë kursin” të zgjohemi dhe ta kuptojmë sa e 

rëndësishme është të bëhet reforma sa nuk është vonë 

për ne dhe gjeneratat e ardhshme. E çelësi i 

ndryshimeve në Finlandë kanë qenë arsimtarët, të cilët 

janë mirë të paguar, të çmuar në shoqëri, e të cilët i kanë 

kushtet më të mira pedagogjike që dijen ta përcjellin tek 

nxënësit. Pra, nëse në një reformë të sistemit arsimor, 

akterë do të ishin arsimtarët, nxënësit dhe prindërit, 

problemi do të ishte zgjidhur për 10 vite dhe do të ishim 

në një rrugëtim të sigurt drejt standardeve finlandeze. 

 

Në këtë kohë të mosmarrëveshjeve të mëdha mes klasës 
politike të Kosovës, në kohën e prezencës në parlament 

të deputetëve injorantë e të pashkollë, në kohën e ndonjë 

ministri sharlatan që postin e blen me pare, nuk na 

mbetet asgjë tjetër, vetëm të lëshojmë një klithmë drejt 

disa politikanëve të cilët kanë integritet, e t‟u themi 

“politikanë hapeni zemrën, le të rrahë për rininë 

kosovare, për arsimimin e mirëfilltë të tyre”. Arsimimi 

më i mirë i tyre është garanci për një të ardhme më të 

mirë të Kosovës. 

 

Arsimimi, dija, shkenca dhe zhvillimi sa më i mirë i 
tyre, është themeli i çdo shoqërie të suksesshme. Çdo 

shoqëri dhe ekonomia e saj duhet të bazohen në 

shfrytëzimin e të dhënave të sakta, fakteve shkencore 

dhe mendimeve profesionale. Dhe, ato shtete që këtë e 

kanë kuptuar mekohë, përparojnë. Qeveritë me integritet 

nuk bien vendime për shkak të interesave politike, 

grupeve të interesit, zgjatjes jetëshkurtër të mandatit në 

pozita udhëheqëse, por për shkak të politikave dhe 

drejtimeve afatgjata. 

 

Ku është plaga e sistemit arsimor të Kosovës? Te ne në 

Kosovë vlen mendimi që forca e shoqërisë rrjedh nga 
forca e politikës, e që është tërësisht gabim. Çka do të 

bëhej nëse nesër vdesin 5, 10 apo 15 “liderë” të klasës 

politike në Kosovë? Cili do të ishte impakti afatshkurtër 

i kësaj tragjedie? 

 

Atdhedashuria e vërtetë (jo patriotizmi folklorik i yni), 

kërkon që forca e shoqërisë të rrjedhë dhe bazohet nga 

forca e secilit individ të saj dhe e cila do të 

ishte proporcionale me forcën e shtetit tonë. Prandaj, 

edhe në reformën e arsimit do të duhej të ishte aktiv 

secili individ, e jo një grup i ngushtë i interesit. 
 

Arsimi nuk do të duhej të jetë çështje e lobit politik, 

interesave politike, por vetëm i dijes dhe këtë duhet ta 
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implementojmë në Kosovë, në mënyrë që të ngritet 

standardi i shkollimit. Në këtë proces, njëri faktor duhet 

të jenë profesionistët dhe arsimtarët, sepse pa ta nuk ka 

arsimim kualitativ, e në anën tjetër, duhet të jetë 
opinioni publik: prindërit, nxënësit dhe të gjitha ata që 

ja duan të mirën Kosovës. E në fund fare, të kyçet 

politika, sepse politikanët nuk e kuptojnë 

arsimin (sidomos tanët), dhe janë afatshkurtër. Ne kemi 

arsimtarë të mirë, të cilët janë të kufizuar nga politika, 

nga të “fortët”, si dhe faktorët tjerë. Për afër 20 vite, 

ende nuk e patëm një kryeministër, apo ministër, i cili e 

ka kuptuar se çka do të thotë reforma në arsim dhe 

investimi në të. Ata e planifikojnë buxhetin, e pastaj i 

“lejojnë” profesionistët të angazhohen. Vlen të 

theksohet se në bazë të raporteve të Bankës Botërore për 
vitin 2015, për arsim i kanë ndarë: Indonezia 20 

%, Brazili 16 %, Pakistani 13.2 %, Turqia 12.4 % të 

buxhetit shtetëror, e Kosova ???????? Por, prapë po 

kthehemi të reforma, sepse për buxhetin nuk kemi çka 

flasim. 

 

Paramendoni që asnjëri nuk e ka filluar reformën në 

baza të qëndrueshme, e që do të ishte jetëgjatë. Çdo 

qeveri ka ardhur me idetë e veta, të cilat janë harruar në 

mandatin e qeverisë që e ka pasuar. Sikur mos të kishte 

ndodhur kjo, Kosova do të ishte më e zhvilluar. Mos të 

harrojmë se së shpejti do të dalin gjeneratat e para të të 
diplomuarve në fakultete, të cilët kanë lindur pas lufte. 

E cili është niveli i dijes së tyre, sa janë konkurrent në 

rajon, e mos të flasim më gjerë, çka ju kemi ofruar ne 

atyre, apo më mirë të themi çka iu ka ofruar klasa 

politike përmes sistemitarsimor. 

 

Asgjë, fatkeqësisht! Pse janë të tilla politikat? Së pari, 
sepse nuk e kuptojnë sistemin arsimor (ka nga ata që 

nuk kanë kaluar nëpër të), pastaj janë afatshkurtër në 

pozita (maksimumi katër vjet). Ata shikojnë vetëm në 

afatin e skadencës. Janë gjithnjë nën ethet e shkarkimit 

dhe duhet të bëjnë diçka të shpejtë që të “sigurohen”, 

janë shumë të ndjeshëm në kritika, këshillat për ta janë 

trup i huaj, pastaj në kabinete nuk kanë profesionistë të 

arsimit, por vetëm militantë të partisë. 

 

Pra, politika për arsimin në Kosovë është kancer dhe 

motot e fushatave parazgjedhore se “arsimi do të jetë 
prioritet i yni”, nuk janë asgjë tjetër veçse mbledhje e 

votave. Fatkeqësisht, në Kosovë lulëzon klientelizmi e 

nepotizmi, të cilat e stimulojnë mediokritetin, ku të 

paarsimuarit bëhen deputetë e ministra. 

 

Edhe një herë po apeloj: lejoni profesionistët të 

angazhohen! Kyçni në reformë edhe nxënësit 

e prindërit. Ndryshimet nuk ndodhin vetvetiu. 

Politikanët nuk janë ndryshuar për 25 vite dhe nuk do të 

ndryshohen kurrë. I rëndësishëm është zëri i popullit, 

sepse politikanët duhet t‟u shërbejnë atyre. Çdo gjë 

varet nga motivimi i arsimtarëve, nxënësve e 
studentëve. Pastaj, do të vijnë kohëra më të mira. 
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Histori

 

Shkruan: Gjon Keka, Graz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rëndësia e figurës së Gjergj Kastriotit në historinë arbërore dhe europiane 
 

Në 550 vjetorin e vdekjes së luftëtarit të madh të popullit shqiptar për liri dhe pavarësi 

 

Që nga Marin Barleti e deri në ditët tona Gjergj Kastrioti Skënderbeu është 

vlerësuar si një figurë e shenjtë kombëtare, me rëndësi të madhe për vlerat, 

unitetin, vizionin,traditën dhe kulturën europiane të kombit tonë. 

 

Në fakt Barleti si nismëtar me jetëshkrimin e tij për Gjergj Kastriotin-
Skënderbeun e ka hapur botën e njohjes më mirë të kronologjisë së periudhës 

Skënderbegiane, pastaj botën e tij të heroizmit,atdhedashurisë dhe të një 

liridashësi të zjarrët të Arbërisë. 

 

Dhe me të drejtë Barleti në jetëshkrmin për Skënderbeun shihte figurën “që 

përfaqëson dhe mishëron,çdo gjë të lartë dhe të dashur të popullit të vet, vetit 

e tij më të ndritura, ëndërrat dhe dëshirat e tij, frymën dhe idealet e tij më të 

bukura,më të larta e më të plota. Prandaj pas vdekjes së tij ai bëhet fuqia që 

mbanë gjallë mëmëdhenë” deri më sot. 

 

I 

Në anën tjetër Gjergj Kastrioti si figurë emblematike e kombit u përshkrua 
edhe nga bashkëkohësi tjetër i tij Dhimitër Frangu. Për Frangun Gjergj 

Kastrioti nuk është vetëm figurë që shpalos karakterin e një kryetrimi,e një 

njeriu të urtë e të papërkulshëm ,por edhe të një arbërori që i del zot atdheut 

të tij në ditët më të rënda,si dhe të një vizionari e lideri që di se si ta udhëheq 

urtësisht jo vetëm luftën por edhe shtetin e Arbërit duke e bërë më të 

famshëm se Roma për kohën e tij. 

 

Emri i tij dhe i shtetit të Arbërit,më saktësisht i Arbërisë në atë kohë, ishin 

shumë të popullarizuar sepse nga viti i rikthimit të tij (nëntorin e vitit 1443) e 

deri në fund të jetës së tij emri i tij dhe i Arbërisë ishin ngritur si një yll që i 

orientonte popujt e kontinentit se si duhet ecur, se si duhet mbrojtur atdheu 
dhe ku duhet mbledhur forcat e unitetit të tyre. 

 

Shembulli i Kuvendit të Lezhës i 2 marsit të vitit 1444 ishte ftesa historike 

dhe domethënëse,ishte shembulli konkret me të cilën ai dërgonte mesazhin 

tek kombet tjera të Europës për t‟u bashkuar në luftën kundër pushtuesit 

otoman i cili si një kancer shtrihej në trojet e Gadishullit Ilirik dhe në pjesët 

tjera të kontinentit Europian.Gjergj Kastrioti e pa rrezikun e madhpor veshët 

dhe sytë për shumë Princa e mbretër të kombeve europiane ishin të mbyllura. 

 

Nga kjo nëse shohim përmes gjithë historisë arbërore nuk gjejmë asnjë 

epokë aq të pasur në brendësinë e saj se sa epoka e Gjergj Kastriotit-

Skënderbeut.Kështu edhe Frang Bardhi i jep edhe më shumë dritë historisë 
së jetës dhe veprave të Gjergj Kastriotit duke e mbrojtur madje edhe nga 

shtrembëruesit dhe përvetësuesit e figurës së tij.Bardhi me dritën e dijes së 

tij rreth kësaj figure të pazëvendësueshme historike verboi armiqtë dhe 

përvetësuesit që donin ta bënin Gjergj Kastriotin-Skënderbeun të tyre duke i 

mohuar origjinën e tij të pastër iliro-arbërore. 

 

Për Frang Bradhin Gjergj Kastrioti 

është trimi i madh dhe i 

pathyeshëm i Arbërisë: është 

arbëror me rrënjë. 
 

Mirëpo nuk është se vetëm në 

kohën e Frang Bardhit kishte 

tendenca të tillapor edhe sot ka 

tendenca të 

përvetësimit,shtrembërimit dhe 

njollosjes së kësaj figure 

mbikohore të kombit tonë. 

 

Dihet botërisht se Gjergj Kastrioti 

nuk është figurë e thjeshtë, nuk 

është një hero i zakonshëm, nuk 
është një personalitet që mund të 

hedh baltë secili që t'i teket, sepse 

për arbërorët Gjergj Kastrioti-

Skënderbeu është i shenjtë, është 

hero i heronjëve, është vizionari 

dhe lideri i papërsëritshëm i kombit 

tonë.Figura e Skënderbeut si një 

personalitet i shekullit XV-të pati 

një ndikim të madh 

kombëtar,rajonal dhe Europian. 

 
Ai edhe sa ishte gjallë ka shkëlqyer 

dhe ka qenë në gojët e 

bashkëkohësve si Princa dhe 

Mbretër të Europës të cilët emrin e 

tij të famshëm e kishin mësuar disa 

nga marrëdhëniet diplomatike që 

kishin tradicionalisht me shtetin e 

Arbërit e disa nga veprat e tij dhe 

urtësia e vizioni që ai kishte. 

 

Ky hero dhe vizionar ishte bërë 

pikëreferanca e Europës. Ajo në atë 
kohë shpresat e saj i kishte në dy 

figura që qëndronin të pamposhtur 

përballë Perandorisë otomane: 

Gjergj Kastriotin dhe Gjon 

Huniadin. 



Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                              Nr. 36: Vjenë, mars 2019 

 

21 

 

Gjergj Kastrioti është figurë e cila qëndron shenjtërisht në kodin e kombit 
tonë prej nga ai edhe ka dalur. Po ashtu ai qëndron edhe në piedestal të cilin 

historia e botës e ka renditur vetë sipas veprave faktike dhe madhështore të 

tij. Ai është figura qendrore dhe orientuese e përjetshme për kombin tonë. 

 

II 
Ndërkaq me jetën dhe veprën e Skënderbeut nuk janë marrë vetëm autorëdhe 

studiues shqiptarëpor edhe autorë,studiues,kronistë,historianë e shkrimtarë 

europianë, të cilët e kanë vendosur figurën e këtij arbërori të madh në mesin 

e figurave më me ndikim të historisë europiane dhe botërore. 

 

Interesimi i vrullshëm europian e botëror për Arbërinë respektivisht Gjergj 

Kastriotin nis me përkthimin e veprës së Marin Barletit në gjuhë të ndryshme 
europiane dhe botërore. Ky interesim i madh tregon në fakt se popujt e 

Europës përveç se kishin dëgjuar për Gjergj Kastriotin ata donin t'ia ofronin 

popujve të tyre pasqyrën e Shqipërisë së asaj kohe,të heroizmit dhe të 

trimëriësë së Gjergj Kastriotit. 

 

Kjo tregon se ai zë vend në historinë europiane duke i dhënë figurës së 

Gjergj Kastriotit-Skënderbeut vendin e merituar si një mbrojtës i paepur i 

civilizimit europian, i lirisë dhe pavarësisë së vendit të tij. 

 

Dhe jo rastësisht historiani i njohur çek Josef Macůrek në vitin 1968 

nënvizonte se „„edhe përkundër distancës së madhe të tokave boheme nga 
Shqipëria, të dy vendet nuk ishin të panjohura në të kaluarën.‟‟Të paktën që 

nga shekulli i 15-të kishte një lidhje direkte dhe indirekte mes tyre.Në tokat 

boheme, për shekuj me radhë pati një interes të gjallë për Shqipërinë dhe 

luftërat e saj për liri dhe pavarësi gjatë shekullit XV-të nën udhëhqjen e 

Skënderbeut.Ashtu si në pjesët e tjera të Europës edhe në Bohemi emri i 

Skënderbeut dhe i Shqipërisë janë zënë në gojë me respekt dhe entuziazëm 

me shekuj. 

 

Emri i Gjergj Kastriotit-Skënderbeut dhe lufta e tij për liri në shekullin e 

XV-të, si dhe shpresa për liri në tokat boheme në shekujt XV-XVII.ishin të 

lidhura ngushtë.Nga kjo shihet se emri i Gjergj Kastriotit ishte tepër i njohur 

në shumë vende të kombeve europiane,dhe ai shihej me admirim e respekt të 
madh nga vetë ata. 

 

Por nuk janë vetëm bohemët që kishin lidhje direkte ose indirekte me Gjergj 

Kastriotin dhe Shqipërinë,janë edhe hungarezët dhe gjermanët: Sipas disa 

kronistëve europianë Skënderbeu kishte në mesin e ushtarëve të tij edhe 

gjermanë,hungarezë,napolitanë,raguzanë, etj, prandaj lidhjet e tij me popujt e 

Europës ishin edhe në kohën sa ai jetonte e vepronte dhe udhëhiqte shtetin e 

suksesshëm të Arbërit. 

 

„„Në fillim të shekullit të pesëmbëdhjetë këtij populli i ra detyrë të jetë 

gardian i Europës kundër pushtimit turk‟‟ shkruante kështu në vitin 1932 
publicisti i njohur Leo Freundlich.Poashtu ai e sjell edhe më të freskët 

frymën Skënderbegiane ndër popullin austriak ku edhe pohonte tepër qartë 

në këtë mënyrë:“se sa shumë jeta e këtij heroi i frymëzoi bashkëkohësit 

europian dhe pasardhësit shihet nga fakti se Arkiduka Ferdinand II.i Tirolit 

në koleksionin e tij të mrekullueshëm dhe me famë botërore të mledhjes së 

armëve në Kështjellën Ambras ruante dhe mbante përkrenaren e 

Skënderbeut dhe shpatën e tij të fuqishme si një relike të çmuara të këtij 

heroi.“ 

 

Ndërsa për shumë historianë,studiues dhe shkrimtarë të ndryshëm europianë 

Skënderbeu ishteMburoja, Gideoni, Athleta Christi, Shpëtimtari,Makabeu, 

etj. 
Te figura e Skënderbeut shihej lideri i madh, shtylla e fortë solide e familjes 

arbërore pjesë e kontinentit europian, shquhej gjenerali që mbronte jo vetëm 

pragun e e atdheut të tij por edhe tërë familjen e gjerë të kombeve europiane. 

Jehona e trimërisë së tij ka 
mbërritur nëpër Europë, për t‟u 

bërë subjekt i admirimit të 

trimërisë, mençurisë, artit ushtarak 

dhe liderit që adhurohej nga shumë 

kombe. 

 

III 

Megjithkëtë Gjergj Kastrioti është 

simboli dhe përfaqësues i 

përhershëm i imazhit dhe identitetit 

europian të kombit tonë.Me anë të 

tij kombi ynë deri më sot e ka 
ruajtur në mënyrë të pandërprer 

europianitetin e tij dhe njëkohësisht 

si dje ashtu edhe sot si referenca e 

vetme për të qenë pjesë e familjes 

së Bashkimit Europian duhet 

mbështetur në figurën dhe vizionin 

e këtij europiani të madh. 

 

Rrjedhimisht sot ne mund të hyjmë 

në gjirin e familjes europiane vetëm 

si shqiptar europian(si pasardhës të 
Gjergj Kastriotit) ndryshe jo. 

 

Prandaj në kontekstin e mendimit 

modern kombëtar Skënderbeu është 

llamba që i bënë dritë kombit dhe 

imazhi ose simboli i identitetit tonë 

kombëtar europian.Duhet theksuar 

se deri më sot janë shkruar libra të 

panumërta për Skënderbeun dhe 

sigurisht që do të shkruhen edhe në 

të ardhmen,sepse jeta dhe vepra e 

tij janë një burim i pashtërrshëm 
për studime, hulumtime dhe 

përshkrime faktike të kësaj epoke të 

artë të historisë së kombit tonë. 

 

Më pakë fjalë,ashtu si më parë për 

rilindasit edhe tani për ne Gjergj 

Kastrioti Skënderbeu është 

frymëzimi dhe zjarri i 

atdhedashurisë,është udhërrëfyesi 

ynë dhe i të ardhmes së kombit tonë 

arbëror europian. 
 

 Kumtesa e mbajtur në Wiesbaden 

më datë 01.12.2018 
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Shkruan: Prof. Dr. Lush Culaj, Prishtinë 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Përfaqësuesit shqiptarë në këtë 

konferencë prioritet kishin 

diskutimin e problemit të 

shqiptarëve që jetonin në trojet e 

veta në Jugosllavi e Greqi. Sipas 

dokumenteve të Legatës Italiane 

në Tiranë, Roma u përpoq të 

bindte palën shqiptare që 

delegacioni shqiptar të mos e 
ngrinte çështjen e minoriteteve në 

këtë konferencë. Pas darke ishte 

mbledhur një këshill nga tre 

persona për çdo delegacion (tanët 

ishin z. Mehmet Konica, At 

Gjergj Fishta e Fazli Frashëri) 

përveç ministrave 

(ambasadorëve). 

 

Në këtë këshill, delegacioni 

shqiptar deklaroj se plaga 
qëndron në çështjen e pakicave, 

prandaj më parë se çdo gjë tjetër, 

duhej të gjente zgjidhje kjo punë. 

Delegacioni shqiptar insistoi që 

për çështjen e pakicave të 

diskutohej në hollësi. Edhe 

delegacioni bullgar ishte i të 

njëjtit mendim, por duke qenë se 

për bullgarët, para se të vinin 

kishin bërë shumë fjalë se kërkojnë në çdo mënyrë të prishin punë, u treguan 

me të butë dhe pranuan që çështja të bisedohej në princip, e kështu edhe u 

vendos.3 

 

Mbi bazën e një raporti të ardhur në Ministrinë e Punëve të Jashtme në Tiranë 

(25 qershor 1931)4 u ngrit dhe funksionoi programi i komisionit përfaqësues 
në Konferencën e Dytë Ballkanike. Programi u hartua mbi baza kombëtare.       

Çështja më e rëndësishme ishte ajo e ngritjes së një komisioni që do të 

hartonte draftin e Paktit Ballkanik. Në këtë pikë komisioni parashikonte se çdo 

grup kombëtar do të caktonte dy specialistë që do të studionin çështjen dhe do 

të paraqisnin platformën e tyre në këtë komision. Në fazën e dytë, vetë 

komisioni do t‟i studionte variantet dhe do t‟i publikonte ato edhe për grupet e 

tjera kombëtare e më pas do të diskutohej publikisht në Konferencën e 

Stambollit.5 Konica e njoftoi Qeverinë shqiptare se me disa reduktime është 

pranuar edhe plani i punës për Konferencën e Dytë Ballkanike, sigurisht me 

shumë polemika nga ana e përfaqësuesve jugosllavë për çështjen e 

minoriteteve. Me rëndësi është pika tre e planit të punës, ku pranohet se do të 

ketë “bisedim mbi raportin e komisionit të posaçëm për aplikim pikërisht të 
marrëveshjeve në fuqi dhe të detyrimeve që rrjedhin prej tyre, duke marrë 

brenda edhe ato që u përkasin pakicave.”6 Pranimi i kësaj çështjeje, krahas 

aspekteve të tjera, ishte një mundësi e mirë për t‟u shfrytëzuar nga ana e 

popujve që ndiheshin të cenuar nga ky fakt. Eksperienca e Konferencës së 

Parë dhe polemikat e vazhdueshme me Jugosllavinë e kishin qartësuar trupën 

diplomatike shqiptare për terrenin e vështirë të krijuar në Konferencë. Por, në 

kushtet e krizës së thellë ekonomike dhe ndërprerjes së marrëdhënieve 

diplomatike me Italinë, fqinjët tokësorë dhe nisma e bujshme e krijimit të 

unionit ballkanik ishin e vetmja shpresë për Shqipërinë. 

 

Kryetari i Konferencës, Hasan beu, si përfaqësues i shtetit turk, u përpoq të 
mos dështonin punimet, ndonëse debatet ndërmjet përfaqësuesve shqiptarë dhe 

jugosllavë ishin shumë të ashpra. Delegati shqiptar u shpreh se: “Ajo që ne 

kërkojmë është që qindra e mijëra shqiptarët nën Jugosllavinë, të ndarë 

brutalisht nga rrethanat më forcë nga vëllezërit e tyre të lihen të jetojnë të lirë. 

Këtë e kërkojnë në emër të njerëzimit dhe drejtësisë, sepse e tillë është vetë 

baza e marrëveshjes ballkanike. Është e kotë të bësh iluzione, sepse ne s‟mund 

të bëjmë qoftë dhe një hap para nëse nuk njihen e respektohen të drejtat e 

pakicave kombëtare kudo në Ballkan. Nëse është e nevojshme të fillohet nga 

problemet më të lehta ne nuk jemi të këtij mendimi. Që të ndërtosh një shtëpi 

puna nuk fillohet nga porta e dritaret, por nga themeli i cili për shtëpinë tonë të 

përbashkët që duam të ndërtojmë është vënia në jetë e të drejtave të çdo 

kombi. Është për të ardhur keq që në Ballkan ka udhëheqës që nuk duan të 
marrin parasysh realitetin, nuk parashikojnë rreziqet që kanosin e nuk duan të 

kuptojnë se mbajnë një përgjithësi ndaj vendeve të tyre dhe fqinjëve 

ballkanikë”. 

                                                
3
AQSH, fondi 251, viti 1930, dosja 103, fq.69. 

4
AQSH, fondi 151, viti, 1931, dosja 52, fq.60. 

5
AQSH, fondi 151, dosja 52, fq. 13. 

6
AQSH, fondi 151, viti 1931, dosja 52, fq. 14 
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Gjatë punimeve të seancës 

plenare pati polemika të ashpra 

midis delegacionit shqiptar, që 

këmbëngulte për zgjidhjen 

fillestare të problemit të pakicave 

kombëtare dhe atij jugosllav, që e 

favorizonte zgjidhjen e 
problemeve ekonommike. 

Përfaqësuesi shqiptar, Bedri 

Pejani, i cili ishte edhe për-

faqësues i shqiptarëve në 

Jugosllavi, deklaroi se në Ju-

gosllavi jetonin afër 1 milion 

shqiptarë të cilëve u ishin hequr 

liritë me elementare njerëzore dhe 

se bashku me Shqipërinë 

kërkonin të respektoheshin 

traktatet ndërkombëtare për paki-

cat kombëtare. Një delegat tjetër 
deklaroi se kolegët e tij ishin të 

predispozuar të braktisnin 

punimet e Konferencës nëse dele-

gacioni jugosllav do të ngulte 

këmbë në qëndrimin e vet.7 

 

Bedri Pejani 

 

Debati midis delegacionit 

shqiptar dhe atij jugosllav ishte 

tepër i ashpër. Përfaqësuesi 
jugosllav Joniç, për të provokuar 

delegacionin shqiptar, deklaroi se 

vendet ballkanike mund të 

kuptoheshin mirë nëse nuk 

ndikoheshin nga Fuqitë e huaja që 
kishin interesa në Ballkan, duke 

aluduar se qëndrimi shqiptar 

diktohej nga Italia. Kundër këtij 

pretendimi, Bedri Pejani u shpreh 

se shqiptarët që merrnin pjesë në 

Konferencë ishin delegatë 

shqiptarë dhe se në mesin e tyre 

nuk ka italofilë.  

 

Nga një takim i Mehmet Konicës 

me përfaqësuesin jugosllav në 

pushimet e seancës, i tha se 

                                             
7
Ilir Ushtelenca, Diplomacia... vep. cit., fq. 

248. 

Jugosllavia nuk duhej të mbante një qëndrim jo afrues me fqinjët. 

 

Përfaqësuesi jugosllav, Joniç, mund ta përkrahte një bashkëpunim të 

Shqipërisë me vendet ballkanike vetëm me kusht që të mos diskutohej kërkesa 

për diskutimin e problemit të popullsisë shqiptare që jetonte në Jugosllavi. 

Pasi që Shqipëria e Jugosllavia kishin pikëpamje të papajtueshme, por meqë 

edhe shtetet tjera nuk kishin ndonjë mirëkuptim të veçantë, Konferenca e Dytë 
Ballkanike dështoi.8 

 

Me shumë interes është interpretimi dhe vlerësimi që i bëri kësaj konference 

Patër Gjergj Fishta, pjesëtar i delegacionit shqiptar. Ai nuk ishte shumë 

optimist për përfundimet e saj. Madje, në gjykimet e tij, duke iu referuar 

historisë së afërme të marrëdhënieve ballkanike të para njëzet vjetëve, nuk 

mungojnë dhe notat ogurzeza: “por mundët edhe me marue në vaj.. Dje të 

thuesh luftat ballkanike a nuk u grin e u coptuen ndërmjet veti katër Shtete të 

Ballkanit veçse u gjetën bashkë të lidhun me besë për pakë kohë kundra 

Turkut ?...” me të drejtë Fishta konkludonte që shtetet e Evropës Juglindore 

nuk shkonin në këto konferenca në kushte të barabarta. Vendimet e 

Konferencës së Londrës, të Parisit dhe të Lozanës për shqiptarët dhe bullgarët 
kishin lënë mbrapa mjaft probleme të pazgjidhura, si problemi e vëllezërve të 

tyre të mbetur jashtë kufijve.9 

 

Këmbëngulësia e delegacionit shqiptar në Stamboll për zgjidhjen me prioritet 

të çështjes së shqiptarëve e dëshpëroi shumë Qeverinë jugosllave. Ata në fakt 

filluan përgatitjet për rrëzimin e Zogut. Për këtë arsye, Beogradi filloi edhe 

ndërrimet diplomatike. Më arsyetimin se ministri Nastasijeviç në Tiranë nuk 

kishte arritur asnjë rezultat me vlerë në afrimin e Shqipërisë me Jugosllavinë, e 

zëvendësoi atë me Jovan Gjonoviçin, ish drejtor i gazetës “Trgovskij Gllasnik” 

të Beogradit, i cili sipas burimeve italiane ishte person mjaft i shkathët. 

Këshilltar legate emëroi Vukotiçin, ish konsull i Malit të Zi në Shkodër, i cili e 
njihte mirë karakterin e shqiptarëve. Ai pretendonte të kishte shumë miq midis 

personaliteteve shtetërore në Tiranë. 

 

Beogradi, në këtë periudhë kohore shtoi numrin e tregtarëve dhe gazetarëve, e 

që në realitet pjesa dërmuese e të cilëve ishin agjentë.10 

 

Jugosllavët sollën trupa ushtarake të cilat u përqendruan në kufijtë e 

Shqipërisë me Serbinë jugore dhe Maqedoninë. Në radhët e tyre flitej hapur se 

rrëzimi i mbretit Zogu ishte shumë i shpejtë dhe rreziku i sulmit sa vinte 

shtohej. Gjonoviçi dhe Vukotiçi kishin marrë si mision imediat që më të arritur 

në Tiranë të përpiqeshin të blinin shqiptarët që do punonin për Beogradin kur 
të fillonte aksioni për rrëzimin e mbretit Zogu. 

 

Qeveria jugosllave, nga ana tjetër, filloi një valë të re për shkombëtarizimin e 

popullsisë shqiptare në Kosovë, sidomos duke i shpërngulur në masë në Turqi. 

Mbreti Zogu, i cili kishte minuar një pjesë të mirë të kufirit me Serbinë, vuri 

në gatishmëri ushtrinë. Megjithatë, synimi i tij ishte ta zgjidhte situatën pa 

konflikte ushtarake, ta zbuste Jugosllavinë, por pa u përulur para saj. Në një 

bisedë që zhvilloi me ambasadorin Gjonoviç, më 4 prill 1932, kur ky e pyeti se 

çfarë mendonte për marrëdhëniet shqiptaro-italiane pasi ai do takonte ministrin 

e Jashtëm në Beograd e do t‟i raportonte për gjendjen në Shqipëri, përgjigjja 

ishte: “Marrëdhëniet shqiptaro-italiane janë të shkëlqyeshme, s‟ka kontradikta 

politike, ndërsa problemet financiare do shërohen”.11 
 

Përfaqësuesi i Beogradit, Gjonoviçi, i sugjeroi Tiranës që të ishte shumë e 

kujdesshme ndaj Romës, për të mos rrezikuar pavarësinë e vendit. 

Kundërpërgjigjja e mbretit Zogu ishte: “Për pavarësinë e vendit nuk kemi pse 

                                                
8
Ilir Ushtelenca, Diplomacia... vep. cit., fq. 249. 

9
Gazmend Shpuza, pun. cit., fq. 101. 

10
Ilir Ushtelenca, Diplomacia... po aty, fq. 251. 

11
Ilir Ushtelenca, Diplomacia... po aty, fq. 252. 
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të kemi frikë, sepse tani për tani 

nuk është në rrezik. Italianët 

organizojnë, po nuk komandojnë. 

Komanda është e gjitha në duart e 

shqiptarëve. Në fund Gjonoviçi 

bëri thirrje për një miqësi të 

qëndrueshme midis Shqipërisë 
dhe Jugosllavisë”, por Zogu në 

përgjigje theksoi se “ekzistonte 

rreziku nga grumbullimi i 

vazhdueshëm i ushtrisë jugosllave 

në kufi të Shqipërisë” dhe 

“kushtet e rënda që jetonte 

popullsia shqiptare në Kosovë”. 

Zogu i la të kuptonte 

bashkëbiseduesit se po të 

zgjidheshin këto të fundit nuk 

kishte asnjë arsye që 

marrëdhëniet e Shqipërisë me 
Jugosllavinë të mos 

normalizoheshin.12 

 

Kundër politikës armiqësore të 

Jugosllavisë filloj ta tërheqë 

vëmendjen edhe shtypi shqiptar, i 

cili filloi të ngrejë me forcë zërin 

përgatitjeve të Beogradit për 

rrëzimin e mbretit Zogu dhe 

shtypjen që u bëhej shqiptarëve 

në Jugosllavi. Për gjoja 
propagandën e shtypit shqiptar, 

reagoi Beogradi, madje Gjonoviçi 

u kthye në Tiranë me një notë 

firmosur nga ministri i Jashtëm. 

Pala shqiptare e njoftonte 

zyrtarisht Jugosllavinë se shtypi 

shqiptar nuk kishte bërë tjetër, 

veç kishte botuar për Jugosllavinë 

artikuj të shkruar nga shtypi i 

huaj e lajme të dhëna nga agjenci 

të ndryshme dhe se, për sa u 
përkiste problemeve lidhur me 

Shqipërinë ai vetëm u ishte 

përgjigjur sulmeve dhe lajmeve 

tendencioze të propagandës të 

Beogradit kundër Tiranës. 

 

Meritë e delegacionit shqiptar 

ishte që e mbajti të mbërthyer 

akoma në agjendën e 

Konferencës Ballkanike çështjen 

e pakicave. Me gjithë vështirësitë 

që pati, këmbëngulja e tyre bëri të 
mundur krijimin e një komisioni 

të veçantë që do të merrej me 

problemet që solli kjo çështje, 

zgjidhjen e konfrontimeve dhe 

vendosjen e veprimtarive në rrugë 

të drejtë. 

                                             
12

Po aty. 

Mbledhjet e konferencave ballkanike dhe bisedimet e bëra për mbrojtjen e të 

drejtave të pakicave, Qeverisë së Beogradit nuk i kanë bërë fare përshtypje, 

pasi që çdo ditë ajo i shtonte masat e shfarosjes e shkombëtarizimit të 

shqiptarëve në Jugosllavi. 

 

“Vuajtjet e shqiptarëve të Kosovës janë të papërshkrueshme dhe autoritetet e 

vendit rrinë duke studiuar mënyra gjithmonë të reja se qysh ta mërzisin 
shqiptarinë dhe të provokojnë ikjen nga tokat e tija.”13 

 

Bedri Pejani, pas kthimit në Shqipëri, mbasi mori pjesë në konferencat 

ballkanike në Athinë dhe në Stamboll, për përfundimet dhe rezultatet e tyre e 

kishte informuar Komitetin Qendror Revolucionar të Berlinit.14 Qëllimi i 

diplomacisë shqiptare ishte që kur të flitej për të drejtat e shqiptarëve të 

mbetur jashtë kufijve ata ta kishin përfaqësuesin e tyre. Meqë Shqipëria dhe 

Jugosllavia kishin pikëpamje të papajtueshme, Bullgaria lëkundej, Rumania 

nuk shfaqte ndonjë pretendim për këtë çështje dhe Greqia synonte të fitonte sa 

më shumë të drejta për minoritetin e vet jashtë, duke u mohuar çdo të drejtë 

atyre që jetonin brenda territorit të saj, Konferenca e Dytë Ballkanike do të 

dështonte pa diskutim. 

(vijon) 

 

                                                
13

Besa Tiranë, 23 mars – 1932, fq.1. 
14

Hakif Bajrami, “Bedri Pejani një jetë dhe vdekje për Shqipëri etnike”, Prishtinë, 1994, fq. 63. 



Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                              Nr. 36: Vjenë, mars 2019 

 

25 

 

Shkruan: Bardhyl Selimi, Tiranë 

 

 

 

 

 

Dr. Hamdi Sulҁebe- njëri nga esperantistët e parë në Shqipëri 
 

Duke përgëzuar studentët shqiptarë në Austri dhe redaksinë e „„Diellit Demokristian‟‟  për  punën e lavdërueshme që 

bëjnë edhe për mërgatën shqiptare, nuk mund të mos kujtoj që edhe dr. Hamdi Sulҁebe ka studiuar, që në rininë e 

herëshme, në Graz dhe Vjenë.  
 

Dr. Hamdi Sulҁebe 

 

Në Wikipedia për të shkruhet:„„U lind në Elbasan më 

1907. Kreu shkollën e mesme në Graz dhe Vjenë, ku dhe 

shkollën e lartë për mjekësi më 1933‟‟. Ai u shqua si 

pedagog, ku për shumë vite dha mësim në Shkollën e 

Infermierëve në Tiranë, e më pas në Fakultetin e 

Mjeksisë. Ka botuar tekstin e parë mësimorpër 
pediatrinë si dhe punimin shkencor „„Rakiti në rrethin e 

Tiranës”, e ka shkruar shumë artikuj shkencor në 

shtypin periodik mjekësor. Në vitin 1939 themeloi 

Këshillmoren e parë të Nënës dhe Fëmijës në Tiranë 

dhe po atë vit filloi rubrikën “Këshilla Mjekësore”, 

në Radio – Tirana, të cilën e vazhdoi pa ndërprerje deri 

në vitin 1992, pra për mbi 50 vjet, gjë që është një rast i 

rrallë në botë. Vdiq më 7 shkurt të vitit 1993." 

 

Ajo që nuk përmendet në këtë shënim, është fakti që Dr. 

Sulҁebe ka qenë edhe një nga esperantisrët e parë në 

Shqipëri. Sipas kujtimeve të tij, gjatë kohës që ai 

studionte në gjimnaz, në shtëpinë ku strehohej vinte një 

zotëri, mik i të zotit të shtëpisë, i cili i fliste Hamdiut 

djaloshar plot ëndërra dhe kureshti për gjuhën 

esperanto, e cila kishte dalë që në vitin 1887. Që 

atëhere, mjeku i ardhëshëm do t‟i bashkohej atij rrethi 

ende të kufizuar adhuruesish dhe praktikantësh të 

esperantos në Shqipërinë mbretërore dhe më pas.  

 

Ndërkohë, esperanto kishte hyrë në Shkodër që në vitin 
e lindjes së Dr. Sulҁebe, me Dom Lazër Shantojën dhe 

më pas me vëllezërit Vilhelm dhe Mikel Koliqi, me 

Janko Palin e Cuk Simonin. Bashkëmoshatar me 

Hamdiun ishte edhe inxhinier Ҫefo Fico, që pati botuar 

një libërth - metodë xhepi „„Ҫelësi i Esperantos‟‟, 

ndërsa Simoni më 1929 botoi edhe një roman historik 

me 15 kapituj për heroin tonë kombëtar, Skënderbeun, 

drejtpërdrejt në Esperanto.  

 

Ndikimi i esperantistëve, të pakët të asaj kohe, ishte i 

atillë sa që Shqipëria, e sapo pranuar në Lidhjen e 

Kombeve, përmes ministrit të arsimit, Rexhep 
Mitrovica, më 1922, votoi pro një rezolute që kërkonte 

të futej esperantoja si gjuhë e dytë në shkollat fillore. 

Mjerisht, delegati i Francës, vuri veton, duke kujtuar se 

frëngjishtja do e ruante edhe mëtutje monopolin e saj si 

gjuhë ndërkombëtare. 

 

Unë vetë e kam mësuar këtë gjuhë ndihmëse asnjanëse 

në fund të vitit 1961, duke qenë, si edhe Dr. Sulҁebe, 

vetëm 16 vjeҁar! Por nuk e dija atëhere, madje edhe deri 

pas vitit 1990, kur ne krijuam shoqatën shqiptare të 

esperantos, se Dr. Sulҁebe e zotëronte këtë gjuhë. 
Vizitova shtëpinë e tij në rrugën „„Siri Kodra‟‟, pas 

vdekjes së doktorit, dhe bisedova me djalin e familjarë 

të tjerë. 

 

Ashtu sikurse Vjena edhe qytete të tjera europiane si 

Roma, Parisi, Berlini, ku studionin shqiptarët në 

gjysmën e parë të shekullit XX, ishin në fakt vatra nga 

ku u përhap esperanto edhe në Shqipëri. 

 

 

 

 
 

 

https://sq.wikipedia.org/wiki/7_shkurt
https://sq.wikipedia.org/wiki/1993
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Shkruan: Leonora Laçi, Shkodër 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pse mos t‟i kthehen eshtrat në atdhe Patër Paulin Markgjokaj O.F.M. 

 
Ky shkrim ka si synim risjelljen e figurës së historianit 

Atë Paulin Margjokaj O.F.M., i cili ka lënë një arkiv të 

pasur për historinë shqiptare. Por nga ana e tjetër, figura 

e tij është vendosur në qendër të vëmendjes për lexuesit 

e sotshëm për shkak të botimit të letërkëmbimeve 

interesante dhe shumë të pasura me vlera të mëdha 

historike mes dy personaliteteve të shquara shqiptare, 

sikurse ishin Mustafa Kruja dhe miku i tij i ngushtë 

eruditi atë Paulin Margjokaj O.F.M. 
 

 
Atë Paulin Margjokaj O.F.M. 

 

Atë Vitor Demaj O.F.M., sot drejtor i Bibliotekës 

Françeskane në qytetin e Shkodrës, ka sjell për 

opinionin shqiptar një  biografi të thukt për meshtarin e 

përvuajtur me zhgun të shën Françeskut AtëPaulinin, në 

parathënien e librit: “Kuvend letrash me miqtë”, i 

përgatitur për botim nga studiuesi dhe publicisti 

bashkëkohorEugjen Merlika në vitin 2014, ku 

shkëmbejnë letërkëmbime me profile të ndryshme 
enciklopedike shqiptare, historike, gjuhësore, letrare, 

pikpamje shoqërore për kulturën, traditat, zakonet etnike 

shqiptare etj.  Mustafa Merlika-Kruja dhe AtëPaulin 

Markgjokaj OFM. 

 

Në fillim po paraqesim sipas studiuesit atë Vitor Demaj 

biografinë e atë Paulin Margjokaj O.F.M., siç e kanë 

paraqitur françeskanët vjenezë pas kalimit të tij në 

amshm.  

 

Ndër të tjera lexojmë:“Dr. P. Paulin Margjokaj leu në 

Kçirë (nën Shkodër) me 26 shtatuer 1908. Në pagëzim i 

kje ngjitë emni Bib. Me 4 gusht 1925 hyni në Urdhnin e 

Fretënve të Vegjël të Shqipnisë. Me 26 Marc 1932 kje 

shugurue meshtar. Prej vjetës 1938 deri më 1941, 

shërbeu si sekretar i Provincës shqiptare dhe si profesor 
i historisë e gjeografisë në Liceun “Illyricum”. Në 

vjetën 1941 kje dërgue për studime të nalta në Torino 

(Itali), ku me 9 dhetuer 1943 mori laurën e doktoratit në 

histori e letërsi. Tue mos mujtë me u kthye në atdhe për 

shkak të rrethanave politike, zu vend në Sud Tirol: së 

parit në Kaltern (Cadaro), deri në vjetën 1946, mandej 

në Boozen, deri në vjetin 1951. Mbas kësaj vjete kaloi 

në Provincën e Vjenës, në shërbim të shqiptarëve të 

ikun. Deri në vjetën 1962 jetoi në Graz, mandej prej 3 

shtatorit 1962, deri në dekë, në Vjenë. 

 

Kje frat besnik ndaj idealit të vet, i zellshëm, i gatshëm 
me i ndihmue të afërmit. Qe çka shkruejnë në revisten e 

njoftun “Shejzat” për historianin, i cili kje edhe 

bashkpuntuer i ksaj reviste. Ishte i gatshëm me u ardhë 

në ndihmë emigrantavet shqiptarë që kalojshin kah 

Austrija o u ndalshin për pak kohë për të ba praktikat e 

nevojshme për emigrim. U siellte, andej e këndej, ndër 

zyrat përkatse për t‟ua lehtësue bashkatdhetarvet 

çashtjen e mërgimit. 

 

I rranjosun në traditën françeskane të Provincës së tij 

shqiptare, ashtu sinë fmini, edhe gjatë jetës e deri në 
dekë i mbet besnik kësaj tradite. E desht vendin e vet e 

banorët e tij me gjithë shpirt. Shkroi artikuj të shumtë 

dhe dy vepra në gjuhën shqipe. La në dorëshkrim 

dokumenta të arkivit të Vjenës e një Hisori të Shqipnisë 

në gjuhën gjermanishte. Vdiq me 30 korrik 1975 në 

kuvendin e Vjenës dhe u vorrue ndër vorret franceskane 

të qytetit”- kështu mbyllet biografia e përkthyer nga At 

Danjel Gjeçaj OFM.” 

 

Sa i takon botimeve të autorit të cituar, artikujt e tij i 

gjejmë në revistat e kohës, si:“Hylli i Dritës”,“Shejzat”, 

etj.  
 

Ajo që bie në sy është se ai nuk e harron vendlindjen 

Pukën as në shkrimet e tij, ku i jep rendësi “Kontributit 

të Pukës për pamvarësi të Shqipnisë”. 

 

Theksojmë se veprat e botuara, studime të ndryshme 

nëpër revistat e kohës, si dhe disa prej dorëshkrimeve 
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ende të pabotuar ndodhen sot në Arkivin e Bibliotekës 

Françeskane në Shkodër. 

 

Mendime rreth letërkëmbimit “Kuvend letrash me 

miqtë” 

Përmes kuvendimit të atëPaulin Margjokajt O.F.M. me 

Mustafa Merlika-Kruja, ne mësojmë me shumë për 
personalitetin e secilit prej tyre dhe nga ana e tjetër 

kuptojmë më mirë problemet e mërgatës së mesit të 

shek.XX, qendrimet e tyre ndaj së kaluarës dhe së 

tashmes janë të shprehura mesë qartë.  

 

Historiani, studiuesi dhe publicisti i mirënjohur Atë 

Paulin Margjokaj O.F.M. e nxit nënshkruesin e 

Deklaratës së Pavarësisë së Shqipërisë me 28 nëntor të 

vitit 1912 në Vlorë gjuhëtarin e famshëm Mustafa 

Krujën të flas për ngjarjet vendimtare të krijimit të 

shtetit shqiptar, i ngacmon memorien atij edhe për t‟i 

marrë mendime rreth personaliteteve të ndryshme 
politike.  

 

Sikurse shihet edhe në përmbatje të letërkëmbimeve me 

profile të ndryshme, del se pyetjet janë të ndërsjellta, 

qoftë për ngjarje të ndryshme ne rrafshin historikë, por 

edhe temave të larmishme me karakter gjuhësor, etj., 

dhe pergjigjet na bëjnë nder edhe neve.  

 

Në këtë letërkëmbim, ne njohim bindjet e secilit dhe 

konstatojmë vuajtjet e secilit, apo për më tepër mësojmë 

mbi dëshirat dhe endrrat e tyre.  
 

Letërkëmbyesit Margjokaj-Kruja, nuk e kanë menduar 

ndonjëherë se këto letra do botohen dhe do e kalojnë 

rrafshin personal, ndonëse Mustafa Kruja e shpreh 

miratimin për këtë, pa e ditur se një nip i tij do ta 

realizojë profecinë e tij. 

 

Përmes këtij vëllimi dhe volumeve të tjera të 

letërkëmbimeve të Mustafa Krujës me personalitete të 

ndryshme ne njihemi më në brendësi me mallin për 

atdheun, me problemet e mërgatës, me copëza të 
historisë kombëtare, këndveshtrime për figura të 

ndryshme me kontribut kombëtar, shqetësime për fatin e 

atdheut. 

 

Këtu po ndalemi në disa pjesë të letërkëmbimit të atë 

Paulin Margjokaj O.F.M.,i cili, i shkruan mikut të tij 

Mustafa Krujës, Bolzano me 8 janar të vitit 1948 (fq. 

39), ku më tepër ngjanë si një thirrje:  

“Ban, o Zot, ket uratë e persris ma shpesh se kurrnji 

tjeter-qi sa ma shpejt të vij koha me e pa, un e të tanë 

bashkatdhetarët, Shqypnin t‟onë të lume e fatbardhë, 

nermos njashtu si kje para se të vijshin të kuqt e ferrit.” 
 

Personaliteti më i shquar shqiptarMustafa Kruja, në 

letrën e dërguar nga Aleksandria, më datë 20-X-1949 

(fq. 50), mes të tjerave i shkruan atë Paulinit kështu:  

“Kështu pra, puna e Shqipnis s‟onë, lum miku. Populli 

s‟ka mjaft me hangër, s‟ka pëlhurë me u veshun, s‟ka 

këpucë as gjylpana për me qep‟e arnue vjetërsinat, s‟ka 

këpucë as opinga me mbathun, s‟ka barna me u shërue 

as me e lenue ndopak të ligën. E na s‟po kemi çaf i 

bajmë. Me mundë e sakrifica të mëdha pata mujtun herë 

mbas here me çue nga nji paketë gjana për të ngranë 

nemose për djelm e vëlla qi kam në burg. Tash të gjithë 

ata qi bajshin kështu së jashtmi për të vet e me ta edhe 

un, jemi lajmue se qeverija komuniste ka vu aqë taksa të 

randa për çdo gramë gja qi hyn, sa mos me qenë i zoti 

askush me i pague.” 
 

Ky letërkëmbim me vlerë historike ka shumë fakte me 

interes për kohën që shkruhen por dhe për të kaluaren, 

duke u përqendruar kryesisht për shek. XX. 

 

Patër Paulin Margjokaj OFM, mbylli sytë dhe kaloi në 

jetën e amshuar me 30 korrik 1975 në Vjenë të Austrisë, 

dhe vazhdon të prehet aty.  

 

Unë “u njoha” vonë me figurën e tij, takimi i parë ishte 

kur u botuan letërkëmbimet mes Mustafa Krujës dhe 

AtëPaulin Margjokaj OFM, të përgatitur nga publicisti 
Eugjen Merlika. 

 

Me interes ishte takimi i dytë pak kohë më parë nga një 

udhëtim në Kçirë të Pukës. Teksa zbrisja në kishën e 

Kçirës, më zunë sytë një tabelë përkujtimore, ku 

shkruhej: “Rruga At Paulin Markgjokaj. U lind në 26 

shtator 1908 në Kçirë dhe vdiq me 30 korrik 1975 në 

Vjenë të Austrisë”. 

 

Ndërsa takimi i tretë mbresëlënës ishte kur përmes librit 

plot vlera biografike dhe historike, të studiuesit dhe 
publicistit shqiptaro-amerikan Tomë Mrijaj, me titull: 

“Gjeneza e Familjes Mrijaj ndër shekuj” (shkruar ne 

Nju York dhe botuar në Shkodër, 2015), ku njëpjesëtar i 

familjes (Margjokaj) LekëGjoka nga Kçira e Pukës, 

mbasi kishte lexuar me kujdes librin në fjalë, i kishte 

vërtetuar lidhjen familjare mes tij dhe familjes 

Margjokaj, trung i së cilës është edhe intelektuali dhe 

frati i shquar historian atë Paulin Margjokaj 

O.F.M.Ndërsa teksa ndjeva detyrim moral për të shkruar 

për një figurë që Puka duhet të jetë krenare, sepsenga 

gjiri i saj ka nxjerrë një historian dhe studiues të madh, i 
cili, deri sa kaloi në jetën e amshuar hulumtoi 

dokumente të huaja arkivore shumë shekullore që 

shkruanin për shqiptarët.  

 

Historikisht dihet se Urdhëri i shën Françeskeskut në 

qytetin e Shkodrës ose sikurse njihet ndryshe si 

Provinca Françeskane, si përherë ndër shekuj, ka nxjerrë 

studiues të fushave të ndryshme. 

 

Mendoj, se tashmë ka ardhur koha që shteti dhe qeveria 

shqiptare, në bashkëpunim me bashkinë e Shkodrës të 

angazhohen seriozisht për të sjellur eshtrat e këtij 
atdhetari dhe historiani të madh atë Paulin Margjokaj 

O.F.M. në qytetin e Shkodrës, pranë vorrezave katolike 

të Rrmajit, pasi ai pa ndërprerje gjithë jetën ia dedikoi 

studimeve dhe kulturës shqiptare.Nga ana e tjetër, duhet 

që një rrugë, shkollë apo qendër kulturore dhe 

studimeve albanologjike e qytetin tonë, të mbaj emrin e 

fratit Atë Paulin Margjokaj O.F.M., mbasi ai u rrit dhe u 

edukua në qytetin e Shkodrës, të cilin e deshti gjithë 

jetën. 
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Shkruan: Prof. Dr. Sabile Keçmezi-Basha, Prishtinë 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Evoluimi i kërkesave të ilegales shqiptare në Kosovë për bashkim kombëtar 
 

Synimi për Bashkimi Kombëtar në Kosovë dhe në trojet 

tjera shqiptare nën Jugosllavi, nuk është i njohur vetëm 

në dekadat e fundit të shekullit XX. Si projekt politik 

daton që prej Lidhjes së Prizrenit, për të vazhduar edhe 

gjatë luftërave që sollën pavarësinë e Shqipërisë. 

Mbijetoi si ide e fuqishme në hapësirat tjera gjeografike 

ku jetonin shqiptarët që mbetën jashtë Shqipërisë së 

1912-ës.  
 

Komiteti për Mbrojtjen e Kosovës15, pjesëmarrja e 

Hasan Prishtinës në Konferencën e Parisit për të kërkuar 

bashkimin e Kosovës me shtetin shqiptar16, Lidhja e 

Dytë e Prizrenit17, Konferenca e Bujanit18, përfshirja në 

                                                
15

Komiteti “Mbrojtja Kombëtare e Kosovës”u themelua në ilegalitet të 

plotë më 1 maj 1918 dhe më 7 nëntor 1918 u vendos përfundimisht në 

Shkodër nga figurat të shquara atdhetare si: Bajram Curri, Hoxha 

Kadri Prishtina, Sali Nivica, Hasan Prishtina, Bedri Pejani, Qamil 

Bala, SaliRama, Hafiz Ismet Dibra etj. Qëllimi parësor i kësaj 

organizate politike kombëtare ishte mbrojtja e shtetit të pavarur 

shqiptar, për demokratizimin e tij, për çlirimin e Kosovës dhe të 

viseve të tjera shqiptare të Jugosllavisë, që ishin të shkëputura 

padrejtësisht më 1913 dhe për bashkimin e tyre me Shqipërinë. 
16

Në rrethana të tilla delegacioni i Qeverisë Shqiptare shkoi në Paris 

dhe propozoi dy memorandume. Me memorandumin e parë kërkohej 

që të korrigjohen vendimet e Kongresit të Berlinit dhe të Konferencës 

së Londrës në lidhje me tokat shqiptare të cilat mbetën jashtë kufijve 

të Shqipërisë. Kur nuk u miratua memorandumi i parë, u soll i dyti me 

të cilin kërkohej që SHBA-ja t‟i administronte këto vise që mbetën 

jashtë kufijve të vitit 1913. Edhe pse çështja shqiptare u diskutua në 

Konferencën Paqësore, kërkesat e shqiptarëve nuk u morën parasysh. 

Në Konferencën Paqësore të Parisit Shqipëria u pranua si shtet i 

pavarur me kufijtë e vitit 1913, të cilat përputhen me kufijtë e 

Shqipërisë së sotme. Kjo nuk e pengoi Italinë që edhe më tej ta mbajë 

nën kontroll Vlorën me viset anësore, derisa kryengritja e shqiptarëve 

e vitit 1920, i detyroi trupat italiane që të tërhiqen nga Shqipëria. 
17

Lidhja Shqiptare e Prizrenit(1878 - 1881) zyrtarisht filloi me tubimin 

e 300 përfaqësuesve të të gjitha krahinave shqiptare në kuvendin 

shqiptarë të mbajtur në Prizren më 10 qershor1878. Në takim kishte 

edhe boshnjakë nga Bosnja dhe Sanxhaku (Shqiptarë të asimiluar). 

Qëllimi i takimit ishte formimi i një shteti autonom shqiptar që do të 

mbulonte vilajetet osmane të Prizrenit, Shkodrës, Manastirit dhe 

Janinës. Lidhja ishte lëvizja e parë e madhe e organizuar politikisht, 

adminstrativisht dhe ushtarakisht për të krijuar një rajon të bashkuar 

shqiptar qysh nga dështimi i forcave të Skënderbeut në Mesjetë 
18

Konferenca e Bujanit është mbajtur në komunën e Bujanit (sot në 

komunën e Lipjanit, Kosovë), prej datës 31 dhjetor1943 e deri më 2 

janar 1944, në kullën e Sali Manit, bajraktarit të Krasniqes, që 

ndodhej pranë bazës së Shtabit Kryesor të UNÇ të Kosovës dhe të 

Komitetit Krahinor për Kosovë e Rrafshi i Dukagjinit, ku morën pjesë 

49 delegatë që përfaqësonin të gjitha viset dhe shtresat shoqërore të 

Kosovës. Midis pjesëmarrësve kishte komunistë, nacionalistë dhe 

atdhetarët të tjerë demokratë, përfaqësues të Forcave të Armatosura, të 

rinisë e të gruas antifashiste etj. Bunjaj si një vend pritje e 

përfaqësuesve të dy kombësive(shqiptarëve dhe serbëve) që kërkonin 

një marrëveshje për parandalimin e konflikteve të mëtejshme 

ndëretnike. Në këtë konferencë morën pjesë 49 delegatë që 

përfaqësonin popullin e Kosovës dhe forcat politike të rreshtuara te 

programet e të gjitha organizatave ilegale në Kosovën e 

pas Luftës së II Botërore, lufta e UÇK.-ës, dhe 

vazhdimësia e kësaj ideje në diskursin e sotëm politik, 

është shenjë për një aspiratë që ka qëndruar paralel me 

të gjitha përpjekjet politike të shqiptarëve.  

 

Mirëpo ndër sfidat më të mëdha ishte viti 1945 dhe 

periudha që pason. Ishte koha kur shqiptarët, pa 
dëshirën e tyre, mbetën në kuadër të Serbisë e të ish- 

Jugosllavisë. Nuk ishte hera e parë që shqiptarëve iu 

mohua një e drejtë e ligjshme e tyre, por ky do të jetë 

mashtrimi më i madh që komunistët  jugosllavë ua bënë 

shqiptarëve19. Në Konferencën e Tretë të PKJ-së për 

Kosovë20 (më 1945), kryetar i Qeverisë së Serbisë , 

BllagojeNeshkoviqi, shqiptarëve i‟u kishte premtuar se 

posa të qetësohet reaksioni në Shqipëri, do të 

rregullohet çështja e bashkimit të Kosovës me 

Shqipërinë. Andaj, rezistenca ishte fati ynë historik. 

Deri vonë historiografia shqiptare nuk u mor me këto 

ngjarje, jo vetëm pse okupuesi u kujdes që t‟i shpallte 
tema tabu, siç e patën shpallur të tillë tërë rezistencën 

shqiptare kundër robërisë, por edhe ngaqë ende nuk 

ishte mbyllur fleta e fundit e kësaj historie, e cila 

vazhdoi të rridhte gjithnjë e më bujshëm në viset etnike 

shqiptare. 

 

E tani, kur po festojmë 100- vjetorin e shpalljes së 

pavarësisë të shtetit shqiptar, e që njëkohësisht shënon 

                                                                          
Fronti Antifashist Nacional-çlirimtar i Kosovës. Konferenca shqyrtoi 

tri ditë radhazi problemet që dilnin nga lufta kundër pushtuesit. Ajo 

zgjodhi kryesinë prej 9 vetash: Mehmet Hoxha (kryetar), Rifat Berisha 

(nënkryetar), Pavle Joviqeviçin (nënkryetar), Xheladin Hana (anëtar), 

Fadil Hoxha (anëtar), Hajdar Dushi (anëtar), Zekeria Rexha (anëtar), 

Milan Zeçarin (anëtar) dhe Ali Shukriu (anëtar). Konferenca e 

Bujanit doli me një dokument përfundimtar në rezolutën e miratuar 

në konferencë, thuhet: Kosova dhe Rrafshi i Dukagjinit është krahinë 

e banuar me shumicë nga populli shqiptar, i cili, si gjithmonë, ashtu 

edhe sot, dëshiron me u bashkue me Shqipërinë.  
19

Letra e Titos u botua në dhjetor të vitit 1942, në gazetën “Proleter”, 

me titull “Çështja kombëtare në Jugosllavi në dritën e Luftës 

Nacionalçlirimtare”, Në mes tjerash në lidhje me çështjen shqiptarëve 

thuhej se “Çështja e Maqedonisë, çështja e Kosovës e Metohisë, 

çështja e Malit të Zi, çështja e Kroacisë, çështja e Sllovenisë, çështja e 

Bosnjës e Hercegovinës do të zgjidhet lehtë ashtu siç dëshirojnë të 

gjithë, sepse do ta zgjidhë populli, kurse këtë të drejtë e fiton çdo 

popull, me pushkë në dorë, në këtë luftën e sotme Nacionalçlirimtare”. 
20

Arkivi i KQ të LKJ-së, Beograd.Treca Pokrainska Konferencia KPJ 

za Kosovo i Metohiu (Konferenca e Tretë Krahinore e PKJ-së për 

Kosovë e Metohi), u mbajt më 28 mars të vitit 1945, në Prishtinë. Kjo 

Konferencë që shtyrë për më vonë për shkak të vrasjes së sekretarit të 

Komitetit Krahinor, Milladin Popoviqit me 13 mars të vitit 1945. 

Referati politik i Bllakoje Neshkoviqit, premtohet bashkimi i Kosovës 

me Shqipërinë. 28 mars 1945, Prishtinë 
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edhe fatkeqësinë po të kaq viteve të copëtimit të 

Shqipërisë në disa shtete ballkanike, çështja kombëtare 

shqiptare konsiderohet deri diku e mbyllur, ngase 

Kosova është shpallur shtet demokratik e i pavarur, 

ndërsa statusi i shqiptarëve në Maqedoni e në Mal të ZI 

dukshëm është avancuar.  

 
Pas vitit 1945, Kosova përsëri u robërua. Shqiptarët 

përsëri vendosën të qëndronin dhe të rezistonin. Edhe 

më tutje në rend të obligimeve historike mbeti obligimi 

dhe qëllimi suprem i lëvizjes ilegale-çlirimi i trojeve të 

mbetura nën sundimin e huaj dhe bashkimi i tyre me 

shtetin amë. Kjo dëshmon se lufta e armatosur që nisën 

djemtë e vashat më të mira të Kosovës më 1998 i kishte 

rrënjët qysh më herët dhe nga programi i Lidhjes së 

Prizrenit, kur populli shqiptar u ngrit si një për t‟a 

çliruar vendin e për t„u vënë krah popujve të Evropës 

dhe të Ballkanit me shtetin e vetë kombëtar. 

 
Çështja e Kosovës në veçanti dhe e shqiptarëve në 

përgjithësi, në Jugosllavi, pas përfundimit të LDB-së, 

konsiderohej si çështje e mbyllur. Qeveria e re e 

Jugosllavisë, pinjollë i pushtetit të vjetër, vazhdonte me 

përpjekje të ethshme që në çdo pore të jetës të shuante 

çdo ndjenjë kombëtare dhe liridashëse. Edhe pse 

presionet vazhdonin, populli gjeti një mënyrë tjetër të 

rezistencës, që ishte shumë më kuptimplote, ama ishte 

edhe e rrezikshme. 

 

Në ilegalitet të thellë filluan të vepronin organizatat e 
shumta patriotike ilegale shqiptare, si: Lëvizja Nacional 

Demokratike Shqiptare (L.N.D.SH.)21, Besa Kombëtare 

(B.K)22dhe disa të tjera pak më të vogla.23 Lëvizja 

patriotike shqiptare ilegale në Kosovë kishte një shtrirje 

të madhe në kohë dhe në hapësirë, që përfshinte vitet 

1945-1998, me aktivitete dhe me problematikë të 

larmishme, me momente kulmore dhe herë-herë 

shpërthyese, që dilte nga suazat e ilegalitetit, si në vitet 

1968, 1981, 1989 dhe në fund më 1997-1999, kur iu vu 

ballë për ballë regjimit të Beogradit.24 

 
Interesimi i shprehur nga bashkësia ndërkombëtare për 

çështjen e pazgjidhur shqiptare mund të thuhej se kishte 

ndodhur menjëherë pas prishjeve të marrëdhënieve të 

Jugosllavisë me llagerin  e shteteve socialiste (Byroja 

Informative),  të vitit 1948, demonstratave studentore të 

vitit 1968 e 1981 dhe dukshëm vjen në shprehje pas vitit 

1989. Ky interesim i shtuar kishte ndodhur për shumë 

arsye:  

1. Fundi i shembjes së sistemit komunist më 1989-1990;  

2. Fundi i Luftës së Ftohët, i viteve 1989-1990, që 

shënonte fillimin e një epoke të re në politikën 

evropiane, që pasohet me formimin e shteteve të reja 

                                                
21

Arkivi i Kosovës, Dosja: LNDSH, Procesi gjyqësor i Halim Spahisë 

Gj. nr. 17/45  
22

Qerim  Lita, Referat për Komitetet Nacional Demokratike Shqiptare, 

Prishtinë, 2009, 20-22 

Referat o  
23

Arkivi i KQ të LKJ-së, Beograd.  fondi. Kosova, (Komiteti Krahinor 

i LKK). Dokument (top sekret), Sekretariati Krahinor i Punëve të 

Brendshme, nr. 4000/1.  
24

Sabile Keçmezi-Basha,Organizatat dhe grupet ilegale në Kosovë 

1981-1989, Prishtinë 2003, 31. 

kombëtare në Ballkan dhe në Evropën Lindore e 

Juglindore25 dhe 

3. Riorganizimi i Lëvizjes ilegale Kombëtare Shqiptare 

në rezistencën aktive ushtarake – UÇK. 

  

Natyrisht, se të gjitha këto ngjarje patën jehonë pozitive 

edhe në Kosovë dhe tek shqiptarët, që për një të drejtë të 
natyrshme historike (bashkim kombëtar), ishin 

angazhuar që nga Lidhja Shqiptare e Prizrenit e këndej. 

Por, kthesën më të madhe, Lëvizja Ilegale Kombëtare 

Shqiptare e arrinë më 1981 dhe e përfundon në fund 

shekull 20, në kohën kur zë fill formimi i Ushtrisë 

Çlirimtare të Kosovës dhe e tërë lufta kurorëzohet me 

çlirimin e saj. Kjo edhe është periudha më e 

rëndësishme; është përmbyllje kulminante e një 

lëvizjeje të gjatë ilegale në Kosovë dhe në trojet tjera 

shqiptare të ish- Jugosllavisë. 

  

Do theksuar se edhe brenda organizatave politike të 
kohës kishte dallime rreth artikulimit programor, se cila 

ishte platforma më e mundshme dhe më e përshtatshme 

që duhej të përdorej për rrethanat e kohës, për të ardhur 

deri te një strategji e përbashkët veprimi. Dallimet 

konsistonin në atë se si duhej t‟i qaseshin zgjidhjes së 

çështjes kombëtare, ngase veprimtaret e ilegales 

asnjëherë në qëndrimet e tyre nuk ishin dogmat, por 

varësisht prej rrethanave kombëtare e ndërkombëtare, 

krijonin edhe qëndrimet e tyre. Këtë të dhënë më së miri 

e dëshmon evoluimi i qëndrimeve rreth zgjidhjes së 

statusit të Kosovës në situata të caktuara, që do i 
paraqes, të përmbledhura në tre opsione si:  

1. Bashkimi i të gjitha tokave shqiptare me Shqipërinë;  

2. Bashkimi i të gjitha trojeve shqiptare në një republikë 

brenda Jugosllavisë dhe 

3. Republika e Kosovës.26
 Që të tri këto opsione të 

shtruara nga veprimtarët e ilegales të  

 

Lëvizjes Kombëtare, në periudha të ndryshme kohore, 

kishin edhe bartësit e vet ideor. Opsionin e parë për 

bashkimin e trojeve shqiptare  me Shqipërinë në 

programin e saj e kishte paraparë LNDSH27, LRBSH28, 
OMLK29 dhe Lëvizja Nacionale për Çlirimin e Kosovës 

dhe Viseve tjera shqiptare në Jugosllavi30. Opsionin e 

dytë e kishte paraparë organizata “Partia Marksiste-

Leniniste Shqiptare në Jugosllavi”
31

, e cila në programin 

e saj parashihte bashkimin e të gjitha trojeve ku 

shtriheshin shqiptaret në një republikë në kuadër të 

RSFJ-së. 

                                                
25

Sylë Ukshini, Po aty, 12. 
26

Ethem Çeku, Kosova, Në sfondin e diplomacisë Jugosllave dhe të 

Shqipërisë 1945-1981, Prishtinë, 2009, 303. 
27

Procesi gjyqësor Prizrenit, dos. Gj.nr. 17/45; Programi Politik i 

Lëvizjes Nacional Demokratike Shqiptare, Arkivi i Kosovës, dos. 

Formimi i ONDSH, 1946 
28Programi i Lëvizjes Revolucionare për Bashkimin e Tokave 

Shqiptare, 1964, Gjykata e Qarkut, Prishtinë, Lëndë penale politike 

(Arkivi i Kosovës). 
29Programi Politik “Në rrugë drejtë lirisë” 1977-1978, Arkivi 

personal – Mehmet Hajrizi.; Mehmet Hajrizi, Histori e një organizate 

politike dhe demonstratat e vitit 1981, Toena, Tiranë 2008, f. 119 
30

Programi Politik i Lëvizja Nacionale për Çlirimin e Kosovës dhe 

Viseve tjera shqiptare në Jugosllavi 
31

Arkivi i Kosovës, dos. Gjykata e Qarkut-Prishtinë, PP. nr. 152/82; 

PP. nr. 198/82; PP. Nr.66/82 
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Megjithatë, veprimtaria dhe mendimi politik i 

shqiptarëve në Kosovë nuk u zhvillua ç‟lirshëm, si 

pasojë e statusit politik e juridik të popullit shqiptar në 

Jugosllavi; si pasojë e pengesave që vinin nga represioni 

i madh nga Republika e Serbisë dhe Lidhja Komuniste e 

Jugosllavisë, e cila nuk pranonte alternativë tjetër të 

zhvillimit e të mendimit politik; si pasojë e gjendjes së 
vështirë ekonomike, arsimore e kulturore dhe si pasojë e 

faktit se angazhimi politik për Pavarësinë e Kosovës 

zhvillohej nga veprimtarët që vepronin në ilegalitet32. 

 

Opsioni i tretë, apo zanafilla e idesë për Republikën e 

Kosovës ishte shpalosur fillimisht me demonstratat e 

vitit 196833. Por, si më e sforcuar u paraqit në formë të 

plotë, në periudhën e demonstratave të vitit 198134 e 

198935. Kosova-Republikë, pas shumë bisedimeve në 

mes të veprimtarëve të Lëvizjes Kombëtare ilegale, 

ishte kërkesë e të gjitha grupimeve ilegale pas vitit 

1968, 1981, 1989, që më vonë do të bëhet kërkesë e 
gjithë popullit shqiptar në Kosovë dhe në viset e tjera 

jugosllave të banuara me shqiptarë.  

 

Bartëse kryesore e kësaj kërkese pa dyshim se ishte 

fillimisht OMLK, ku gjatë muajit qershor 

1981:HydajetHyseni, MehmetHajrizi e NezirMyrtaj me 

grupin e tyre të fshehtë, lëshuan në qarkullim 

platformën për organizimin e mëtejmë me titull: “Teza 

rreth Frontit Popullor për Republikën e Kosovës”. Në 

këto teza jepen argumentet që flasin se Kosovës i takon 

statusi i Republikës në Federatë, se ajo është e arritshme 
dhe se populli i Kosovës ka potencial të luftojë për 

fitimin e saj.   

 

Më 17 janar 1982 në Untergrupenbah të Gjermanisë u 

vranë 3 aktivistët më të dalluar të kohës, Jusuf 

Gërvalla,Kadri Zeka dhe Bardhosh Gërvalla ku nga disa 

të dhëna thuhej se në atë takim ishte arrit bashkimi i 

këtyre dy organizatave (OMLK dhe. Lëvizja Nacionale 

për Çlirimin e Kosovës dhe Viseve tjera shqiptare në 

Jugosllavi. 

 
Por një muaj më vonë, më 17 shkurt 1982 në Turqi, 

përfaqësues të dy grupimeve patriotike të fshehta, Sabri 

Novosella dhe Abdullah Prapashtica (të arratisur politik 

nga Kosova), në prezencë edhe të ambasadorit të 

Shqipërisë në Turqi, z. Bujar Hoxha shpallin të formuar 

Lëvizjen për Republikën Socialiste Shqiptare në 

Jugosllavi (LRSSHJ). Ndërsa me 15 maj të vitit 1982, 

edhe zyrtarisht, në Zvicër përfaqësuesi i grupit të tretë 

patriotik (OMLK), Xhafer Shatri deklaron hyrjen në 

LRSSHJ. 

 

Qëllimi i LRSSHJ ishte që të arrihet formimi i 
Republikës së Kosovës në kuadër të federatës jugosllave 

ku do të përfshiheshin viset e banuara me shumicë 

                                                
32

Po aty, f. 139. 
33

Arkivi i Kosovës, Dos. Programi Politik i Demonstratave 1968, 

Prishtinë 1968. 
34

Arkivi i Kosovës, Procesi gjyqësor i grupit të parë të studentëve, që 

morën pjesë në Demonstratat e vitit 1981, d. PP. nr. 58.81, Gjykata e 

Qarkut, Prishtinë 
35

Protestat gjithëpopullore, Kosovë 1989. 

shqiptarë. 1985, Në pjesën e parë e vitit 1985, Këshillat 

bazë të LRSHJ-së dhanë mendimet me shkrim për 

programin e mëtejmë të LRSSHJ-së. Komiteti Qendror i 

LRSHJ-së duke u bazuar në to dhe në “Tezat....” e 

lartpërmendura adaptoi Programin e parë të saj. Me këtë 

rast iu ndërrua edhe emri nga LRSSHJ në LPRK 

(Lëvizja Popullore për Republikën e Kosovës). 
 

Lëvizje Popullore për Republikën e Kosovës, e cila lindi 

nga bashkimi i tri organizatave ilegale patriotike 

shqiptare, është një hallk e rëndësishme e lëvizjes 

Kombëtare Shqiptare në Kosovë por edhe në viset e 

tjera shqiptare të robëruara36”. 

 

Me ngjarjet e viteve 1989 e këndej që pasuan në ish-

Jugosllavi, me një mënyrë filloi edhe dekompozimi i 

federatës jugosllave, ndërsa shqiptarët si andej e këndej 

kufirit i‟u rikthyen qytetërimit të vet, pra bashkësisë së 

qytetërimit evropian.37 
       

Mirëpo, pas ndryshimeve të shumta politike që pasuan 

në mes viteve 89-99 të shekullit të kaluar, veprimtarët e 

Lëvizjes Kombëtare Shqiptare që vepronin në ilegalitet, 

por edhe ata që vepronin në parti të ndryshme politike 

legale që u formuan gjatë kësaj periudhe, duke e par dhe 

hetuar ndikimin e faktorit të brendshëm dhe të atij 

ndërkombëtarë, në qëndrimet e veta filluan të bënin 

korrigjime në qasje dhe në organizim.  

 

Programet politike e kombëtare dhe mjetet e format e 
luftës me të cilat parashihej të arriheshin qëllimet e saja, 

në esencë kishin mbetur të pandryshueshme gjatë gjithë 

historisë së lëvizjes kombëtare. Por, forma më e lartë e 

rezistencës, lufta e armatosur, ndonëse ishte pjesë e 

programeve, por edhe e praktikës historike të lëvizjes 

kombëtare, arriti të zbatohej në tërë kuptimin dhe 

gjerësinë e saj, vetëm në vitet e nëntëdhjeta të shekullit 

të kaluar, atëherë kur u krijuan kushtet e brendshme dhe 

të jashtme për të, kur u poqën faktorët subjektivë dhe 

objektivë të lëvizjes. Brezat e mëparshëm të lëvizjes 

ilegale, nuk mund ta bënin këtë, në Jugosllavinë stabile 
e me prestigj ndërkombëtar dhe në rrethanat e luftës së 

ftohtë. Megjithatë, lufta çlirimtare përgatitej dhe 

zhvillohej shkallë-shkallë përballë valëve të egra të 

dhunës që ushtronte pushtuesi.  

 

Ky besim dhe ky angazhim i pa kursyer i ilegales dhe 

besimi i madh në popullin e vet, ndikoi që të formohej 

edhe UÇK-ja, ngase çdo organizatë ilegale në ish 

Jugosllavi, në programet e tyre, përveç zgjidhjes 

paqësore të çështjes shqiptare ato parashihnin edhe 

zgjidhjen me luftë, andaj dalja në skenë e UÇK-së nuk 

ishte e rastësishme dhe se ishte krahu më i natyrshëm i 
Lëvizjes Kombëtare në Kosovë që nga viti 1945. Lufta e 

Kosovës nën udhëheqjen e UÇK-së, dhe ndihma e 

madhe nga faktori ndërkombëtar që sollën lirinë  që sot 

popullata e Kosovës e gëzon , dëshmon dhe provon se 

ishte vepra më madhore e të gjithë atdhetarëve  që u 

                                                
36

Xhavit Haliti, http://kosovare.forumotion.com/t1445p15-kush-ishte-

lpk-dhe-roli-i-saje-ne-uck, 10 janar 2017 
37

Po aty, 317. 

http://kosovare.forumotion.com/t1445p15-kush-ishte-lpk-dhe-roli-i-saje-ne-uck
http://kosovare.forumotion.com/t1445p15-kush-ishte-lpk-dhe-roli-i-saje-ne-uck
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angazhuan për Pavarësinë e saj duke mos kursyer as 

jetën e tyre.  

        

Ky organizim i ri dhe kjo qasje e re politike e ushtarake 

me kohë kishte kaluar barrierat ideologjike dhe nuk e 

shihte më veten pre të asnjë ideologjie. Bile, për hir të 

interesave më madhore kombëtare, gati të gjithë ish të 
burgosurit politikë në vitet e 89-99, me daljen nga burgu 

kishin aderuar në radhët e LDK-së, e parti të tjera të 

formuara legalisht, vetëm e vetëm që të bënin unitetin 

kombëtar edhe më të fuqishëm. Ka ndodhur edhe kjo, se 

më vonë kur po ata iu bashkonin radhëve të UÇK-së, 

paraprakisht deklaronin se nuk i takonin asnjë partie, se 

për ta ekzistonte vetëm UÇK-ja si faktor politik e 

ushtarak i Kosovës 

 

Vetëm kur të studiohet mirë, thellësisht e shkencërisht 

kjo periudhë do të kuptohet më mirë e më drejt e tërë 

situata politike e ushtarake në të cilën kaloi Kosova. 
Edhe pse kjo situatë e rëndë me kalimin e viteve do të 

davaritej, në Kosovë do të ndihej rëndë pesha e 

represionit të egër serb, por edhe më tej tek populli 

shqiptarë do të rritej besimi te SHBA-të e Evropa, si 

kodi më i pathyeshëm për lirinë dhe sigurinë globale. 

Bashkësia ndërkombëtare shfaqet si forcë rrezatuese për 

zgjidhjen e problemit të shqiptarëve në ish-Jugosllavi, 

ngase ata (shqiptarët) pa dashjen e tyre kishin ngelur 

larg saj. Angazhimin e madh që bënë forcat kombëtare 

për tu kthyer aty, në Evropë nuk ishte i lehtë, ashtu siç 

ishte menduar në fillim të viteve të 90-ta. Ajo madje, 
shpesh acaroi edhe kancelaritë evroperendimore.  

 

Rëndësia e kësaj politike dhe e kësaj lufte më vonë 

kishte shënuar ngritje graduale  pozitive, mund të thuhej  

që nga Rezoluta e Parlamentit Evropian (1989) e deri te 

përkrahja e Planit Gjithëpërfshirës të MartiAhtisarit38. 

Zgjidhja e çështjes së Kosovës, e cila ishte edhe sfida e 

fundit e madhe që kishte mbetur në Ballkan pas 

shpërbërjes së Jugosllavisë, respektivisht bërja e 

pavarësisë së Kosovës mbi bazën e Planit të Ahtisarit, i 

cili përbën një zgjidhje kompromisi, është një sprovë 
përfundimtare për politikën e jashtme të Bashkimit 

Evropian, të SHBA-ve dhe e Bashkësisë ndërkombëtare 

në përgjithësi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                
38

Marti Ahtisari, Plani gjithëpërfshirës, Gazeta Koha ditore, 3 shkurt 

2007, Prishtinë 
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Motivi biblik në poezinë e Nolit 
(pjesa e dytë) 

 

Fan Noli 

 

E përkundërt me Marshin e 

Krishtit është Marshi i  

Barabbajt39. Edhe kjo poezi 

lidhet me ngjarjet politike të 

Qershorit e të Dhjetorit 

1924.40Është antitezë e Marshit të 

Krishtit. Turma e njerëzve kërkoi 

lirimin e një vrasësi,  Barabbës, 

dhe  kryqëzimin e Krishtit. Poeti 

sikur sugjeron se jo gjithherë 

populli zgjedh lirinë. Përmes 

krahasimeve e epiteteve të 
fuqishme, autori demaskon 

fytyrën e vërtetë kriminale të 

Mbretit Zog, duke e quajtur dhe 

“stërnip i Kainit”. Teknika e 

shkrimit është ajo e “Marshit të 

Krishtit”. Ka po aq strofa e 

vargje, të njëjtën rimë e ritëm, por 

me kahe e efekte të kundërta. Në 

këtë satirë kemi një frymë 

shkatërrimi, përmbytjeje, një 

frymë apokaliptike të madhe. 
Teksti bazë në Bibël është: 

Jezusin e dënojnë  me vdekje:  Mt 

27:15-26; Mk 15:6-15; Lk 23: 13-

25, Gjn 18:39-40. 

                                             
39

Noli, Albumi, 46-47. 
40

MitrushKuteli, Fan Noli – vështrim 

panaromik, në: Noli, Albumi, 16. 

“Marshi i Kryqëzimit”41, është një poezi tjetër me subjekt biblik. Teksti bazë 

i poezisë është tek: Gj 19:1-16; Mt 27:15-31; Mk 15:16-20; Lk, 23:13-25. 

Përmes një diskursi që mohon vlerat e Krishtit/Nolit, në të vërtetë ajo i vë 

ato edhe më tepër në pah; pohon duke mohuar, pranon duke kundërshtuar, 

siç shohim nga vargjet në vazhdim: 

“Vrajeni se përunj e përmbys pasurinë, 

 Pasuron, dhe çliron, dhe forcon varfërinë, 

Se lëngatën shëron, se ndriçon verbërinë: 

Kryqëzoje, Pilat, në Kalvar, Golgotha.” 
 

Përsëritja  e vargut “Kryqëzoje, Pilat, në Kalvar, Golgotha” në fund të 

secilës strofë,  krimin e ndodhur njëmend, krimin nga një situatë reale e 

shndërron në mit.  

 

“Kirenari”42,gjënë modelin dhe mbështetjen në ungjijtë e apostujve:Lk, 

23:26; Mk, 15:21; Mt, 27:32. 

Poeti, këtu, stigmatizon atë pjesë të shoqërisë shqiptare, e cila në momentet 

kyçe  të historisë së vendit, nuk reagoi në mënyrë të ndërgjegjshme dhe në 

përputhje me interesat nacionale. Është pasive dhe jashtë rrjedhave, siç ngjau 

edhe me personazhin biblik, Simonin e Cirinesë, i cili nga kureshtja për të 
parë se ç‟po ngjan iu afrua turmës tek sa Krishti po bartte kryqin e tij drejt 

Golgotës.   

 

Kirenari, të cilit ia vunë në krah kryqin që ta mbarte pas Jezusit, në vjershë 

paraqitet si një figurë gati tragjikomike, siç mund të kuptohet edhe nga këto 

dy vargje thumbuese: 

Ҫ‟ deshe ti, mor, në Kalvar, 

o qyqar, o Kirenar? 

 

“Kryqëzimi”43  mbështetet në ungjijtë: Mt, 27: 32-44, Mk, 27 :22-32, Lk, 23: 

32-36, Gjn, 19: 23-24.  

Krishti e dënojnë me vdekje në kryq. Krishtin e kryqëzojnë. Pas marrjes së 
pushtetit, Mbreti Zog, përndjek, dënon e vret disa nga figurat që ishin pjesë e 

Revolucionit të Qershorit, bashkëpunëtorë të Nolit. Edhe Noli u dënua me 

vdekje në mungesë. Kryqëzimi është edhe forcë edhe shpresë për ndryshime, 

edhe rilindje, jo vetëm fundi i një procesi, i një cikli jetësor.  

 

Poezia “Anës së lumenjve”44, me një notë dhe figuracion biblik, paraqet 

gjendjen e krijuesit të arratisur. Paratekst i kësaj poezie të Nolit  është një 

baladë mërgimi, “Kënga e të arratisurit”, psalmi 137 nga Bibla. Edhe këtu si 

figurë letrare dominon kontrasti. 

 

                                                
41

Noli, Albumi, 48-49. 
42

 Po aty, .51-52. 
43Po aty, 53. 
44Po aty, 65 ; Fan S. Noli, Vepra 1, Rilndja, Prishtinë, 1988, 104. 
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Pse gjithë kjo mbështetje e Nolit 

tek Bibla? Pse ky përkim kaq i 

madh i poezisë së tij me Biblën? 

Ngjarjet që Noli i pasqyroi në 
poezi, nuk janë thjesht personale, 

por ato ngërthejnë në vetvete 

edhe dramën e madhe, të rëndë  e 

të dhimbshme kolektive. Për ta 

shprehur gjithë këtë, ai kërkoi një 

histori të ngjashme, të cilën e 

gjeti, duke ndjekur rrugën e 

analogjisë,  ku tjetër pos në 

historinë biblike, më saktë në 

figurën e Krishtit.  

 
Sipas studiuesit Nysret Krasniqi, 

instrumentimi i simboleve dhe 

kodeve biblike (në poezinë e 

Nolit, S.Gj.) është paksa 

paradoksal. Një autor prift 

shfrytëzon ato për t„i bërë mjet 

propagande në favor të 

ideologjisë së majtë, e cila nuk e 

qan fort kokën për traditën 

nacionale e aq më pak fetare.45 

Të mbështetesh tek Bibla e ta 

shfrytëzosh atë për të krijuar art 
të mirë, duke qenë edhe prift, nuk 

ka asgjë të keqe e as që bie ndesh 

me kodin kishtar. Angazhimi dhe 

përfshirja  e Nolit në proceset e 

kohës, nuk duhet kuptuar  si një 

lakmi për pushtet nga ana e Nolit, 

por si një mision në drejtim të 

arritjes së lirisë, të demokratizimit 

e të zhvillimit të vendit. 

 

Noli krijues, duke qenë vetë prift, 
duke e njohur mirë Biblën, 

filozofinë e saj dhe mësimet që 

dalin nga ajo, është krejt e 

natyrshme të mbështetej fuqishëm 

tek Bibla e të ndikohej nga ajo. 

 

Keqinterpretimi i poezisë së 

Nolit “Tallja përpara kryqit” 

Jo gjithherë kritika letrare i ka 

kundruar dhe interpretuar drejt 

poezitë me motiv biblik të Nolit. 

Janë të paktën dy arsye që të 
shtynë të mendosh për një 

interpretim të gabuar: mosnjohja 

e Biblës ose motivi jashtë letrar, i 

nxitur, dikur, edhe nga  ateizmi 

komunist shqiptar ose për qëllime 

të caktuara. Në një  interpretim të 

gabuar të poezisë noliane 

                                             
45

Nysret Krasniqi, Fenomene studimi: Fan 

S. Noli dhe Migjeni, në: Seminari 

Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe 

Kulturën Shqiptare; Prishtinë, 2012, 

Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, 2012, 37. 

rrëshqasin edhe studiuesit, si:AlfredUçi, KoçoBihiku, MahmudHysa, 

DhimitërShuteriqi, Mr. Yll Zajmi46 e ndonjë tjetër.  

 

Duke vështruar dhe komentuar poezinë e Nolit “Tallja përpara kryqit”, poezi 
kjo e shkruar mbi motivin e kryqit, studiuesi MahmudHysa është i mendimet 

se Noli ka arritur “të stigmatizojë edhe ideologjinë  e krishterë, se ai (Noli, 

vërejtja ime) është jo vetëm antifeudal dhe antiimperialist, por edhe 

antifetar”.47Vjershë të guximshme antifetare,  e cilëson edhe studiuesi Vehbi 

Bala.48 

 

Poezinë në fjalë, e ka cilësuar si një vepër antifetare edhe studiuesi tjetër 

shqiptar, KoçoBihiku. Ai shkruan se vjersha “ „Tallje përpara kryqit‟  është 

një vepër antifetare, me interes të madh për të ndjekur zhvillimin e 

botëkuptimit të Nolit e, sidomos, qëndrimin e tij ndaj fesë në fund të viteve 

20” dhe vazhdon se poezia nëpërmjet personazheve që i drejtohen Krishtit 
“zbulon thelbin e vërtetë të krishterimit si mjet dhune e mashtrimi.”49. Një 

vlerësim përafërsisht të njëjtë, ky autor e shpreh, ndërkaq, edhe në librin e 

tij, “Hulumtime të reja për F.S. Nolin”.50 

 

Për ata që nuk e njohin krishterimin si religjion, si besim në Zotin dhe si 

filozofi jetësore, që nuk e njohin krishterimin si doktrinë e si kulturë, që nuk 

i njohin sakramentet e krishtera, ndër të cilat është edhe rrëfimi, është krejt e 

natyrshme të jepet një vlerësim i tillë krejt i paqëndrueshëm.  

 

Vlerësimin e tyre këta dy studiues, pa dyshim, e mbështesin në qëndrimet e 

personazheve të poezisë në fjalë karshi Krishtit të kryqëzuar. Le të sqarojmë: 

Noli, përpara figurës së Krishtit të kryqëzuar, sjell nga shekuj të ndryshëm 
personazhe reale, historike e simbolike, si: Leninin, Kalvinin, Ariosin, 

Militaristin, Heretikun, Shën Athanasin, Antisemitin, Fetishistin, Theofizitin 

dhe Izraelitin kryqëzonjës. Bazuar dhe nga emrat e tyre, shohim se këto 

personazhe janë dhe mund të cilësohen si:  

-personazhe mjaft kontroverse;  

- simbolizues të rrymave të ndryshme shoqërore e ideologjike;  

- të tillë që kanë rënë ndesh me mësimet e normat ungjillore dhe që 

krishterimin si besim e trajtojnë dhe e konceptojnë sipas tekeve e leverdisë 

personale. Si të tillë, të gjitha këto personazhe, të mbetur në margjinat e 

krishterimit, por edhe të historisë njerëzore, dalin para figurës së Krishtit, 

dhe akëcili prej tyre shprehë qëndrimin e vet ndaj Krishtit e kryqëzimit51. Në 
fakt, në vjershë, kemi të bëjmë me një mënyrë rrëfimi, të personazheve para 

figurës së Krishtit, i cili hesht e nuk flet; mungon dialogu.Personazhet këtu, 

qofshin këta realë a simbolikë, sugjerojnë pikëpamje, gjendje, situata, por 

edhe kohë të ndryshme, që për emërues të përbashkët kanë hamendjen dhe jo 

forcën e argumentit.Opinionet e tyre për Krishtin, kryqin, me një fjalë për atë 

që përfaqëson krishterimi, janë nga më të ndryshmet. Le të shohim: Fetishi 

(“i cili është bërë simbol për njeriun e lajthitur dhe për dukuritë shoqërore 

që kanë mbetur në çështjet periferike të jetës njerëzore”52), shpreh mendimin 

se kryqi , krishterimi do humbasin vlerat dhe se do mbeten vetëm një relikt 

në ndonjë muze:“Dhe në koleksion të Muzes  ̀Afrikane / do të shtohet dhe një 

hajmali kristiane.”53, ndërsa Lenini i thotë  Krishtit se po kryqëzohet më kot, 

dhe e akuzon me pretekstin se ai: “ po shtyp vegjëlinë me gjak e me lot” dhe 
paragjykon të ardhmen: “Kryqi yt do të bëhet simbol tiranie”. Akuza kundër 

Krishtit drejton edhe Antisemiti, një tjetër personazh i poezisë që po 

shqyrtojmë. Akuza: “Kryqi yt do të bëhet litar i përshenjtë / për të varur, për 

                                                
46

Shih: Ylli Zajmi, Fanoli – Jeta dhe veprat, Rilindja, Prishtinë, 1986. 
47

Mahmud Hysa, Poezia “Tallja Përpara Kryqit” e Fan S. Nolit, në: Jehona, Shkup, 2004,  

nr.12, .34. 
48

Vehbi Bala, Fan S. Noli, në: Historia e letërsisë shqipe, Rilindja, Prishtinë, 1989, 507. 
49

Koço Bihiku, Një poezi e panjohur e Nolit, në:  Vëzhgime metrike, Rilindja, Prishtinë, 1978,  

156. 
50

Shih:  Koço Bihiku, Hulumtime të reja për F.S. Nolin, Sh.B. Demokracia, Tiranë, 2001, 48-49. 
51

Shih: Luljeta Isaku, Rilexime I, Tetovë, 2012, 9. 
52Po aty, 10. 
53

Dhe të gjitha vargjet e cituara në vazhdim janë nga poezia Tallje përpara kryqit. 
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të munduar hebrenjtë”, është një 

akuzë tjetër e pabazë dhe e pa 

argumentuar që i drejtohet 

Krishtit, kur kihet parasysh fakti 
se ai, për asnjë moment të vetëm 

nuk përdori dhunën dhe se 

“antijudeizmi nuk ka të bëjë as 

me Krishtin as me kryqin, por me 

deformimet e mëpastajshme dhe 

me keqpërdorimin e normave 

humane gjatë historisë”.54 Edhe 

këtu akuza ka shenjat e 

paragjykimit. Militaristi, ndërkaq, 

vetë ithtar i forcës, i dhunës, siç i 

tregon edhe emri, e akuzon  
Krishtin, ndonëse i vetëdijshëm 

se “predikove e vdiqe si pacifist” 

për kinse “luftë e tmerr frymëzove 

si militarist”. Ironia që bën autori 

këtu është e qartë. Militaristi, si 

shembull emblematik i forcës 

akuzon me qëllim të arsyetimit të 

veprimeve të veta që kanë të 

bëjnë me forcën, me dhunën, pra, 

një akuzë për shfajësim. Krishti 

që predikoi dashurinë, nuk mund 

të jetë edhe frymëzues dhune, siç 
pretendon Militaristi, ndonëse 

historia ka shënuar raste kur në 

emër të besimit kanë ndodhur dhe 

kryqëzatat. Pro përdorimit të 

forcës, për të ndryshuar një 

gjendje të caktuar është edhe 

Kalvini. Sipas tij, Krishti u 

kryqëzua më kot, meqë: “Situatën 

e keqe aspak nuk e ndërrove / Se 

me Ungjill, e Kryq s`kemi për të 

shpëtuar.”   
 

Mendime pak a shumë të 

ngjashme shfaqin edhe 

personazhet e tjera, dikush madje 

duke mohuar natyrën hyjnore te 

Krishtit, si Ariosi (prift nga 

Aleksandria  që mbronte tezën e 

Krishtit-njeri, profet dhe jo Zot): 

“do të them se s‟ke qenë përveçse 

njeri”, kundër të cilit ngrihet 

Shën Thanasi papë, një 

kundërshtar i flakët i Ariosit, i cili 
mbron natyrën hyjnore të 

Krishtit: “Ariosi gënjen e përhap 

herezi”. Fakti që ky personazh 

mbron tezën se Krishti është Zot, 

është një tregues i mirë se në këtë 

vepër nuk kemi asnjë shenjë 

antifetare të autorit.  

Do thënë se pavarësisht 

lajthitjeve, devijimeve e 

diferencimit të personazheve nga 

                                             
54

Luljeta Isaku, vep.cit.,12. 

krishterimi, nëpër kohë të ndryshme, Krishti, ndërkaq mbetet po i njëjti, 

simbol i flijimit, i sakrificës dhe i dashurisë. Në këtë rrafsh, vjersha 

“Tallje...” është një demaskim dhe demistifikimi periudhave, i rrymave, i 

karaktereve dhe  personaliteteve të caktuara historike. Të tjerët (personazhet) 
shkojnë e vijnë, mbetet Krishti, dëshmia që tregon se për gjëra të mëdha 

duhet flijim dhe dashuri. 

 

Mendimin e vet për Krishtin Noli e ka dhënë kështu: “Nga  të gjithë profetët 

e shënuar të botës përpara dhe pas Krishtit,  Jezusi është i vetmi profet që 

proklamojë për herën e parë në historinë e njerëzimit, njësi dhe liri në 

botë”.55 Se ç‟ishte Krishti  në jetën e tij, Noli e qartëson zëshëm në 

“Autobiografinë” e tij, shkruar në vetën e tretë, në vitin 1958:  

 

“Fan Noli, në imagjinatën e tij, duke mbajtur në dorë “Dhiatën  e Re” të 

Kristoforidhit (...) u bë Kalorës i Skënderbeut dhe misionar i Krishtit mes 
popullit shqiptar. Ai kishte dy prijës të mëdhenj për ta  udhëhequr në jetë, 

Jezunë dhe Skënderbeun. Para marrjes së çdo vendimi do të pyeste veten: 

Çfarë do të bënte Krishti me këtë rast?”56 

 

Ç‟ kërkojmë argument më të fortë për të kuptuar pikëpamjet e tij mbi 

besimin, ungjillin që predikoi tërë jetën...   

Së këndejmi, edhe pohimi i AlfredUçit se Noli në poezinë “„Tallja përpara 

kryqit‟ e cilëson figurën e Krishtit një trillim që u ka shërbyer forcave 

obskurantiste”57, është i paqëndrueshëm dhe tendencioz. 

 

Në vend të përmbylljes 

Noli, me poezitë e tij me motiv biblik (Moisiu në mal, Marshi i Krishtit, 
Krishti me kamxhikun, me poezinë Tallja përpara kryqit etj.), por edhe me 

përkthimet e veprave të ndryshme të karakterit e të subjekteve biblike, për 

asnjë moment të vetëm nuk lë dyshime antifetare, siç është pretenduar 

shpesh në kritikën letrare shqipe. Mosnjohja e Biblës nga ana e kritikëve ka 

çuar në vlerësime e kualifikime të gabuara, nëse jo tendencioze. Shembujt që 

ofruam, nxjerrin më së miri në dukje rrëshqitjet e disa studiuesve shqiptarë 

për poezinë e Nolit. Ajo, siç shihet, ka një mbështetje të fortë në Bibël, duke 

marrë prej saj, figura e personazhe të shumta, lëndë e simbole, trajta 

gjuhësore, ngjyrë, ton, rimë e ritëm biblik. Në këtë kontekst, shpreh 

mendimin se duhet ndryshuar qasja e kritikës letrare ndaj veprës së Nolit. 

Një rilexim i kësaj vepre, sjell  dhe rivlerësimin e saj.   

(fund) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
55Albumi II i hirësisë së Tij Peshkop F. S. Nolit dhe Biografi kronologjike prej Qerim M. 

Panaritit, Boston, Massaschuesetts, 1966, 93-94. 
56

Fan S. Noli, Vepra 5, Rilindja, Prishtinë, 1988, 70. Shih edhe: Fan Noli, Ligjërimë, Introdukta, 

Rilindja, Prishtinë, 1968, 127. 
57

Alfred Uçi, Simbolika mitologjike te Noli, në: Noli, Vepra 7, Rilindja, Prishtinë, 1988, 295. 

Shih edhe: A. Uçi, Mitologjia, folklori, letërsia,  Naim Frashri, Tiranë, 1982. 
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Shkruan: Zymer U. Neziri, Prishtinë 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lahuta, Eposi i Kreshnikëve dhe UNESCO sot 
 

Ishte lajm i keq ky i tashmi për regjistrimin e nominimit 

të lahutës si pasuri serbe në UNESCO. Ndonëse ajo e ka 

vendin aty, në UNESCO, nuk është edhe pasuri vetëm e 

një populli. Vlerësuesit e projektit kanë vepruar edhe 
politikisht në sesionin e 13-të të Komitetit Ndërqeveritar 

për Ruajtjen e Trashëgimisë Jomateriale, ose kanë qenë 

të lajthitur, lidhur me lahutën ndërkulturore, por jo edhe 

me këngën serbe, ku u bë regjistrimi i nominimit të 

projektit “Të kënduarit me lahutë‟‟, paraqitur nga 

Serbia, në Listën Përfaqësuese të Trashëgimisë Ku-

lturore Jomateriale të Njerëzimit. 

 

Lahuta nuk është instrument muzikor vetëm i 

serbëve.“Këndimi me lahutë, një instrument i thjeshtë 

me tela, është një art antik i këndimit të poemave epike 
heroike, të praktikuara për shekuj si një formë e kujtesës 

historike dhe e shprehjes së identitetit kulturor, thuhet 

në deklaratën e UNESCO-s. Pra, del se nuk ka të tjerë 

aty, kur flitet për „‟poemat epike heroike‟‟ dhe për „‟ide-

ntitetin kulturor‟‟. Ashtu nuk është, sepse janë disa 

popuj që sot e përdorin lahutën, me disa dallime nga 

njëra-tjetra. Lahuta, si vegël e vjetër kordofone me një 

tel, ka pasur përhapje në Evropë e jashtë Evropës. Dësh-

mi janë edhe emrat e saj në gjuhët e disa popujve evro-

pianë dhe aziatikë. Por, meritore duhet të konsiderohet 

fjala e ekspertëve të veglave muzikore popullore.  

 
Shqiptarët e përdorin lahutën në pesë shtete të Ballkanit: 

Shqipëri, Kosovë, Maqedoni Perëndimore, si dhe në 

viset shqiptare në Serbi e në Mal të Zi, sidomos 

për shoqërimin e këngëve të Eposit të Kreshnikëve, 

kryevlerë e gjallë e krijimtarisë gojore shqiptare dhe 

evropiane. 

 

Lahutën e kanë vlerësur edhe etnomuziklogët tanë të 

njohur, Ramadan Sokoli, Pirro Miso, Ferial Daja, Re-

xhep Munishi, Vasil Tole, Nikolla Skalldaferi (Nicola 

Scaldaferri), Spiro Shituni, Sokol Shupo, Ardian 
Ahmedaja, Albin Sadiku, Bekim Ramadani, epikologët 

Maksimilian Lamberc (Maximilian Lambertz), Millmen 

Peri (Milman Parry), Allbert Llord (Albert Lord), Ernest 

Koliqi, Qemal Haxhihasani, Anton Çetta, Veis Sejko, 

Enver Mehmeti, Dejvid Ellmer (David Elmer), Agron 

Xhagolli, Zeqirja Neziri, Shaban Sinani, Rigels Halili, 

etj.  

 

Te shqiptarët, nderimi për lahutën është i madh. 

Ekziston edhe kulti ndaj lahutës. Dhe, ajo zbukurohet 

me gdhendjen e figurave të njohura mitike nga periudha 

e Antikës, e kulteve ilire të gjarprit dhe të kokës së 

dhisë. Zbukurimimi i saj bëhet edhe me figura të 

njohura historike të periudhës së Mesjetës, me portretin 

e gdhendur të Gjergj Kastriotit, për të shtuar krenarinë e 
dëgjuesve të këngëve epike me bëmat e famshme të 

fitoreve të popullit shqiptar, para rreth gjashtë shekujsh, 

me Skënderbeun në krye. Ajo zbukurohet edhe me 

flamurin kombëtar, ose me portrete të figurave të shqu-

ara të dy shekujve të fundit, nga Rilindja e deri te UÇK-

ja dhe Adem Jashari. Ajo e ka vendin më të rë-

ndësishëm në odën e burrave. Varej mbi oxhak dhe 

asgjë tjetër nuk varej mbi të.  

Lahutari shqiptar 

 

Lahutarët tanë kanë kënduar edhe mbi dhjetë mijë 

vargje të kreshnikëve. Në Arkivin e Institutit Alba-

nologjik të Prishtinës ruhet fondi i dy lahutarëve të tillë 

rugovas (Fondi ZUN), forma e kënduar dhe shkrimore, 

në vitet ‟80 të shekullit të kaluar, Haxhi Meta-Nilaj dhe 

Isuf Selmani-Kuklecaj, që kishin në repertor mbi 10 

mijë vargje. Lahutarë të mëdhenj ishin edhe Sokol 

Martini (Mërtur), Shaban Groshi (Rugovë) e Gjokë 

Nonaj (Lezhë). Hapave të tyre kanë vazhduar Isë Elezi-
Lekëgjekaj (Rugovë), Rrok Prenkoçaj (Malësi e 

Madhe), Fehmi Rama-Nishefci (Gallap), Kadri Zymeri 

(Karadak) etj. Fondi arkivor i këngëve të kreshnikëve, 
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në Tiranë, Prishtinë, Harvard etj. është rreth 600 mijë 

vargje (1897-2016). Fatkeqësisht, vetëm në Prishtinë, në 

IAP, janë 27 vëllime të pa botuara (Fondi ZUN).  

 

Interesim kanë treguar edhe studiuesit e Universitetit të 

Harvardit, që nga vitet ‟30 të shekullit të kaluar, për 

lahutarët tanë të Sanxhakut të Pazarit, të Rugovës, të 
Plavës e të Gucisë, të Malësisë së Madhe, të Dukagjinit, 

të Nikajve e të Merturit, të Malësisë së Gjakovës, të 

Rrafshit të Dukagjinit etj. Për këto këngë janë shkruar 

disa disertacione doktoratash në Padovë, Columbia 

(Nju-Jork), Harvard (Kembrixh), Prishtinë, Tiranë, 

Varshavë etj. Nga Harvardi e deri në Pekin janë mbajtur 

ligjërata ose kumtesa për to. Janë shkruar qindra 

studime, e ndër to janë mbajtur mbi 200 kumtesa vetëm 

në tri konferenca shkencore ndërkombëtare për këto 

këngë epike heroike legjendare, në krye me Gjeto Basho 

Mujin dhe Sokol Halil Agën: Tiranë (1983) dhe në 

Prishtinë (2010 e 2014).  
 

Eposi i  Kreshnikëve sot është është ndër të vetmet 

epose heroike të gjalla në epikën evropiane. Se këto 

këngë jetojnë, kur shumë epika të mëdha të Evropës 

janë shuar, kjo u dëshmua edhe me projektin tonë 

hulumtues shkencor E5, 2012-2016, në Ballkan, që solli 

15 vëllime të reja të Eposit të Kreshnikëve në arkivin e 

fondit kombëtar, nga rreth 300 rapsodë e tregimtarë në 

pesë shtete të Ballkanit (Projekti E5 ZUN). Projekti u 

vlerësua nga Europa Nostra në Madrid, në maj 2016, me 

Mendim Special, në kategorinë hulumtim. Ky projekt 
është pjesë e Dosjes për nominimin e këtyre këngëve në 

UNESCO, në Listën Përfaqësuese të Trashëgimisë 

Kulturore Jomateriale të Njerëzimit. 

Dosja qeveritare e kryer e Eposit të Kreshnikëve, në 

fillim të vitit 2013, e planifikuar më 2008 dhe e nisur 

më 2009 në Institutin Albanologjik të Prishtinës, u 

realizua nga ekipi i ekspertëve të Prishtinës dhe të Tira-

nës, akad. i asoc. prof. dr. Shaban Sinani, akad. prof. dr. 

Vasil Tole dhe prof. dr. Zymer U. Neziri (kryesues i 

Komisionit qeveritar), por nuk u dorëzua në UNESCO, 
para afër 6 vjetësh. Dosja i ka të gjitha argumentet se 

Eposi i Kreshnikëve duhet te shpallet vlerë e 

Trashëgimisë Kulturore Jomateriale të Njerëzimit në 

UNESCO, kurse institucionet tona duhet të punojnë ba-

shkë edhe në projekte të tjera të trashëgimisë 

jomateriale për UNESCO, siç janë gjama e burrave, 

xhubleta, fustanella, disa veshje krahinore të Veriut e të 

Jugut, disa valle epike e lirike etj. 

 

Dorëzimin qeveritar të Dosjes qeveritare të Eposit të 

Kreshnikëve duhej ta bënte Tirana, më 2013, me 

pëlqimin qeveritar të Prishtinës, por pëlqimin nuk e pati. 
Kosova as sot nuk e ka statusin e anëtarit në UNESCO, 

prandaj atje nuk shkon dot as tash me Tiranën së 

bashku. Mirëpo, as tash nuk është vonë që këtë ta bëjë 

Tirana, natyrisht, me pëlqimin qeveritar të Prishtinës, 

sepse Tiranës nuk bën t'i mohohet asesi kjo e drejtë, kur 

dihet fort mirë se kjo është pasuri e përbashkët 

shpirtërore e kombit shqiptar. Pra, nga ky lajm i keq për 

regjistrimin e lahutës në UNESCO si pasuri serbe e 

trashëgimisë kulturore të njerëzimit, besoj shumë se 

ministritë tona të Kulturës në Tiranë e në Prishtinë dhe 

institucionet përkatëse tashmë kanë marrë edhe mësim 
të mirë, prandaj besoj se tash duhet të veprojnë 

mënjëherë, meqë afati i marsit 2019 i UNESCO-s është 

shumë afër. 
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Shkruan: Mr. Engjëll I. Berisha, Gjakovë 

  

 

 
 

 

 

 

 

Poeti i paqes e i qenies njerëzore 

 
“Mrekullitë simbolizojnë fillimin e popullit hebrenj” 
 

Nobelistin pë paqe e humanizëm Ernesto Kahan, hebre, 

po e botojmë në gjuhën shqipe këtë përmbledhjen me 

poezi shumë specifike, poezitë e të cilit shtrojnë dilemat 

antropolitike mbi çështjen e njeriut, jo për ta sekretuar 

ndonjë lloj truri ndihmës mbi njeriun, sikur do të thoshte 

studiuesi Moren, por, për ta mundur pseudoprofetikën 

mbi karakterin e njeriut. Poeti Kahan e lidh paktin e tij 

me paqen universale, paqe për të gjithë botën. 

 

Redaksia e Botimeve IWA Bogdani,  Brukesel & 

Prishtinë, ka për tendencë të sjell në gjuhën shqipe 
autorë nga të gjitha premisat e krijimtarisë botërore, që 

edhe e bëjnë logosin e universit koherent të krijimtarisë. 

Ernesto Kahan 

 

Autorit, duke ia mësuar biografinë, mjaft e bujshme, 
dhe tejet interesante, mjek, laureat i shumë çmimeve, ai 

bën lëvizje të punës, të jetës e veprimtarisë në shumë 

shtete e vende, përderisa vula e tij,  Loco docent, – 

vendi i dhembjes, - kudo mbetët qenia e njeriut dhe 

vetmia e tij përballë interesave gjeopolitike, madje sikur 

e thotë ai, vetmia e rrënimi, midis metropoleve. Gjendja 

psikologjike e përmasës,  ia kaplon individualitetin e tij, 

lufta që ndodhë në Lindje dhe kudo tjetër, krijimtaria e 

tij në një përmasë bëhet herë rënkim e herë mallkim, me 

vetveten e tij në mbijetesë të pambrojturve të nënave e 

fëmijëve të pafajshëm. 

 

Libri kapë shumë tema, Tel Avivi, Aushvicin, dhomat e 

gazit, Holokaustin, Sirinë, vende e ngjarje, si dhe popuj, 

pa i ndarë në kontinente as prejardhje, por, gjithnjë 

konfrontohet me simbiozën e besimit e të ndërgjegjes, 
duke pasur për bërthamë të secilës poezi diçka nga 

gjenetika e tij, pa e ndryshuar idenë dhe mendimin 

praktik për qenien njeri, për etninë, për profecinë 

mashtruese, për arrogancën dhe sfidën e saj. Diçka e 

rrallë për lexuesin tek ne, një shkrim ndryshe, diversitet 

krijues nga bota reale. 

 

Liria në shpirt, e liria në trup janë përvoja që autori e 

jeton vetë në diversitetin e tij jetësor, përderisa fjala i 

shërben shpirtit, po trupit kush i shërben?!, - Shtron 

pyetjet gati në secilën poezi. Trupi, shpirti mendja, nuk 
janë zona ku plotësohet liria vetëm  me fjalë, sipas 

autorit, janë vlerat e brendshme të humanitetit në 

praktikë, që e shpëtojnë edhe trupin edhe shpirtin. 

  

Testamenti për paqen 
Se letërsia na ndihmon ti kapim për së afërmi fenomenet 

dhe natyrën e jetës përtej asaj që na shohin sytë, me 

poezitë e Ernesto Kahan, eksplorojmë pamje që nga 

atje, sikur thotë ai “Përtej mureve tjera / përmasat e 

greminave tjera dhe të lehta / pothuajse pafund /  si 

rrugë të reja me shtigje të tjera /  luftime të 

tjera....”. Poezia “Pakti im – Testament”. Muret Muze, i 
hasim shpesh në poezi, përshkrimi i lashtësisë, një 

fortifikatë prej nga doli frymë e re, e një besëlidhjeje me 

një koncept të ri në kacafytje me mëkatin, ku edhe sot 

studiohet  bindja se mrekullitë simbolizojnë fillimin e 

popullit hebrenj.  Ernesto Kahan, provon ta inkurajojë 

besimin me anë të ngjarjeve që i përshkruan, kushedi sa 

janë imagjinatave, por, ritmi shpërthyes që bën ai, 

brenda  narratorit të tij, kudo kërkohet karakteri, paqja, 

deri te grotesku i tij në mos përputhje personale. 

 

Dehumanizimin e fuqive të mëdha, që shkelin jetën e 
fëmijëve në lindje, për interesa ekonomike, poetin e 

kaplon ndjenja e krahasimit me kohën e dhomave të 

gazit e të helmit, në të njëjtat cilësi morale. Kjo për 
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faktin se popujt për të zbuluar fatin e tyre janë lidhur 

nëpërmjet besimeve e karaktereve që kanë trashëguar. 

Ç‟faj kanë fëmijët që janë trashëgimi, ndërsa, tirania, 

për Erneston, ka vetëm një instrument, - luftën dhe 
ndrydhjen e popujve të vegjël:  “Fëmijë, ju ua bënë të 

padrejtë në lindje / deri tani nga bursat / tani keni 

arritur në kohën e vdekjes, gazit, helmit / pakot e gjeo-

pushtetit / disa thonë, për hegjemoni; ose: “Në varrin 

tuaj pa emër / askush nuk do të marrë rreziqe / Unë ju 

thashë se ka probleme në bursat / naftës, armëve, 

marrëveshjeve rajonale, Rusisë, Iranit. Poezia “Fëmijët 

pa emër”. 

Kopertina e librit “Testamenti për paqen” 
 

 “Poeti i paqes” 

Jo, pa qëllim edhe shpërblehet me tituj prestigjioz 

botërorë, sikur është çmimi NOBEL për Humanizëm në 

fushën e mjekësisë, me moton për paqe njerëzore, 

mirënjohjet e shumta poetike kudo “Poet i Paqes”, dhe 

shumë të tjera, shiko biografinë. Moto të tije 

udhërrëfyese ka këtë thirrje “Përgjegjësia sociale është 
shumë e gjerë. Secili bën atë që mundet, disa shkruajnë 

poezi, të tjerë japin ligjërata, shumë edukojnë fëmijët e 

tyre për paqe dhe besimtarët luten ...”. 

 

Një nga përmbysjet e mëdha që njeh historia është krimi 

apo sikur e emërton poeti kudo në poezi, krematoriumi i 

hebrenjve në kohën e nazizmit në Evropë, e që s‟mund 

ta përmbajë e ta tejkaloi intuitën intelektuale e 

imagjinative të tij, dhe përmbyset në atë dhimbje që sot 

edhe e mban vulën e dhimbjes kolektive të 

njerëzimit. “Fëmijët e Sirisë, të helmuar me gaz / 

fëmijët e Aushvicit, hirit dhe gazit / fëmijët e uritur, të 

sëmurë terminalisht, të bllokuar / fëmijët skllevër pa 

emër / refugjatët pa fëmijë”. Aushvici, kurrë nuk 
harrohet, sa herë përmendet, lëkundë themelet e 

shoqërisë njerëzore.Holokaust - SHOAH: “Krimi dhe 

dhimbja / çdo sekondë në një luftë / të mos jetë i gazuar 

.../  Sot është 27 janari / neo Botë/  neo Evropë / neo 

antisemitizëm / neo urrejtje”. 

 

Referenca e rrëfimit 
Këto poezi që ia ekspozojmë lexuesit, kanë një tipologji 

referente të rrëfimit sa historik, po aq edhe të vetë 

autorit, aq sa është koncepti i identitetit të tij, është një 

skicë e dobësisë njerëzore. Dhimbja që bën dergjë,  në 
këtë përmbledhje, është e formës së palimpsestit, i 

mbishkruan rrëfimet ashtu sikur i shpalosen autorit herë 

pas here, që në pamje duken të përsëritshme, gati sa 

gabime teknike, por në fakt, ky është qëllimi i autorit, 

duke mbledhur të përsëritura tërësinë e ngjarjeve, sepse, 

ato nuk mbarojnë, janë aty për ironi, realiteti i të cilave 

veç sa përsëritet: “Qyteti zgjohet për të vazhduar 

evolucionin e tij njerëzor / dëshmitar i qenies së 

bashkuar pa mëshirë / asfalt, erë mesdhetare e detit / 

ushtarë që përqafojnë në tetë e dyzet / dhe unë ende po 

eci / dhe David Grossman, shkrimtari për paqe do ta 

varrosë djalin e tij këtë pasdite / dhe jo shkrimet e tij / 
dhe do të kem edhe një qytetar kafeje / dhe kur ai është i 

bindur / dhe i qeshur / dhe me bukët që dilnin nga furra 

/ Unë do t'i jap vëllim shënimeve të La Pastoral”. 

  

Predikuesit e rrejshëm 
Paralajmërimi që nga Zanafilla e Re, se do të dalin 

predikues të rremë, shikuar poezinë, e krahasuar me 

biografinë e tij, në mes shkencës e  poezisë, është 

krijuar mendimi refleksiv, gati si puna e laborantit 

antropologjik, për ta rigjetur vetveten, e në këtë rast, 

autori integron gjithë realitetin që e rrethon atë, popullin 
e tij, paragjykimet e thella që shpesh e përcaktojnë edhe 

fatin e njerëzimit, me moton se shkenca e vetëdija pa 

dashurinë njeri  janë të pamjaftueshme.  

 

Ndonëse, në përgjithësi poezitë janë të një sensi delikat 

aty këtu shihet trishtim i zymtë, poeti gjithnjë e ruan 

sensin krijues brenda forcës shpirtërore të tij, gjithnjë 

me një dritë për fatin e popullit të vet. Kjo është fuqia 

humane e tij prej profesionit që ushtroi dhe shkrimit me 

të cilin, sikur thotë biografia, ka mbajtur hallkën e 

lidhur ndërmjet izraelit, vendit të tij, migrimit dhe 

karakterin si faktor me rëndësi edhe për revolucionet që 
bëhen ndonjëherë. 
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Dy vëllime poetike me lirika dashurie nga Besim Xhelili 

 
Shkrimtari shqiptar Besim Xhelili, i cili jeton dhe vepron në Vjenë të Austrisë, këto ditë solli para lexuesve dy tituj të 

rinj poetikë me lirika të dashurisë. Vëllimi i tij i tetë me radhë titullohet “Fragmente të një zemre të dalldisur…” dhe ai 

i nënti “Vragë malli”. 

 
Vjenë, 28 janar 2019: Besim 

Xhelili vjen nga Tetova dhe tash 

e 20 vjet jeton dhe vepron në 

Vjenë të Austrisë. Ka të botuar 7 

libra me poezi dhe romanin e tij 

të parë “1803”, botuar në shqip në 

vitin 2016, kurse në janar të vitit 

2018 edhe në gjuhën gjermane 

dhe atë suedeze. Me këto dy tituj 

të rinj ai sjell tek lexuesit poezi të 

vrullshme, lirika pasionale dhe 
ndjenja të një zemre të lënduar. 

Heraherës poezinë e tij e 

përshkojnë edhe çaste gëzimi, 

mirëpo në përgjithësi tek krijimet 

e tij vërehet mbizotërimi i 

dhembjes, mallit, lotit, mërzisë, 

mungesës, harresës e shembjeve 

të forta shpirtërore. Vetë titujt e 

librave tregojnë lëngimet e një 

zemre të dalldisur, e mbetur në 

vetmi dhe me vragë të 

pakalueshme malli. 
 

Recensent i të dy titujve është 

kritiku i mirënjohur Prend 

Buzhala, kurse redaktimet i kanë 

bërë Hasan Qyqalla dhe Ejup 

Ajdini. Me një vështrim në të dy 
librat na paraqitet kritkja e 

mirëfilltë Migena Arllati. 

 

“Pavdekësia e dashurisë, e 

personifikuar te sytë, shfaqet si 

sonatë e përkryer. Përkryerja dhe 

pavdekësia janë etimoni 

shpirtëror i jetës përgjithësisht, 

dhe i artit lirik, në veçanti. Poeti 

gjithnjë gjendet në kërkim të 

dashurisë. Në një kërkim të 

përgjithmonshëm. Situatat 

emocionale të këndimit të kësaj 

ndjesie, janë të shumta: qetësi 

dhe trazim, lektisje dhe mall, 

fshehtësi dhe magji, mister dhe 

mërzi, gëzim dhe hidhërim, por 

edhe meditime e reflektime që 

nuk prajnë”, shprehet 

recensenti Buzhala. 
 

“Poezitё e para nё vёllim jo 

rastёsisht i kushtohen syve, pasi 

me sa duket poeti njёjtёson 

mendimin e tij me thёnien: 

“Sytё janё problem i vёrtet, ato 

flasin edhe kur nuk duhet”. Nёn 

efektin e njё vёshtrimi 

depёrtues, njё buzёqeshjeje tё 

heshtur dhe tё njё ndjenje 

tashmё tё ndaluar, ai mundohet 

tё marrё e tё japёҫ‟tё mundё 
nga vetvetja, vetёm e vetёm qё tё ketё nё zotёrim njё zemёr qё e don por qё 

pёr fat tё keq e refuzon. Tashmё kjo ndjenjё e ka pushtuar dhe ai prej kohёsh 

pёrpёlitet nё pёrsiatje pafund, me shpresё se megjithatё diҫka do tё arrijё tё 

bёjё, nёse jo kthimin e dashurisё, tё paktёn pёrjetёsimin e ndjenjёs sё shpirtit 

tё tij tё brishtё”, shprehet Migena Arllati. 

 

“Të saldohen dy shpirtra që dashurohen është më tepër se hyjnore! Kjo, se 

raste të tilla globalisht janë pak. Por cila do ishte këtu sakrifica prej të 

dashurit, që e merr si parësore, pa asfarë hamendje poeti: "Për atë fytyrën 

tënde, një ditë do të futem në ferr"! Kjo, nuk është mit as legjendë. Janë 

vargjet mishëruese të poetit për fytyrën e saj! Është më shumë se sakrifikim! 
Zëri që ngreh, në botën aktuale (rreale), ku dashuria nuk e ka as kuptimin, as 

vlerën, as sakrificën si dikur...!”, thotë redaktori Hasan Qyqalla. 

 

“Përmasat jetësore të jetës dhe të dashurisë nuk kanë fund, pasi ato janë edhe 

lajthitja dhe pengu më i madh brenda qenies njerëzore. Prandaj poeti nuk 

dorëzohet në udhëtimin e tij nëpër udhët e jetës dhe rrugëtimin e dashurisë. 

Pse ndodh kështu me poetin? Sepse kjo mësymja qëndron në egon e veçantë 

që ka Besimi për dashurinë. Ai nuk ndërmerr hapa kaq të vështira për 

vardisje false, as nuk e mundon epshi i rastit, por është diç më tepër... Është 

një ndërtim egocentrik dhe me një brumosje të thellë, për fenomenin e 

quajtur dashuri. Kjo duket përmes ndjeshmërisë dhe gjerësisë lirike, të cilat i 
kultivon me ëndje në vargun e tij lirik për dashurinë, që është edhe 

strumbullari i zhvillimit të shoqërisë njerëzore”, rëfehet në vështrimin e tij 

redaktori Ejup Ajdini. 

 

Këto dy tituj munden të porositen direkt tek autori, përmes faqes së tij 

personale www.besimxhelili.at ose përmes postës elektronike besim@live.at. 

Autori ka në planifikim orarin e promovimeve të këtyre librave, por në 

vendlindje kjo do të ndodh me gjasë kësaj vere. Në Austri dhe në Europën 

Perëndimore ka mundësi edhe më herët të bëhet ndonjë promovim, për të 

cilin autori me kohë do të publikojë njoftimet përkatëse. 

Redaksia

http://www.besimxhelili.at/
mailto:besim@live.at
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Shkruan: Prof. Migena Arllati, Gjakovë  

 

 

 

 

 

 

 

Përkthime pasionante të vargjeve ekzaltuese të gjenive britanike 

 
Parathënie e vëllimit me përkthime anglisht - shqip: “Dhe hëna prapë ndriҫon njëlloj!” të përkthyera nga Servet Bytyqi 

 

Të jesh poet do të thotë të jesh 

“rob” i muzës e cila të vjen ftuar 

e pa ftuar, së cilës i nënshtrohesh 

dashur a pa dashur, me të cilën 

gjithsesi pavarësisht ndjenjës së 

vetënënshtrimit, vjen momenti 

kur kupton se është krijuar një 

raport ku poeti dhe muza tashmë i 

përkasin njëri - tjetrit. Ai s‟mund 
ta krijojë qenien e tij si poet pa të, 

pa frymëzimin qiellor që ia zbret 

në tokë veҫ ajo; sikurse ajo, 

muza, s‟mund të ekzistojë pa 

poetin, falë të cilit konkretizohet 

në vargje e krijime të ndjeshme. 

Ky “traktat” mirëkuptimi 

vendoset pavetëdijshëm dhe 

marrëdhënia mes krijuesit poet 

dhe muzës frymëzuese të tij 

funksionon pa protokol, 

shpeshherë në një intimitet të 
brishtë e të shenjtë njëkohësisht. 

Këtë marrëdhënie të ngushtë 

binome mes poetit dhe frymës 

frymëzuese poetike e kanë 

përjetuar sa e sa shkrues vargjesh. 

Ky raport, ku poeti e muza 

bashkarisht shkrihen në një, ka 

lartësuar sa e sa emra të artë në 

letërsi, shkrimtarë të cilët jo 

vetëm i rezistuan kohëve por në 

shekuj u kthyen në pishtarë të 
mendimit njerëzor dhe referimit 

letrar.  

 

Ka plot epiqendra të tilla ngado 

në botë ku letërsia njeh 

kulminacione të vërteta. Njëra 

nga to është Britania e Madhe, me 

Anglinë, Irlandën, Skocinë e 

Wellsin, treva nga dolën emra të 

fuqishëm shkrimtarësh, të cilët 

falë artit të tyre u bënë pishtarë të 

ndritshëm në qiellin botëror të 
letërsisë dhe historisë së 

njerëzimit. Në dëshirën për të 

hedhur një shikim tërësor në 

letërsisë angleze, krijuesi e 

tashmë përkthyesi Servet Bytyҫi e bën këtë me emra gjenish, duke nisur që 

nga Epoka Elizabetiane deri te Modernizmi, duke u ndalur qëllimshëm sipas 

preferencave të tij në disa autorë, që në fakt janë fenomene kryesore letrare jo 

vetëm për Anglinë, madje jo vetëm për Europën. Autorët e përfshirë në këtë 

vëllim përkthimesh të titulluar me vargun e Xhorxh Bajronit: “Dhe Hëna prapë 

ndriҫon njëlloj”, jo rastësisht nisin me Shekspirin (Shakespeare), Bajronin 

(Byron), Shellin (Shelley), Uordsuorthin (Wordsworth), Henlin (Henley), 

Xhojsin (Joyce), Jeitsin (Yeats)… Ata janë emra kapitalë në zhanrin e poezinë 

(dhe jo vetëm), dhe poezia si zhanër letrar studiohet pikërisht përmes veprave 
përfaqësuese të këtyre autorëve. Me përgjegjësi dhe dashuri të madhe, ai na 

sjell edhe përkushtimin e Mbretëreshës Mary të Skocisë në një ode kushtuar të 

ndjerit shokut të saj të jetës (Franciss II).  

 

Të përkthesh vargje nga disa prej zërave më të fuqishëm të letërsisë britanike, 

pasi këtë kohë e kohë më herët e kanë bërë F. Noli, P. Kolevica, S. Luarasi, V. 

Kokona, A. Plasari, B. Bejtja etj., etj., do të thotë që së pari të konsiderosh 

përkthimin si gjest maturimi, e mandej të vetësfidohesh e të matesh brenda 
kësaj “arene” sa të komplikuar, aq edhe shumëdimensionale. Një udhëtim në 

botën shekspiriane, bajroniane… etj., zbulon e rizbulon konvencione e 

zbërthime të reja në ҫdo rilexim e ristudim. Po në përkthim, vallë, që është një 

proces aq i ndërlikuar dhe rrënjësisht profesional, sa shumë duhet thelluar 

mendja për të ardhur deri te gjetja e fjalës, zgjedhja e saj, ballafaqimi me 
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konceptin filozofik, lidhja në 

togfjalësh e mandej në varg, e së 

fundi shijimi final në tërësinë e 

brendisë?! 

 

Sigurisht se Bytyҫit, apriori i 

është dashur të familjarizohet me 
aplikimin e koncepteve dhe 

teknikave të procesit të 

përkthimit. Vetëm kështu, ai na 

garanton për vlera të avancuara 

artistike, pa ia humbur mesazhin 

dhe as figuracionin poetik 

krijimeve origjinale. Derivati 

poetik nëpër të cilin diktohet 

lexuesi, kalon nëpër filtrin e 

përzgjedhjes personale të 

përkthyesit. Bazuar në shijen e tij, 

duke pasur parasysh edhe top 
emrat më të preferuar nga 

lexuesit, ai na sjell këtë 

përmbajtje që në fakt i jep 

kuptimin e vërtetë poezisë si art i 

rrallë i fjalës. Vargje të zjarrta, 

frymëzime të ndjenjave sublime, 

momente ekzaltuese qiellore, 

vijnë me këto krijime të 

përkthyera prej shekujsh në 

dhjetëra e qindra gjuhë, mes tyre 

edhe në shqipen tonë, e cila bën 
të tingëllojnë bukur e qartë 

vargjet e magjishme të gjenive 

epokalë.  

 

Fakti që përkthyesi i tyre Bytyҫi jeton prej dy dekadash në Angli, është një 

rrëfyes i mirë për të na bindur për joshjen e vazhdueshme që ka përjetuar ai në 

vetvete ndaj këtyre emrave dhe krijimeve të tyre, joshje e cila e ka ngacmuar 

pandalshëm deri në realizimin e kësaj ndërmarrësie. Nga një krijues poet, ai 

tashmë kthehet në një përkthyes pasionant të atyre poezive ose fragmenteve 

poetike që konsiderohen si lavditë e njerëzimit. Autorët në fjalë kanë 

kryevepra e kryevepra, por po aq të admirueshme janë edhe këto të selektuara 
nga dora e përkthyesit tonë hasjan me banim në Londër. Duke qenë thellësisht 

i bindur se krijimet që mbajnë shumë në vetvete kanë fuqinë që po ashtu të 

transmetojnë shumë, ai nuk mjaftohet vetëm me përkthimet nga anglishtja në 

shqip por bën edhe të anasjelltën me disa autorë shqiptarë, si: I. Kadare, A. 

Shkreli, F. Rreshpja, M. Arllati, L. Berisha, dhe së fundi ca poezi të vetë 

Bytyҫit si autor dhe përkthyes. 

 

Thonë se përkthimi nëse është i shkëlqyer, mbetet i tillë pavarësisht kohës në 

të cilën është bërë. Unë do të thosha se përkthimi nëse është i shkëlqyer, 

mbetet i tillë pavarësisht se mund të jetë i disati përkthim me rradhë i së njëjtës 

vepër.  

 
Përkthimet vjetërohen sepse gjuha evoluon sikurse vetë njerëzimi; Origjinali 

mbetet i gjallë e i pandryshueshëm, ndaj secili përkthim në një kohësi të re e 

bën veprën të përballet me bashkëkohësimin e çdo gjenerate. Kësisoj, 

përkthimet e këtij vëllimi nuk janë gjë tjetër veҫse një kryevepër në përmasën 

e së zakonshmes, ndërsa puna e Servet Bytyҫit brenda laboratorit të 

përkthyesit një hap tepër elegant që i bën nder identitetit kulturor, si pasuri e 

trashëguar nga fronmbajtësit e artit në përmasa globale.  

 

Si krijuese dhe kritike arti uroj që produkti i deritanishëm të mos jetë 

maksimumi që mund të presim nga ky përkthyes, por puna e tij të jetë në 

proces të ecjes së vazhdueshme për t‟i shërbyer vlerave të njohjes së 
multikulturalizmit.   
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Shkruan: Violeta Allmuca, Vjenë  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rrëfimi i dilemave imagjinare në zbulimin e të vërtetës 
 
Shqyrtime letrare mbi romanin “Dimri i shekulllit” i autores Angjelina Marku 

 

 
Kopertina e romanit “Dimri i shekulllit” 

 
Kur shkruan për librin e parë të çdo autori, në kontekstin kohor duhet të 

ndjekim synimin e veprës letrare, qëllimin e saj, nivelin artistik, refleksin 

estetik dhe rrëfimin e tekstit. Subjekti i këtij romani është dimensioni jetësor 

ku një mori personazhesh shkojnë nga e pamundura drejt të mundurës për të 

zbuluar një realitet të nxjerrë nga historia, mbi një qasje fantazie dhe 

imagjinate ndërmjet dy botëve, në të cilën evokohet jeta dhe vdekja. Rrëfimi 

për të gjallët e të vdekurit si një trishtim i përvajshëm i shtyn krijuesit dhe 

lexuesit e kësaj gjinie krijuese të mendojnë se paqja mes të vdekurve dhe të 

gjallëve ekziston përjetësisht. Të gjallët komunikojnë me të vdekurit 

nëpërmjet frymës së shpirtrave. Narracioni i brendshëm mes personazheve të 

këtij romani na çon në një periudhë fillim lufte botërore rreth dimrit të vitit 
1939 me humbje e dhimbje njerëzore të një familje nga një aksident natyror. 

Njohja e së kaluarës, në takimin me të shkuarën, vjen ndërkohë ku spikat 

shtresimi i rrëfimit të zërit të gruas si një fenomen i ligjërimit nëpërmjet 

veprës së tyre. Sistemi i kujtesës njerëzore siç duket në letërsinë e sotme nuk 

ka limit edhe në një vepër krijuese, me kah, misionin e zbulimit të së vërtetës 

nëpërmjet fantazisë. Adhuruesit e këtij lloj teksti që shtrihet nga bota e 

nëntokës ku jetojnë të vdekurit dhe botës së të gjallëve janë shtuar pothuajse 

në të gjithë botën, ku përveçse janë 

mirëpritur kanë edhe vlera krijuese. 

Me kërshërinë e tyre, vepra ose 

filma të tillë të quajtura “Horror” 

kanë synim të na zbulojnë brenda 

një realiteti imagjinar të vërtetën 

me të cilin njerëzimi ndoshta duhet 

të besojë edhe hipoteza të 

kahershme njerëzore si e vetmja 
qënie që mbetet udhëtar i botës së 

të gjallëve dhe të vdekurve. 

 

Autorja Marku përmes lëndës dhe 

diskursit Biblik duke i thirrur edhe 

elementëve historike na përshkruan 

edhe në hapësirë qysh nga (betejat 

me shpata) e deri në vitin 1999 kur 

gjëmonin bombardimet nga qielli 

duke zbuluar nëpërmjet simbolikës 

së shqiponjës, heroit kombëtar, 

vendlindjen e krijuar nga gjaku i të 
parëve, Gjakovës, përmes së cilës 

na çon drejt të vërtetës. Nëna e 

Paqes kishte zgjedhur Elën 

personazhin kryesor të romanit si 

një grua prej mishi dhe gjaku deri 

në fund të romanit edhe pas një 

aksidenti të tmerrshëm kur tramvaji 

në Vjenë u fut në tokë duke hapur 

një gropë, pse jo një varr, ku 

fantazia e ndjek autoren të zbulojë 

botën tjetër në të cilë pushojnë të 
vdekurit. Dy gra Ela dhe një plakë 

po shkonin brenda ferrit. Fabula e 

romanit vijon si një tragjedi. Në një 

gjendje të supozuar nga autorja “si 

gjysmë e gjallë” Ela, e cila pret 

vdekjen ose jetën, besonte se një 

ditë do të zgjohej. Ajo pa miliona 

skelete që qëndronin ngujuar aty 

brenda nëntokës. Ela çuditërisht 

ishte e gjallë mes tyre dhe e kuptoi, 

se edhe ato skelete kishin pasur 

jetën e vdekjen, pra ishin të etur për 
lirinë. Ngrinin dy gishtat në formë 

V-je duke kërkuar fitoren. Shumica 
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prej tyre ishin gra. Ajo shpërtheu në emocione frike. Nuk dëshironte t`i 

besonte halucinacionet. Ngjarjet zhvilloheshin mbi akull, nën qiell, mbi ujë, 

mbi lumë, mbi det. Barbarët vraponin nga sytë, këmbët. Aty mësoi se kishte 

edhe ushtri të vdekura. U kujtua se të gjitha ato që dëgjoi e pa aty brenda i 

kishte dëgjuar edhe mes të gjallëve. Personazhi pra bëhet i vërtetë në ato që 

thotë. Po ashtu edhe ngjarjet po i kujtoheshin sepse i kishte lexuar në fletët e 

trashëgimisë ose të historisë së atdheut të saj. Ngjarja vijon në zbulimin e 
shpirtërores mes të mirës dhe të keqes si në një situatë “Horror” aty ku beteja 

për jetën sjell një komunikim figurativ fantazmagorik mes Elës dhe të 

vdekurve. Ky komunikim shtjellohet edhe si një lidhje realitetesh të njëjta 

me personazhe të strukturuara ndoshta edhe me një botë psiko-sociale të 

njëjtë. Krijimi i figurave ku shfaqen edhe personazhe të vdekur, por që kanë 

pasur një jetë njerëzore, e shtyjnë përshkrimin në të njëjtin realitet ku flet 

jeta, ku ndodhen heronjtë e barbarët, që luten para Shpirtit të Shenjtë për 

pafajsinë e tyre duke kërkuar tunelin e dritës. Mesa duket Angjelina Marku i 

përjeton ngjarjet dhe personazhet duke i lidhur me vendlindjen. Metaforizimi 

i personazheve, situatave dhe figurave në roman siç janë: Trimi “Heroi 

Kombëtar (Gjergj Kastrioti Skënderbeu) Nora, (Nora e Kelmendit) Artari, 

(Adem Jashari) Njeriu me shall të kuq, (Ibrahim Rugova), Nëna e mirë, 
(Nënë Tereza) Engjëllueshet, (Gratë shqiptare që sakrifikohen për lirinë) 

Bankieri i keq, (Krimineli Millosheviç, vrasësi i shqiptarëve) etj. kthehen në 

një metaforizim të zbulimit të së vërtetës. Përjetimet mes të mirëve dhe të 

këqinjve janë një tjetër zbërthim i së bukurës shpirtërore. Fantazia gjithmonë 

u ka shërbyer krijuesve për të zbuluar në lëndën e saj elementët reale të jetës 

njerëzore. Pra shumë nga personazhet janë realë; autorja e njeh çdo 

personazh për të cilin shkruan; autorja e ka lexuar historinë e vërtetë të 

atdheut të saj; autorja nuk i kërkon personazhet vetëm në imagjinatën 

artistike; autorja zbulon thelbin ku ka lindur jeta e saj reale, paraardhësit e 

pasardhësit; autorja e njeh botën e brendshme të personazheve, psikikën e 

tyre etj. Zëri i grave të gjalla dhe të vdekura i shtyn ato, ta luftojnë vetë me 
inisiativën e tyre të keqen. Sigurisht këto personazhe i kanë njohur edhe të 

vdekurit. Edhe të vdekurit janë në shërbim të paqes. Bashkëbisedimi mes 

tyre është edhe surreal. Ata kanë ëndërruar dhe ëndërrojnë akoma edhe pse 

bëjnë jetë të vdekurish. Do të jemi në ëndërr thonë të vdekurit. Fantazia 

vetëm e thellon të vërtetën ashtu si gropa që hap tramvaji Natën e Vitit të ri 

në Vjenë. A ka rrëfimi i saj në roman edhe elementë të poetikës? Besoj se 

poezinë e ndihmojnë metaforat për ta sjellë në komunikimin e jashtëm, pra 

me lexuesin, kurse metaforizimi i prozës zbulon përtej poezisë brendësinë e 

saj. Ndonjëherë metaforizimi i tepërt ul ritmin e rrëfimit. Ngjarjet mes 

Vjenës dhe vendlindjes autorja i shpreh nëpërmjet jetësores në momente 

frymëzuese. Siç ndjen dhembje e krenari për personazhet e vendlindjes lyer 

me bojë gjaku ashtu ndjen dhembje 

e krenari për Vjenën. Ka ndodhur 

që në këtë roman proza e ka 

zhveshur metaforën duke zbuluar 

realen, duke i bërë të vdekshmit 

edhe të pavdekshëm. Ja disa 

dialogje: Nuk ka nevojë për jetë ai! 
Nuk ka vdekur kurrë, – Trimi! Ku 

ka lindur ky njeri që është i 

pavdekshëm? – Në truallin e 

Shqiponjave. – Ato e kanë mbajtur 

të gjallë! Të vdekurit duartrokisnin. 

Një e gjallë dhe një i vdekur u 

miqësuan. Luftëtarët e vdekur 

ringjalleshin, dashuronin dhe nuk 

urrenin. Takoheshin në atë botë, 

nëna me të birin, motra me vëllanë. 

Njeriut për së gjalli i kullonin 

dhembjet etj. 
 

Gjuha e romanit “Dimri i shekullit” 

në rrëfimin emocional për jetën dhe 

vdekjen shfaqet në rrjedha të arrira 

semantike e gjuhësore, me dialogje 

metaforike e ndjeshmëri letrare, me 

një kompozicion artistik të 

realizuar mirë që ngjall 

asociacione, duke bërë qysh në 

veprën e saj të parë artistike një hop 

drejt narracionit të aktit letrar. 
Mbyllja e romanit me kthimin e 

Elës brenda jetësores, një 

personazh i përshkruar bukur në 

botën e të gjallëve, vjen për 

lexuesin si një fillim i mbarë i 

Angjelina Markut në letërsinë 

shqipe. 

 

Vjenë, 18 janar 2019 
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Me turne në shah festohet pavarësia e Kosovës në Vjenë të Austrisë 

 
Turne shahu në Vjenë për nder të 11-të vjetorit të Pavarësissë së Kosovës 
 

Tashmë e disa vjet që nga themelimi, Klubi i Shahut 

“Arbëria” nga Vjena po garon suksesshëm në Ligën B 

të Federatës së Shahut të Vjenës edhe atë me dy grupe, 
atë të grupit A dhe të grupit B. 
  
Përveç garimit në Ligë, ky klub i shahut po tregohet 

aktiv edhe në përditshmërinë e anëtarëve të tij dhe 

dashamirëve të tjerë të shahut, duke mbajtur takime të 

rregullta me anëtarët, duke trajnuar vazhdimisht, duke 

organizuar herëpashere shkëmbime përvojash në shah 

me mysafirë të nderit apo mjeshtër të ftuar nga 

vendlindja e kështu me radhë. 
  
Tradicionalisht klubi organizon turne në shah për nder 
të festave kombëtare, asaj të 28 Nëntorit, ditës së 

pavarësisë së Shqipërisë dhe 17 Shkurtit, ditës së 

pavarësisë së Kosovës. Kjo tregon një pjekuri të 

bashkatdhetarëve tanë këtu në Austri, të cilët janë 

kreativë dhe përmes sportit manifestojnë ndjenjat e tyre 

të atdhedashurisë, por dhe i tregojnë botës se sporti i 

lidh dhe afron popujt, pa marrë parasysh prejardhjen e 

tyre apo bindjet dhe qëndrimet personale. Prandaj, në 

këto turne marrin pjesë edhe të ftuar të nacionaliteteve 

të tjera, të cilët priten me mikpritje e bujari shqiptare. 

Foto e përbashkët e pjesëmarrësve të turneut 

 

Në turneun me rastin e 11-vjetorit të pavarësisë së 

Republikës së kosovës, që u mbajt më 24 shkurt 2019, 

në restorantin “Kastaniengarten”, të shqiptarit Shpëtim 

Bujupi, njëherit anëtar dhe lojtar i klubit, gjithsej garuan 

14 shahistë, nga të cilët disa janë me përvojë më të 

gjatë. Aktivitetin e hapi Anton Marku, sekretar i klubit, 

kurse një fjalë përshëndetëse mbajti z. Anton Imre, 

zyrtar i komunës Schwechat nga partia ÖVP. Gjyqtare e 

lojërave ishte znj. Margit Almert nga Federata e Shahut 

e Vjenës. 

Foto nga turneu 

 
Pas 7 raundeve me një sistem zviceran të lojërave, vendi 

i parë i takoi Kadri Berbatit me gjithsej 6 pikë, vendi i 

dytë Ismir Ferizoviçit me 5,5 pikë dhe vendi i tretë 

Fatos Krasniqit me 5 pikë. 

Foto nga turneu 

 
Për tri vendet e para u ndanë nga klubi kupa të veçanta 

dhe çmime modeste monetare, kurse për të gjithë 

pjesëmarrësit klubi ndau mirënjohje për pjesëmarrjen në 

këtë aktivitet kulturor dhe sportiv. Trajneri i klubit 

Agron Çika u shpreh i kënaqur me pjesëmarrjen në këtë 

turne, i falënderoi të pranishmit dhe uroi që kësisoj 

aktivitetesh të vazhdojnë edhe në të ardhmen. 

Aktivitetin e përcolli për së afërmi shkrimtari shqiptar 

nga Vjena Besim Xhelili, i cili bëri dokumentimin 

filmik të kësaj ngjarjeje me vlerë sportive dhe 
kombëtare. 

Redaksia

 


