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FJALA JONË 
 
Të nderuar lexues, 
 

kemi kënaqësinë t‟jua përcjellim numrin tridhjetë e shtatë të revistës sonë dhe tuaj 
„„Dielli Demokristian‟‟. Që nga 1 qershori i vitit 2010, përgjatë nëntë viteve ju 
informojmë për aktivitetet e zhvilluara në javët dhe muajt që lëmë pas, jo vetëm në 
Austri, por dhe më gjerë. Poashtu vullnetarisht që nga viti 2012 po bëjmë të mundur 
botimin e një verzioni të shkurtër edhe në gjuhën gjermane. Për më tepër, kemi në 
funksion faqen tonë në internet: www.dielli-demokristian.at, ndërsa kemi hapur një 
faqe për komunikim me ju në platformën e rrjetit social „„Facebook‟‟ me emrin Dielli 
Demokristian. Pra, ju mirëpresim! 

 
Revista „„Dielli Demokristian‟‟ në Vjenë kësaj radhe sjell shkrime nga 
bashkëpunëtorët e shumtë nga Austria, Kanada, Anglia, 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). 

 
Për sa i përket sportit përfundoi 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 tre 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 
shtator 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    
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Faqja e tretë

 

Shkruan: Don Lush Gjergji, Prishtinë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falja dhe pajtimi – parakusht për jetë, paqeje dhe qytetërimi 
 

 

Viti i ardhshëm, 2020, është 100 - vjetori i lindjes së 
prof. Anton Çettës dhe 30 vjetori i Pajtimeve të 

Gjaqeve. Këto dy përvjetore, janë rast i mirë, do të 

thosha edhe i domosdoshëm për ta shqyrtuar aftësinë 

tonë personale, familjare, shoqërore, kombëtare për të 

falur dhe për të kërkuar falje, si parakusht jete, paqeje, 

krijim i kulturës së jetës dhe qytetërimit të dashurisë, 

sipas shembullit dhe dëshmisë së Shën Nënës tonë 

Tereze. 

 

Njeriu dhe njerëzimi s‟mund të jetojnë pa falje dhe pa 

dashuri. Falja, pajtimi dhe dashuria nuk është thjesht 
vepër njerëzore, çështje e arsyes, vullnetit apo 

përcaktimit tonë, sepse mendoj se pjesa dërmuese e 

njerëzimit e kupton se e keqja nuk mundet me të keqe, 

por vetvetiu është tejet e vështirë, mos të them e 

pamundshme, pasiqë i tejkalon fuqitë tona njerëzore. 

Shi për këtë pa besim dhe pa ndihmën e Zotit dhe të 

rrethit, përkrahjen, pjesëmarrjen tonë vëllazërore, nuk 

mundet e keqja e urrejtjes, mënisë, gjak apo hakmarrjes.  

 

Këtë e ka vërtetuar edhe përvoja jonë sidomos gjatë vitit 

1990, ku kemi gjetur dhe përjetuar se motivet fetare dhe 
kombëtare dukshëm lehtësonin pajtimin, faljen, 

tejkalimin e çdo lloji vështirësie, si shtylla të fuqishme 

veprimi. 

 

Pa këto elemente ne bëjmë “vrasje, hakmarrje apo edhe 

gjakmarrje” psikologjike, shpirtërore, nëpërmjet 

indiferentizmit, egoizmit, egocentrizmit, karrierizmit, 

materializmit, konsumizmit, hedonizmit, moskujdesit 

për të varfër dhe të mjerë, si dhe shumë dukurive tjera të 

shëmtuara, sidomos dukurisë së shpifjes, përgojimit, 

paragjykimeve, përkrahjes dhe solidaritetit për të keqe, 

që fatkeqësisht janë gjithnjë në rritje dhe në zhvillim të 
hovshëm ende ndër ne. 

 

NJERIU ËSHTË NJERI AQ SA KA DASHURI, sa di 

dhe do të ketë mirëkuptim, dhembje, mëshirë për të 

tjerët, të falë dhe të kërkojë falje, pra, sa jeton me 

dashuri dhe për dashuri. 

 

Kjo ndërlidhet ngushtë edhe me aspektin fetar, 

botëkuptimor, kombëtar, gjithënjerëzor. “Nëse ndokush 

thotë: “E dua Hyjin” e këndej e urren vëllain e vet që e 

sheh, Hyjin që nuk e sheh, s‟mund ta dojë” (1 Gjn 4, 
20). 

 

Urrejtja është djallëzore, vdekjeprurëse, vrastare, 

vetëvrasje, vëllavrasje, ndërsa dashuria dhe falja janë 

hyjnore dhe frytdhënëse. Shën Gjoni urrejtjen e 

krahason edhe me verbëri, terr: “Kush e urren vëllain e 

vet, gjendet në errësirë dhe ecën në errësirë. Nuk di kah 

shkon sepse terri ia ka verbuar sytë” (1 Gjn 2, 11). 

 

Jezusi thotë:“Por ju them juve që më dëgjoni: Doni 

armiqtë tuaj, bënu mire atyre që ju urrejnë, bekoni ata 
që ju mallkojnë, lutuni për ata që dijekeqas ju 

mundojnë… Si dëshironi t‟ju bëjnë juve njerëzit, ashtu 

bëjuni edhe ju atyre… Bëhuni edhe ju të mëshirshëm 

sikurse (edhe) Ati juaj është i mëshirshëm. Mos gjykoni 

dhe nuk do të gjykoheni. Mos dënoni dhe nuk do të 

dënoheni! Falni dhe do të gjeni falje!” (Lk 6, 27-28. 31. 

36-37). 

 

Pse njeriu i sotshëm, sidomos ne Shqiptarët, falim pak, 

vështirë, gati edhe keq, pjesërisht, vetëm në disa 

rrethana të rrezikimit, të luftërave, si ndodhi gjatë vitit 
1990? 

Pajtimi i gjaqeve 1990 (Gjonaj/Prizren) 

 

Më duket se edukimi i rreptë dhe formal, që mbështetet 

kryesisht në urdhëresa, ndalime, krijon më tepër 

ndjenjën e frustrimit, hurxhit, dhe të paaftësisë, 

mbylljes, e cila shpesh shpërthen në agresivitet, sulm, 

urrejtje dhe në shkatërrimi, sepse familja dhe shoqëria 

jonë më tepër mbështet në ligje, rregullore, tradita, se në 
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marrëdhënie ndërnjerëzore, ndërfamiljare, në përvojën e 

mirësisë dhe dashurisë së ndërsjellët. Ne duhet t‟i 

zbulojmë dhe t‟i përkrahim anët pozitive te vetja dhe te 

tjerët, sepse nëse rritet e mira, vetvetiu pakësohet e 

keqja. 

 

Gabimi i dytë është garimi egër për punë, fitim,  lakmia, 
sukses me çdo kusht, ku njeriu nuk është më askush dhe 

asgjë nëse nuk punon, nuk fiton, nuk ka sukses në 

krahasim me të tjerët, pra, subjekti-njeriu objetivizohet 

apo bëhet gjësend. Në këtë “garë” të pamëshirshme 

dikush lodhet, ndalet, çalon, s‟ka fuqi dhe mbetet i 

frustruar, ndihet keq, nuk e ka më mbështetjen e të 

tjerëve, dhe si i tillë potencialisht është “kandidat” për 

urrejtje ndaj vetvetes dhe ndaj të tjerëve. Bota, të tjerët 

janë fajtorë për fatin e keq, për mossukses, për 

dështime, prandaj janë psikologjikisht dhe shpirtërisht të 

cunguar, të anësuar, të dëmtuar, dhe si të tillë në hall me 

vetveten dhe me të tjerët. 
 

Gabimi i tretë është feja vetëm si njohuri, rregullore, 

ligj, në anën thjesht formale, pa përvojë dhe jetësim me 

Zotin-Dashuri dhe me vëllain apo motrën njeri. Nga 

përvoja e fesë së Zotit-Dashuri, i cili në vazhdimësi 

është edhe falje, mëshirë, pajtim, ndërrim, përmirësim, 

mësohemi dhe aftësohemi edhe ne deri diku t‟i 

përngjajmë Atij, jemi të lumtur në falje ndaj të tjerëve. 

 

Ne Shqiptarët sot jetojmë ose nën ndikimin e 

individualizmit të tepruar,bajraktarizmit, vetëm si të 
them unë, ose të kolektivizmit anonim, mentalitetit 

turmor dhe grumbullor, si thonë dhe veprojnë të tjerët, 

pa pasur mundësi të jemi vetvetja, pa ndonjë orientim 

dhe përcaktim jetësor. Ndikimi i të tjerëve, i rrethit të 

ngushtë apo të gjerë, ende është shumë i madh, mos të 

them edhe vendimtar, kryesisht negativ, duke cunguar 

identitetin dhe personalitetin, orientimet, bindjet, 

përcaktimet, veprimet dhe jetën personale dhe familjare. 

Shqiptari rregulloren kryesore të jetës e ka këtë parim: 

Si të tjerët! Kur të tjerët falin, si ndodhi gjatë vitit 1990, 

atëherë edhe unë ose edhe ne…, ndërsa sot, është 
ndryshe. 

 

Falja te ne ende fatkeqësisht trajtohet si dobësi, ndërsa 

hakmarrja dhe gjakmarrja si trimëri, si traditë e shenjtë 

shqiptare, si virtyt i pamohueshëm nga rrethi familjar 

dhe shoqëror i  traditës, sipas parimit të pakuptimtë: 

gjaku nuk falet as nuk tretet kurrë! 

 

Në tekstet shkollore, në literaturë, në krijimtari të 

ndryshme, si poezia, proza, piktura, skulptura, muzika, 

filmi, vlera dhe virtyti i faljes, paqes, dashurisë, 

strategjia paqësore dhe jodhunore gandiane, tereziane, 
rugoviane, bashkimi në dallime është shumë pak i 

pranishme. 

 

Ja përshkrimi i Anton Çettës i vështirësive për pajtimin 

e gjaqeve: “Ishin dy shkaqe kryesore të pengimit të 

pajtimit. I pari ishte bindja kokëforte për ruajtjen e 

traditës sipas Kanunit. Disa njerëz në mënyrë fanatike 

shkonin sipas kësaj tradite. Arsyeja tjetër ishte 

justifikimi i familjeve të cilat e zbatonin hakmarrjen, 

sepse kështu dëshironin të paraqiteshin besnike ndaj 

traditës...” (Giancarlo-ValentinoSalvoldi – Lush 

Gjergji, Kosovononviolenzaper la riconciliazione, EMI, 

Bologna, 1999, f. 52. Më gjerësisht lexo: Po aty, vep. e 

cit. f. 37-77). 

 

Ja edhe shpjegimi sintetik dhe profetik i Prof. Anton 
Çettës për pajtimin e gjaqeve: “Ne fill e kemi 

përjashtuar mundësinë e dëmshpërblimit apo të pagesës 

së gjakut: Pajtimi i gjithmbarshëm i popullit shqiptar 

duhet të jetë një vepër fisnike, vetëm një gjest i 

përvujtërisë dhe shpirtmadhërisë së popullit tonë... Të 

tjerët po na vrasin vazhdimisht, a duhet atëherë edhe ne 

të vritemi  me njëri-tjetrin?... Jo, duhet të jemi si kurrë 

më parë afër dhe së bashku me njëri-tjetrin, sepse na 

presin sprova dhe rreziqe të ndryshme edhe më të 

mëdha...” (Giancarlo-ValentinoSalvoldi – Lush Gjergji, 

Kosovo un popolocheperdona, EMI, Bologna, 1997, f. 

48: Më gjerësisht lexo: Po aty, vep. e cit. f. 31-105). 
 

Derisa mos ta ndërrojmë botëkuptimin ndaj jetës, 

vetvetes, familjes, shoqërisë, s‟mund ta ndërrojmë as 

veprimin, jetën tone edhe lidhur me falje dhe pajtim, 

pra, për luftim dhe dëbim të gjak ose hakmarrjes. 

 

Trimëria më e lartë është ta mundim të keqen së pari në 

vete, e pastaj edhe te të tjerët, sepse JEMI TË LIRË 

VETËM NËSE JEMI TË MIRË! 

 

Prandaj, para çdo veprimi,  pika e parë është kuptimi i 
gjendjes, si nga aspekti historik, ashtu edhe nga 

vështrimi aktual. Pika e dytë është ndarja e përvojave 

tona nëpërmjet bisedimeve, dialogut dhe komunikimit 

ndërnjerëzor dhe ndërvëllazëror, që të jemi së bashku si 

në të mira, ashtu edhe në të vështira. Gjendja 

konfliktuale, kërkon së pari harmonizimin e njeriut me 

vetveten, me atë që është dhe dëshiron të jetë, dhe 

vetëm pastaj mund të shkojmë kah hapi i dytë – 

marrëdhëniet ndërnjerëzore, që të vijmë edhe deri te 

ndjenja e përkatësisë së përbashkët apo gjithëshqiptare, 

te shoqëria. 
Sot, hak-marrja apo gjak-marrja, duhet të ndërrohet 

edhe në terminologji, sepse thënë kështu duket se njeriu 

ka të drejtë, bile edhe detyrë, ta marrë hakun apo edhe 

gjakun!  

 

ÇDO HAK APO GJAK-MARRJE  SOT ËSHTË SË 

PARI VETËVRASJE, PASTAJ VËLLAVRASJE DHE 

SË FUNDI EDHE VRASJA E TJETRIT.  

 

Pa vetëdije të tillë s‟mund ta luftojmë këtë dukuri 

shëmtuese, kancerin e shoqërisë shqiptare në ditët tona. 

Duhet gjithnjë ta kultivojmë KULTURËN E JETËS: 
nderimin, pranimin, përkrahjen dhe mbrojtjen e jetës në 

çdo faze, sipas parimit të njohur shqiptar: “S‟ka shtëpi 

pa pleq dhe pa fëmijë”, dhe: “Mjerë ajo shtëpi që s‟ka  

pleq dhe fëmijë!”. Pse atëherë mos ta duam dhe 

mbrojmë jetën nga çdo rreziku apo kërcënimi, edhe nga 

gjakmarrja? 

 

Kush jeton për hakmarrje, nuk jeton fare, sepse jeton 

vetëm për të bërë keq.Kjo mënyrë e të menduarit dhe të 
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vepruarit s‟është e denjë për askënd, jeton për së gjalli 

në varr.  

 

Urrejtja është DIKTATORI më i keq, që vetvetiu nuk 

vdes kurrë, robëron dhe shkatërron shpirtërisht të gjithë. 

Mu për këtë falja është parakusht jete, paqeje dhe 

qytetërimi, si përvoja më e rëndësishme dhe vendimtare 
në jetë, e cila mundëson të dalim prej vetvetes, të 

përqendrohemi në të tjerët, për të jetuar të vëllazëruar 

dhe të bashkuar.  

 

S‟ka njeri të përsosur, që s‟ka nevojë për falje, si prej 

Zotit, ashtu edhe prej të afërmit, por edhe për të falur. 

Nga kjo përvojë lindë paqja e vërtetë,që mbështet në 

drejtësi, të vërtetën, mbi të gjitha në dashuri. Kjo e 

begaton kulturën e jetës me QYTETËRIMIN E 

DASHURISË.           

                                                                     

Dhe së fundi disa parime të shëndosha, do të thosha 
edhe të shenjta, për pajtimin e gjaqeve: 

Pajtimin e gjaqeve nuk e kërkonim kurrë në emër të 

vrastarit dhe kriminelit, por në emër të të pafajshmëve, 

mbi të gjitha në emër të Zotit dhe të Popullit shqiptar, të 

fëmijëve dhe të rinisë, për të tashmen dhe për 

ardhmërinë tonë. 

E keqja kurrë nuk e mund të keqen, por vetëm e mira, 

falja dhe pajtimi nuk lejojnë që “zinxhiri” i traditës të na 

ngulfat dhe të na fundosë paskajshëm në vëllavrasje dhe 

vetëvrasje. 

Falja e gjakut është trimëri kulmore, kërkesë, nevojë 
dhe domosdoshmëri e kohës sonë, sepse pa flakjen e 

kësaj dukurie, kancerit shpirtëror shqiptar, nuk ka liri 

dhe demokraci të mirëfilltë. 

Me falje dhe pajtim ne më së miri i nderojmë viktimat, 

sepse gjaku i tyre na mundëson krijimin e ndjenjës së 

përbashkët me mbarë popullin tonë, si një familje e 

madhe, si në gëzime, ashtu edhe në pikëllime, para 

sfidave dhe rreziqeve që doemos na priteshin. 

Ata që falin janë “heronjtë e ditëve tona”, 

paralajmëruesit se jeta është më e fortë se vdekja, falja 

më e qëndrueshme se urrejtja, dashuria dhe vëllazëria 
rruga e vetme e shpëtimit. 

 

“Sofra e Pajtimit” kishte krijuar parakushtet për ngjarjet 

madhore të vitit 1999 dhe më vonë, si në aspektin 

kombëtar, ashtu edhe ndërkombëtar, për krijimin e 

strategjisë paqësore dhe jodhunore, për luftën e 

lavdishme të UÇK-së, për ndërhyrjen e NATO-s, në 

përforcimin e vlerave dhe virtyteve, pa të cilat s‟do të 

ishim ata që jemi, dhe aty ku jemi sot, në Kosovën e lirë 

dhe demokratike.  

 

Fatkeqësisht edhe pas kaq viteve ende nuk kemi asnjë 
studim të mirëfilltëndërshiplinor rreth faljeve të gjaqeve 

gjatë vitit 1990 nga aspekti juridik, tradicional, etik-

moral dhe fetar. Me pajtimet e gjaqeve është tejkaluar 

tradita, drejtësia, mungesa e lirisë dhe shtetësisë, është 

zbatuar vëllazëria, falja dhe dashuria, e cila na ka afruar 

dhe bashkuar para rreziqeve të luftës dhe asgjësimit. 

Kjo përvojë duhet gjithnjë të kujtohet, studiohet, 

paraqitet nëpërmjet mjeteve pamore-dëgjimore, shtypit, 

krijimtarisë, si vlerë dhe virtyt që duhet kultivuar 

gjithnjë e më shumë, si parakusht jete, paqeje, 

demokracie, si zhvillim i gjithanshëm i njeriut, familjes 

dhe shoqërisë sonë. 

 

Ja edhe disa aforizma lidhur me falje dhe pajtim: 

“Falja është zbukurimi i të fortit” ( M. Gandhi). 
“Me falje shijojmë fytyrën e Krishtit” (PadrePio). 

“Kush dashuron edhe falë” (F. Rochefoucauld). 

“Të gabosh është njerëzore, të falësh është hyjnore” (A. 

Pope). 

“Trimi falë, qyqari hakmerret” (Fjalë popullore). 

“Duaje të vërtetën dhe fale gabimin” (Voltaire). 

“Falja është hakmarrja e të urtëve” (Ch. Wernichke). 

“Sa të varfër janë ata që s‟kanë duresë”  (W. 

Shakespeare).                                                                                                         
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Speciale 

 

Shkruan: Hazir Mehmeti, Vjenë 

 

 

 

 

 

 

Samiti promovues i politikës ditore dhe dekorimeve 
 
Se kryeministri i Shqipërisë është një akrobat i regjur në politikëbërjen e tij e ka treguar koha që nga nisja e valles së tij në 
kapjen e Partisë së Tij e cila vuante nga mplakja Nanoiste e njohur me blofet e tij bajate që u doli boja, por e pësoi vendi në 

ngecjen e tij drejtë progresit. E reja Ramoiste u hap me shkëlqimin e blofeve në vend dhe jashtë tij në fjalimet e pa përgatitura 
që shpesh u vinte era nacionaliste e herë shkatërruese në hapat e shqiptarëve drejt synimeve për ndërtimin e vendit të vuajtur 

me fajin e krimpolitikës së tij dhe paraardhësve të tij. Po të mos ishte intervenimi i të tjerëve, sigurisht do kallej përsëri 
Shqipëria, simboli i drogës, i emigracionit, i ekstremeve më të theksuara negative në kontinentin tonë.  

 

 

Primatin e shtetit më të varfër prej 
nga lulëzon krimi i pa ndëshkuar, 

mjerisht, akoma e mbajnë 
shqiptarët. Përse Vetingu? Vetingu 

erdhi imponim nga jashtë në vargun 
e standardeve për lidhje me BE dhe 

duke e parë Shqipërinë si rrezik 
permanent prej nga sillet droga në 

vendet e tyre perëndimore. 

Vetingun nuk do ta bëjnë kurrë 
baballarët e instalimit të krimit në 

gjyqësi dhe gjithë sistemin 
qeverisës kundër qytetar. Kjo klasë 

politike shqiptare, andej e këndej 
gardhit, është në thelb e 

inkriminuar nga e cila duhet të 
lirohet qytetari ynë. 

  
Njëra nga lojërat e lehta, edhe 

emocionalisht, është karta e 
diasporës. Politikanët e kanë gojën 

plotë ëmbëlsira rreth diasporës, por 
askund punën e tyre në ofrimin e 

vërtetë të mërgimtarit me 
vendlindjen dhe anasjelltas. Dhe, 

nga logjika del, se ata që vendit ia 
vranë perspektiven duke e bërë 

ikjen nga vendi si shpresë jetese, 
nuk mund të reformojnë pozitivisht 

asgjë. Këtu e barabartë bashkë 
shkatërrues pozite e djeshme dhe 

opozita e sotme.  
Samiti i Diasporës si ide shumë e 

qëlluar, por si koncept i pa ndërtuar dhe manipulues, siç u pa Samiti i Dytë. 

Fjalimet emocionale, jo racionale dhe bajate me plotë gënjeshtra e irrituan 
shumicën e pjesëmarrësve nga diaspora, por jo edhe mysafirët qeveritarë dominues 

që nga presidenca, qeveria, ministria, zyrtarë komunash të Kosovës e Shqipërisë, 
të cilët kishin pushtuar sallat e auditorëve duke ngulfatur hapësirën e 

mërgimtarëve. Samiti i Parë tregoi dashurinë e madhe të mërgimtarëve për vendin 
e tyre, ku edhe pse ishin diku rreth katër qind të planifikuar, erdhën mbi një mijë 

mërgimtarë, të gjithë me shpenzimet e veta. Samiti i Dytë do mbetet në kujtesë me 
fjalimet irracionale me mehlem dekorimet e disa mërgimtarëve.  

 

Cilat ishin vendimet rreth kërkesave dhe nevojave mërgimtare? 

Tani edhe naivi më i trashë e di se mërgata ka nevojë për veprime konkrete,e jo 

fjalime të thata viteve të tëra. Nga ato me rëndësi kombëtare do rikujtoj disa: 
shkolla dhe ruajtje e identitetit, hapja e bizneseve ndërlidhëse, investimet urgjente 

për rritje punësimi duke mundësuar kthimin në vend, etj. Shembulli më praktik në 
historinë e re janë Greqia dhe Italia, qytetarët e të cilave jo moti kishin vërshuar 

Gjermaninë e disa vende, por gradualisht u kthyen, shumica e tyre me investime e 
familje në vendet e tyre. Po, ne ku jemi? Askund!  

 
Formimi Ministrive të Diasporës u tregua më shumë rregullim raportesh mes 

krahëve klanor se sa zgjedhje e problemeve të diasporës. Stafet e tyre përmes 
diskutimeve, kinse rreth njohjes së problemeve të diasporës ishte vetëm një farsë 

mashtruese për mërgimtarin. U organizuan konferenca, tryeza deri në kongrese e 
Samite pa ndonjë koncept në zgjedhjen vërtetë të njërit nga problemet. Ky 

konglomerat konfuz i shtrimit dhe pështjellimit të problemeve rrjedh nga qasja 
negative dhe mosnjohja e ligjeve e rrethanave në vendet ku diaspora jeton e vepron 

me bazë konceptin “fole e mos thuaj asgjë”.  
 

Ministrat aktual të diasporës janë vetëm figura zyrtare të pazareve politike. Ata po 
e degradojnë raportin me diasporën duke lëshuar deklarata premtuese boshe pa 

dhënë llogari askujt. Problemi i mësimit plotësuese është i njohur tani kur dihet se 
asimilimi po gëlltitë fëmijët shqiptarë gjithandej mërgatës. Qeveria premtoi 

financimin e një pjese të mësimit, kjo mbeti vetëm premtim i mire, respektivisht 
gënjeshtër e hidhur. U premtuan Qendra Kulturore, por si duket ato u mbyllen dhe 

po mbyllen. U premtua kanali televiziv për mërgatën, edhe pse u kërkua nga grupi 
i intelektualëve dhe nga shoqatat e shumta, kjo mbeti vetëm gënjeshtër. Heqja e 

akcizës, sigurimet, lehtësira në investime, heqja e burokracisë në dokumente 
mbetën vetëm fjalë të thata.  

 
Të gjitha këto janë vogëlsira para problemeve të qytetarit shqiptar i cili e sheh 

perspektivën vetëm jashtë vendit. Klasa politike shqiptare e ka shkatërruar dhe 

mbytur perspektivën e jetës në vend. Për pasojë ka emigrimit deri në zbrazjen e 
viseve shqiptare. Nga kjo krimpolitikë nuk pritet përmirësim i rrethanave për 

mërgatën e as për qytetarin. Mërgata nuk mashtrohet me dekorata e mirënjohje, ajo 
është gjysma e trungut kombëtar.  
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Ekskluzive

 

Shkruan: Arben Gjinaj, Vjenë 

 

Kryeipeshkvi i Austrisë mban meshë me komunitetin katolik shqiptar në Vjenë 
 

Kardinali Christoph Schönborn, i njohur për karizmin tij dhe afërsinë me publikun, brenda pak muajve viziton për të 

dytën herë komunitetin katolik shqiptar në Austri. Vizita e kardinalit dhe kremtimi i meshës të dielën, ishte një nder i 
madh për besimtarët katolikë shqiptarë në Austri dhe gjithë bashkatdhetarët në përgjithësi 

 

Vjenë, 17 mars 2019: Kryeipeshkvi i Austrisë, kardinali 

Christoph Schönborn, u prit me zemërgjerësi nga 

komuniteti katolik shqiptar në Austri dhe jo vetëm, që 

kishin mbushur kishën e Misionit Katolik Shqiptar të 

dielën në Vjenë, shkruan albinfo.ch. 

 

Kardinali Christoph Schönborn, i njohur për karizmin e 

tij dhe afërsinë me publikun, brenda pak muajve viziton 

për të dytën herë komunitetin katolik shqiptar në Austri. 
Vizita e kardinalit dhe mbajtjes e meshës të dielën, ishte 

një nder i madh jo vetëm për besimtarët katolik 

shqiptarë. 

Kryeipeshkvi i Austrisë, kardinali Christoph Schönborn 
 

Për të përcjellë meshën e kardinalit austriak, të 

pranishëm ishin: zëvendësministri i Ministrisë së 

Punëve të Jashtë të Kosovës, Anton Berisha; 

ambasadori i Shqipërisë në Austri, Roland Bimo, 

ambasadori i Kosovës në Austri, Sami Ukelli, si dhe 

mysafirë të shumtë pa dallim feje. 

 

Gjatë predikimit të meshës, kardinali Schönborn duke 

folur për migrimin e popujve nga një shtet në një shtet 

tjetër, theksoi se në këtë tokë jemi banorë të 
përkohshëm, ndërsa atdheu dhe shtëpia jonë është në 

qiell. “Të dashur besimtarë, të gjithë ju, për arsye të 

ndryshme, e keni braktisur atdheun tuaj. Lufta, 

papunësia, një kohë komunizmi dhe keni ardhur në 

Austri. Shumë prej jush e keni gjetur këtu një atdhe të 

ri, por atdheu i vjetër është në zemër. Kur të merrni 

rrugën për të shkuar në Kosovë apo Shqipëri thoni: Po 

shkojmë në shtëpitë tona, në atdheun tonë. Ndërkohë, 

kur ktheheni sërish për në Austri, thoni: po shkojmë në 

shtëpitë tona, në vendin tonë. Andaj, ku e kemi 

atdheun?”, pyeti ai të pranishmit dhe vazhdoi:  
“Unë vetë jam fëmijë refugjati. Kemi ikur prej Çekisë 

në viti 1945 kur jemi përzënë prej atdheut. Por sot them 

Austria është atdheu im. Jam rritur në Voralberg dhe 

them: Voralbergu është atdheu im. Që 28 vjet jam 

ipeshkëv në Vjenë. Tash Vjena është atdheu im. Por 

Shën Pali na thotë: Në këtë tokë jemi vetëm kalimtarë, 

atdheu ynë është në qiell. Kur shoh shumë fëmijë, të rinj 

burra dhe gra, njerëz të moshuar, atëherë mund të themi: 

Atdheu ynë është familja, është kisha që na bashkon”, 

tha kardinali duke falënderuar besimtarët për numrin e 

madh që kanë marrë pjesë në meshë, përcjell tutje 

albinfo.ch. 

 

Kardinali ndër të tjera, foli edhe për integrimin e mirë të 

shqiptarëve në Austri. „Shqiptarët në Austri janë të 

integruar mirë, të shkolluar, kanë vend punime të mira 
dhe biznese të suksesshme“, raporton albinfo.ch 

 

Në anën tjetër, famullitari i Misionit Katolik Shqiptarë 

në Austri, dom Nikson Shabani falënderoi kardinalin 

për vizitë dhe për kremtimin e meshës me 

bashkatdhetarët tanë si dhe për fjalët e bukura drejtuar 

besimtarëve. „Ne këtu në kishë, nuk vijmë vetëm për ta 

lutur Zotin, por këtu e takojmë atdheun, ruajmë kulturën 

dhe traditën tonë shqiptare“, theksoi dom Nikson 

Shabani. 

Kryeipeshkvi i Austrisë përshëndet të pranishmit në meshë 
 

Pas përfundimit të meshës, në oborrin e kishës, ishte 

organizuar një koktej rasti, ku besimtarët shqiptarë 

kishin sjell ushqime dhe pije të ndryshme. 

 

Kardinali Schönborn i cili karakterizohet me një 
komunikim të hapur me publikun, dëshironte të takonte 

secilin të pranishëm. Ai përveç se ishte i hapur të bënte 

fotografi, për më shumë se një orë bisedoi me 

bashkatdhetarët tanë duke u interesuar për shkollimin, 

profesionin, punën, jetën dhe integrimin e tyre në 

Austri. U nda i lumtur prej nesh duke lënë një Bashkësi 

mirë të organizuar, dhe duke ndarë bekimin e tij. 

 
Burimi: https://www.albinfo.ch/kryeipeshkvi-i-austrise-mban-meshe-

me-komunitetin-katolik-shqiptare-ne-

vjene/?fbclid=IwAR2UsA1Zql9W0Pucnb2L28FMd0jKTcE_Uzmuny

FSxQW8MC1cCxwCDPb0VQY 
 

https://www.albinfo.ch/kryeipeshkvi-i-austrise-mban-meshe-me-komunitetin-katolik-shqiptare-ne-vjene/?fbclid=IwAR2UsA1Zql9W0Pucnb2L28FMd0jKTcE_UzmunyFSxQW8MC1cCxwCDPb0VQY
https://www.albinfo.ch/kryeipeshkvi-i-austrise-mban-meshe-me-komunitetin-katolik-shqiptare-ne-vjene/?fbclid=IwAR2UsA1Zql9W0Pucnb2L28FMd0jKTcE_UzmunyFSxQW8MC1cCxwCDPb0VQY
https://www.albinfo.ch/kryeipeshkvi-i-austrise-mban-meshe-me-komunitetin-katolik-shqiptare-ne-vjene/?fbclid=IwAR2UsA1Zql9W0Pucnb2L28FMd0jKTcE_UzmunyFSxQW8MC1cCxwCDPb0VQY
https://www.albinfo.ch/kryeipeshkvi-i-austrise-mban-meshe-me-komunitetin-katolik-shqiptare-ne-vjene/?fbclid=IwAR2UsA1Zql9W0Pucnb2L28FMd0jKTcE_UzmunyFSxQW8MC1cCxwCDPb0VQY
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Aktualitete 

 

 

 

Rona Nishliu ngrit në këmbë publikun në Vjenë 
 

Vjenë, 15 mars 2019: Më zërin e saj mbresëlënës dhe këngët e përzgjedhura, 

Rona Nishliu shkëlqeu para bashkatdhetarëve shqiptarë dhe miqve austriakë. 
Këngët si: “Me motivet tona”, “Moj e mira të pojata”, “Baresha” e të tjera, 

bën që këngëtarja Nishliu të merr duartrokitje frenetike nga të pranishmit 

dhe ngriti në këmbë publikun në sallë 

 

Rona Nishliu 

 

Çdokush që ka ndjekur “Eurovision Song Contest 2012” në Baku, e njeh 

Rona Nishliun tashmë. Si përfaqësuese e Shqipërisë, këngëtarja mitrovicase 

zuri vendin e pestë me zërin e saj mbresëlënës dhe vazhdon të mbetet ende si 

këngëtarja me e suksesshme shqiptare në “Eurovizion”, shkruan albinfo.ch. 

Ndonëse koncertet e këngëtares Nishliu nuk janë shumë prezentë në media, 

ajo së bashku më grupin e saj janë shumë të angazhuar duke sjell para 
publikut këngët e kuartetit “Me motivet tona”. 

 

Angazhimet e Ronës, kishin bërë që koncerti i paraparë për përvjetorin e 

Pavarësisë së Kosovës që do mbahej në Vjenë të Austrisë, të shtyhet për disa 

javë, megjithatë, edhe durimi ia vlejti. 

 

Salla e bukur “Vindobona” në Vjenë të Austrisë, të premten në mbrëmje 

ishte e vogël për të zënë të gjithë të interesuarit që kishin dëshirë të shijojnë 

këngët dhe zërin e këngëtares Nishliu, shkruan tutje albinfo.ch. 

Koncerti ishte organizuar nga Këshilli Koordinues i Shoqatave Shqiptare në 

Vjenë në mbështetje të Ambasadës së Kosovës në Austri si dhe Ministrisë së 

Diasporës dhe Investimeve Strategjike të Kosovës. 
 

Para fillimit të koncertit me disa fjalë përshëndetëse folën Ambasadori i 

Kosovës në Austri, Sami Ukelli, përfaqësuesi nga Ministria e Diasporës, 

Muhamet Selmani si dhe kryetari i 

Këshillit Koordinues, Ermal Vejsa. 
Të pranishëm ishin edhe 

Ambasadori i Shqipërisë në Austri, 

Roland Bimo, si dhe kryetarë dhe 

përfaqësues të shoqatave dhe 

bizneseve shqiptare në Austri. 

 

E kur tingujt e këngës “Me motivet 

tona” filluan të dëgjohen, në skenë 

u shfaq ajo që të gjithë e prisnin, 

këngëtarja Rona Nishliu. 

 
Më zërin e saj mbresëlënës dhe 

këngët e përzgjedhura, Rona 

shkëlqeu para bashkatdhetarëve 

shqiptarë dhe miqve austriakë.  

Këngët si: “Me motivet tona”, 

“Moj e mira të pojata”, “Baresha” e 

të tjera, bën që këngëtarja Nishliu 

të merr duartrokitje frenetike nga të 

pranishmit dhe ngriti në këmbë 

publikun në sallë. 

 

Për afro dy orë, Rona bashkë me 
anëtarët e grupit: Edon Ramadani, 

Kiril Tufekchievski dhe Nesim 

Maxhun performuan „live‟ këngët 

etno jazz të kuartetit, këngë 

tradicionale të riaranzhuara nga të 

gjitha rajonet e banuara nga 

shqiptarë në Ballkan dhe Mesdhe, 

si dhe një këngë origjinale. 

 

Duke qenë se Vjena njihet si vend i 

kulturës dhe i muzikës, edhe shumë 
organizatorë të manifestimeve 

shqiptare, e sidomos Këshilli 

Koordinues mundohen gjithnjë të 

sjellin para bashkatdhetarëve dhe 

miqve austriakë, vlerat tona 

kulturore. 

 
Burimi: https://www.albinfo.ch/rona-

nishliu-ngrit-ne-kembe-publikun-ne-

vjene/?fbclid=IwAR0G73wFNQxkeUdJLqS

91wVmluL4oK8LXyBFtQqDxFWsVEeipf

Ygus4B6

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.albinfo.ch/rona-nishliu-ngrit-ne-kembe-publikun-ne-vjene/?fbclid=IwAR0G73wFNQxkeUdJLqS91wVmluL4oK8LXyBFtQqDxFWsVEeipfYgus4B6
https://www.albinfo.ch/rona-nishliu-ngrit-ne-kembe-publikun-ne-vjene/?fbclid=IwAR0G73wFNQxkeUdJLqS91wVmluL4oK8LXyBFtQqDxFWsVEeipfYgus4B6
https://www.albinfo.ch/rona-nishliu-ngrit-ne-kembe-publikun-ne-vjene/?fbclid=IwAR0G73wFNQxkeUdJLqS91wVmluL4oK8LXyBFtQqDxFWsVEeipfYgus4B6
https://www.albinfo.ch/rona-nishliu-ngrit-ne-kembe-publikun-ne-vjene/?fbclid=IwAR0G73wFNQxkeUdJLqS91wVmluL4oK8LXyBFtQqDxFWsVEeipfYgus4B6
https://www.albinfo.ch/rona-nishliu-ngrit-ne-kembe-publikun-ne-vjene/?fbclid=IwAR0G73wFNQxkeUdJLqS91wVmluL4oK8LXyBFtQqDxFWsVEeipfYgus4B6
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Eurodeputeti Lukas Mandl takon përfaqësuesit e shoqatave shqiptare në Austrinë e Epërme 

 

 

Linz, 15 pril 2019: Eurodeputeti austriak Lukas Mandl është takuar me 

përfaqsuesit e shoqatave shqiptarë në Austrinë e Epërme. Mandl i cili është 

përkrahës i madh i shqiptarëve, iu ka thënë të pranishmëve që do të vazhdoj 

të loboj në Parlamentin Evropian për Kosovën. Ai përveç tjerash ka thënë që 
ka ardhur kohë që Kosova dhe Bashkësia Evropiane të shihen si partner të 

barabartë e jo më si mësuesi me nxënësin. 

 

“Kosova ka potencial të madhë në fushën e Teknologjisë Informative dhe me 

rininë që ka pas 10 viteve mund të prijë në këtë fushë në gjithë Evropën.” 

Përveç tij të pranishmëve iu drejtua edhe ambasadori i Kosovës në Austri, 

Sami Ukelli dhe kryetari i degës së Rrjetit të Bizneseve Shqiptare në Austri, 

Shyqëri Bytyqi. 

 

Ambasadori i Kosovës, Sami Ukelli, ftoj biznesmenët shqiptarë në Austri të 

investojnë në Kosovë. Shyqëri Bytyqi, kryetar i degës së Rrjetit të Bizneseve 

Shqiptare në Austri, njoftoj të pranishmit për aktivitetet e Rrjetit: për forumet 
ekonomike që organizohen në Kosovë, për panairin e bizneseve shqiptare në 

Austri: të gjitha këto në funksion të  fuqizimit të bizneseve shqiptare qofshin 

në atdhe apo në Austri. 

Foto nga aktiviteti në Linz 

 

Ky event është organizuar nga afaristi Dul Krasniqi – udhëheqës i 

ndërmarrjes Tuseva Clean, njëherësh edhe nënkryetar i degës së Rrjetit për 

Austri të Epërme dhe u moderua nga juristi Behar Begaj. 

 

Lukas Mandl po bënë fushatë për rizgjedhjen e tij si deputet i Parlamentit 

Evropian, zgjedhje të cilat u mbajtën me 26 maj 2019. 
 
Burimi: http://www.revistaporta.com/lajme/lukas-mandl/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.revistaporta.com/lajme/lukas-mandl/
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Nga Ismet Sinani, Linz 

 

 

 

 

 

 

Ministria e Diasporës dhe shkolla shqiptare në Austri organizojnë ekskurzion 

në Kosovë e Shqipëri 
 

Ministria e Diasporës dhe Investimve Strategike e Republikës së Kosovës (MeDIS) në bashkëorganizim me Shoqatën e 

Mësuesve Shqiptarë në Austri (SHMSHA) “Naim Frashëri” në Austri organizuan një ekskursion katër (pesë) ditësh për 

të vizituar Kosovën dhe Shqipërinë. Personeli mësimor dhe nxënësit nga Austria u pritën me respekt dhe dinjitet. 

Nga data 25-29 prill 2019, pra për pesë ditë, nën 
kujdesin e Shoqatës të Mësuesëve nga Austria dhe nën 

patronatin e MeDIS  të Republikës së Kosovës 

organizoi ekskursionin e radhës për të vizituar pjesë nga 

trojet etnike shqiptare. Fillimisht vizitorët u pritën nga 

Ministria e Diasporës. Aty, i gjithë stafi doli, i priti dhe 

u uroi mirë se ardhje. Në emër të MeDIS i përshëndeti, 

u uroi mirë se ardhje dhe kalim sa më të mire dhe sa më 

të mbarë gjatë gjithë kohës sa do të jenë në vendin e 

tyre, Zëvendësministri, Isni Kilaj, ndërsa në emër të 

shoqatës dhe nxënësve MeDIS e falenderoi kryetarja e 

SHMSHA, Miradije Berisha. Me këtë rast, në shenjë 
respekti, kjo ministri, çdo anëtari të stafit të mësuesëve 

nga Austria, u dhuroi nga një komplet me libra, ndërsa 

nxënësve nga një liber. 

 

Në bazë të këtij programi me karakter mësimor e 

njohës, personeli mësimor me nxënës, më pastaj u 

dërgua të vizitoj Shkollën Ekologjike të Gjelbërt në 

Prishtinë. Shkolla, përkarësisht drejtoresha, Fahrije 

Latifi-Ratkoceri dhe personeli mësimor, përveç njohjes 

me standartet më bashkëkohore që i posedonte shkolla 

për t‟u realizuar në mënyrë sa me efikase programi 

mësimor, nxënësit e kësaj shkolle dhanë një program 
kulturor me këngë dhe recitime. Në shenjë respekti të 

ndërsjellt, nga të dyja palët, u shkëmbyen dhurata 

modeste. 

 

Pas kësaj vizite mbresëlënse nxënësit e mësimit 

plotësues nga Austria vizituan Kazermën Ushtarake 

“Adem Jashari”. Në amfiteatrin e kësaj qendreje, pas 

përshëndetjes u dha një ligjëratë nga Nysret Buzhala, 

kolonel, mbi proceset e zhvillimit dhe të transformimit 

të ushtrisë së Kosovës që nga fillimi e deri në ditët e 

sotme. Pas kësaj ligjërate, për stafin e mësueseve dhe të 
nxënësve nga diaspora , në hallën e ushqimit, u shtrua 

një drekë nga FARK (Forcat e Armatosura të 

Republikës së Kosovës). Ditën e dytë, vizitorët vizituan 

zyrat e Kuvendit Komunal (KK) të Suharekës, shkollën 

“Shaban Mazreku”, Varrezat e Jasharajve në Skenderaj. 

qytetin e Vushtrisë dhe varrin e presidentit historik, Dr. 

Ibrahim Rugova. Në mënyrë të përzemërt,në zyrat e KK 

të Suharekës, nxënësit dhe mësuesit e tyre, u pritën nga 

kryetari, Bali Muharremmi, drejtori i Drejtorisë për 

Arsim Remzi Bytyqi dhe dhe disa nga anëtarët e stafit 

komunal. Në mes tjerash, kryetari KK të Suharekës 

theksoi “Ne e dime dhe e njohim kontributin dhe 
sakrificën e diaspoës shqiptare , Ata në kohërat më të 

vështira të popullit shqiptar të Kosovës , u gjendën 

joraste4sisht në ballë të aksioneve për t ́i dalur në 

ndihmë para luftës, gjatë luftës dhe pas luftës.” 

 

Nga këtu, në vazhdim, u vizitua shkolla “Shaban 

Mazreku”. E veçanta e kësaj vizite ishte madhështia dhe 

solemniteti që ishte organizuar për pritjen e mysafirëve. 

Përveç drejtorit të shkollës, Sedat Elshani, stafit të 

mësuesëve, drejtorëve të shkollave tjera fillore të 

Suharekës, në oborr të shkollës kishin dalur për t‟i 
përshëndetur, pritur dhe nderuar të gjithë nxënësit e 

shkollës dhe shumë bashkëfshatarë. Në emër të tij dhe 

në emër të shkollës, mysafirët e vegjël dhe grupin e 

mësuesëve nga diaspora, drejtori i shkollës, Sedat 

Elshani i përshëndeti dhe u uroi mirë se ardhje. Më 

tutje, duke qenë mjaft i imocionuar, ai ndër të tjera tha: 

“Sot jemi të priviligjuar dhe të nderuar që juve, të 

nderuar mësues dhe nxënës nga Austria t‟ju falenderoj 

për vendimin që keni ndërmarr për të zgjedhur si 

destinacion shkollën tonë”, ndërsa në emër të SHMSHA 

“Naim Frashëri” nga Austria, i përshëndeti dhe i 

falenderoi mësuesja, Miradije Berisha, drejtorin dhe 
gjithë sttafin e mësimdhësve, nxënësit dhe gjithë të 

pranishmit për pritjen dhe atmosferën e ngrohtë te 

krijuar nergut për të gjithë ne. Ajo pastaj bëri një 

prezentim të shkurtër të mësueseve që kishin ardhur me 

nxënësit e tyre gati nga e gjithë Austria (nga Vjena: Ina 

Arapi, Miradije Berisha, nga Grazi: Bukurije Limani, 

Xheva Lajqi, nga Salzburgu; Qefsere Bislimi, nga 

Austria e Epërme; Rafete Kosumi dhe nga Austria e 

Ulët Antigona Elshani dhe Merita Ramadani)”. 

 

Për të gjithë vizitorët, nga shkolla dhe nga shumë 
familjarë, u shtrua një sofër e pasur me ushqime 

tradicionale shqiptare. si dhe nga një libër. Pas kësaj 

pritjeje shumë emocionale, marshuta u vazhdua në 

drejtim të Skenderait ku u vizituan Varrezat e 

Jasharajve. Sipas mësuesit Ismet Sinani: “Një 

falenderim i posaçëm shkon edhe për bashkatdhetarin, 

Hafir Elshani, i cili nga Austria kishte shkuar në 

Suharekë për të bashkëpunuar me drejtorinë e shkollës 

dhe për të ndihmuar në organizimin e pritjes së këtij 

grupi të vizitorëve nga Austria.‟‟ 
https://www.albinfo.ch/ministria-e-diaspores-dhe-shkolla-shqiptare-

ne-austri-organizojne-ekskurzion-ne-kosove-e-shqiperi/ 

https://www.albinfo.ch/ministria-e-diaspores-dhe-shkolla-shqiptare-ne-austri-organizojne-ekskurzion-ne-kosove-e-shqiperi/
https://www.albinfo.ch/ministria-e-diaspores-dhe-shkolla-shqiptare-ne-austri-organizojne-ekskurzion-ne-kosove-e-shqiperi/
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Panairi i Bizneseve Shqiptare në Austri bashkoi sivjet biznesmenët nga 

Austria dhe Kosova 
 

 

 

Për të dytin vit me radhë në Vjenë u organizua Panairi i Bizneseve Shqiptare në Austri “Vjena 2019”. Sivjet punën e 

tyre e ekspozuan rreth 60 ndërmarrje shqiptare që veprojnë në Austri. 

 

Vjenë, 27 prill 2019: Në panairin “Vjena 2019”  punën 
dhe shërbimet e tyre e prezentuan një numër i madh i 

bizneseve nga të gjitha fushat, duke filluar nga 

ndërtimtaria, gastronomia, IT, media, patundshmëri, 

Sport etj. 

 

Në mesin e tyre kishte kompani të vogla, mesme dhe të 

mëdha. Hapja zyrtare e panairit u bë nga kryetari i 

Rrjetit, Yll Blakaj dhe përfaqësues të institucioneve nga 

Kosova dhe vendi. 

Foto nga Panairi i Bizneseve Shqiptare në Austri “Vjena 2019” 

 

Yll Blakaj:  Kryetar i Rrjetit të Bizneseve Shqiptare në 

Austri: “ Sot është një ditë e veçantë për biznesmet 

shqiptare në Austri, ky panair veçse na shpien në një 

fazë më tutje, ku po bëjmë një akt përpara drejt 
bashkëpunimeve të reja edhe me ndërmarrjet nga 

Kosova që i kemi prezent sivjet për herë të parë”. 

 

Panairin e përshëndetën dy ambasadorët tanë në 

Austri. Roland Bimo, Ambasador i Shqipërisë në Austri 

dhe Sami Ukelli:  Ambasador i Kosovës në Austri: 

 

Roland Bimo: Ambasador i Shqipërisë në Austri: “Ju 

uroj për vizionin që keni pasur si rrjet për të realizuar 

dhe plotësuar këtë event. Nga viti i kaluar po shihet që 

rritja dhe pjesëmarrja është dyfish nga viti i 

kaluar.Organizimi juaj tregon edhe njëherë që 
solidariteti I treguar, ajo që i ka karakterizuar gjithmonë 

shqiptatë. Dhe kjo tregon që kur jemi bashkë mund të 

bëjmë gjëra shumë të mira.” 

 

Sami Ukelli:  Ambasador i Kosovës në Austri: “Çdo 

fillim është i vështirë, por frutet e suksesit korren 

gjithmonë në vonë. Kjo që po bëni sot do t‟ua shtoj 

frutat sukseseve tuaj. Mirëpo njëkohësisht vlera e shtuar 

që arrihet duke u mbledhë së bashku, kësaj radhe e me 

bizneset nga Kosova – falë projektit Empoëer të 

USAID, këto aktivitet kanë për qëllim jo vetëm të 
shiheni mes vete, por edhe të lidhen kontrata së bashku. 

Këtu unë morra vesh se vecse ka filluar të flitet për 
nënshkrim të kontratave. Dhe ky është lajmi më i mirë 

sot.  Uroj që panairi i tretë të ketë edhe një sallë tjetër ku 

do të vijnë edhe ndërmarrës austriak – që panairi të 

ndërkombëtarizohet edhe më tutje”. 

 

Në Vjenë ishte edhe Shani Mehmetaga –  Udhëheqës i 

Divizionit për Koordinim  dhe Përkrahje të Investimeve 

të Diasporës, i cili përveç panairit vizitoj edhe disa 

ndërmarrje të suksesshme që udhëhiqen nga shqiptarët 

në Austri.. Cdo periudhë kohore i ka pas patriotët e vet, 

mirëpo patriotët e përhershëm janë dëshmu që janë 
pjesëtarrët e diasporës sonë. Në këtë kohë patriot 

modern janë ata që nga diaspora kanë ardh dhe kanë 

investu në Kosovë. Nga ky vend kërkoj që të 

kontribojmë të gjithë së bashku që ta ndalojmë 

migrimin. Të investojmë në Kosovë që të rinjtë tanë të 

punësohen në Kosovë dhe të mos detyrohen ta braktisin 

vendin” 

 

Risi këtë vit ishte pjesëmarrje në panair e 10 ndërmarrje 

të suksesshme nga Kosova, të përkrahur  nga projekti 

Empower – sektori privat, e finanacuar nga USAID ne 

partneritet me Sida. 
 

Skender Rama – udhëheqës i Projektit Empower  – 

USAID: “Porjekti që unë udhëheq një prej aktiviteteve e 

ka që të mundësojë lidhjen e bizneseve nga Kosova me 

ato nga Evropa.  Në kuadër të saj ne kemi përkahur 

realizimin e Forumit Ekonomik vitin e kaluar në 

Prishtinë, ku morrën pjesë qindra bizneseve nga 

diaspora dhe Kosova, dhe sivjet me 24-25 maj përsëri 

përkrahim konventën ekonomike dhe takimet b2b” 

 

Në panair ishin prezentë 7 ndërmarrje nga sektori i 
drurit, ato i përfaqësoj  Arjeta Vula Pozhegu – kryetare 

e shoqatës së Përpunuesve të Drurit: “Ne sot jemi 

prezent me 7 kompani – që vijnë nga industria e drurit. 

Është një iniciativë shumë e mirë, sepse rrjetizimet janë 

ato që biznesi i kërkon. Ne si Kosovë kemi një treg prej 

1 milion e gjysmë, është një treg shumë i vogël për 

kapacitetet që ndërmarrjet tona i kanë është një treg I 

kufizuar dhe ne jemi gjithmonë në kërkim të eksportit”, 

tha ajo. 

 

Si pjesë e panairit u publikua edhe libri promocinal i 

Rrjetit,  ku prezentohen ndërmarrjet pjesëmarrëse dhe i 
cili iu shpërndahet vizitorëve. 

 

Panairin e Bizneseve Shqiptare e organizon Rrjeti i 

Bizneseve Shqiptare në Austri. 

 
Burimi: http://www.revistaporta.com/kryesore/panairi-2019/ 
 

http://www.revistaporta.com/kryesore/panairi-2019/
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Shkruan: Hazir Mehmeti, Vjenë   
 

Autorë shqiptarë prezantohen në Javën e Integrimit në Vjenë 
 

Vjenë, 10 maj 2019: Në një ambient të bukur të “Der 

Kunstraum”, në qendër të Vjenës, mes artit të pikturave 

të mrekullueshme bashkë me atë letrar dhe tingujt e 

harfës luajtur nga Veronica Klavzor u mbajt orë letrare 

artistike. Ajo u organizua nga Lidhja e Shkrimtarëve 

dhe Krijuesve Shqiptarë “Aleksandër Moisiu” në Austri 

në kuadër të Javës së Integrimit në Vjenë, ku autorët 

prezantuan veprat e përkthyera në gjermanisht dhe  

lexuan prej tyre. I pranishëm ishte gjithashtu Roland 

Bimo, Ambasador i Republikës së Shqipërisë në Austri. 
Në emër të nikoqirit, përshëndeti Hubert Thurnhoffer, 

pronari i  galerisë “Der Kunstraum‟‟, ai e falënderoi 

organizatorin për bashkëpunimin dhe tha se galeria e tij 

e artit ka qëllim ndërtimin e urave kulturore mes 

kombeve. Programi i drejtua me shije në të dy gjuhët 

nga Kaltrina Durmishi.  

 

Mbrëmjen e hapi Anton Marku, kryetar i Lidhjes së 

Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë “Aleksandër 

Moisiu” në Austri. Ai i përshëndeti të pranishmit dhe 

mes tjerash tha: “Qëllimi i Lidhjes sonë është që me 
aktivitet tona të sjellin më shumë vepra letrare të 

krijuesve nga diaspora të përkthyera për lexues, para se 

gjithash atij vendor.” Ai dha një historik të shkurtër 

rreth aktiviteteve të Lidhjes.  

 

Dr. Kurt Gostentschnigg, albanolog, foli rreth veprave 

të përkthyera prej tij të autorëve Hazir Mehmeti, Besim 

Xhelili dhe Mërgim Osmani. Rreth poezive të Besim 

Xhelilit mes tjerash shtoi: “Poezia e Besim Xhelilit 

mund të kuptohet sipas dy konteksteve: së pari sipas 

kontekstit të biografisë së autorit dhe shoqërisë dhe së 

dyti interpretimin e veprës sipas frymëzimit të dalë nga 
zemra. Tek poezia e Besimit kuptimi vjen nga muza e 

frymëzimit, gjegjësisht nga fuqia e shpirtit dhe zemrës“. 

Ai lexoi disa poezi në gjermanisht  nga libri “Sy të 

pafajshëm” (,,Unschuldige Augen‟‟) të përkthyer na ai, 

kurse në shqip nga ky libër lexoi Marsela Xhaferaj.  

Peter Paul Wiplinger, shkrimtar austriak 

 

Prof. Peter Paul Wiplinger, shkrimtar i njohur austriak 

shkroi parafjalën e veprës “Kohëthyerja” 

(,,Zertrümmerung der Zeit‟‟) të autorit Hazir Mehmeti, 

nga e cila mes tjerash tha:  “Është një art të shkruari në 

frymën e kohës dhe të letërsisë. E bazuar natyrisht në 

trashëgiminë e mënyrës së të rrëfyerit të traditës së 

letërsisë shqiptare, por arti i të shprehurit dhe kultura 

gjuhësore e Hazir Mehmetit janë shumë afër realitetit. 

Këtu rrëfen një autor, histori të thjeshta, në një gjuhë "të 

thjeshtë", të qartë. Pikërisht për këtë, kjo mënyrë të 

rrëfyeri ka stil dhe kualitet. Prandaj libri është një urë 

letrare lidhëse ndërmjet dy botëve: botës së vjetrës dhe 

asaj të re si dhe të kulturave të tyre; por edhe ndërmjet 

së kaluarës dhe së sotmes; ndërmjet atdheut dhe 

mërgimit. Dhe para së gjithash një lidhje ndërmjet 

Autorit dhe lexuesit.” (përkthimi në shqip nga Shpresa 
Musaj). Elona Kamberi lexoi pjesë nga tregimi “E 

ftuara” në gjermanisht nga përmbledhja “Kohëthyerja” e 

autorit Hazir Mehmeti. Kjo vepër u botua nga P.E.N- 

Klubi Austriak i njohur, redaktor i librit është Dr. 

Helmut Niederle, kryetar i klubit.  

 

Poetja e njohur polake e cila jeton në Austri, Marzanna 

Danek, lexoi disa poezi nga përmbledhja e saj e fundit 

në gjuhën gjermane. Përndryshe, Marzanna ka fituar 

disa çmime të larta në vendlindjen e saj dhe në Austri.  

Ishte një mbrëmje e bukur arti e cila lidh shpirtërisht 
artdashësit nga kombe e gjuhë të ndryshme që jetojnë e 

krijojnë në Austri.  Lidhja e Shkrimtarëve dhe Krijuesve 

Shqiptarë “Aleksandër Moisiu” në Austri ka bërë emër 

në afirmimin e krijuesve shqiptarë që jetojnë në Austri. 

Janë ndërtuar ura miqësie arti, e më shumë se aq, me 

klube e shoqata kulturore të shumta në Austri. Ka bërë 

miq të shumtë nga radhët e krijuesve vendor pa të cilët 

nuk do mund të kishte kaq shumë fryte puna e Lidhjes 

nën drejtimin e veprimtarëve drejtues të zellshëm.  Tani 

ka raporte të afërta bashkëpunimi me P.E.N –Klubin 

austriak rreth të cilit veprojnë mijëra krijues kombesh të 

ndryshme në Austri e më gjerë.  PEN- është edhe botues 
(për herë të parë) i disa veprave të autorëve shqiptarë në 

Austri.     

Foto e përbashkët e pjesëmarrësve në orën letrare 

 

Vet Java e Integrimit në Vjenë flet mbi afirmimin e 

krijimtarisë letrare shqiptare në hapësirat e pa njohura 

deri tani gjermanofolëse. Shumë nga aktivitetet letrare u 

mbështetën nga donatorë artdashës dhe  konkursi letrar, 
vite më parë, nga Ministria e Diasporës. Ura me e 

fuqishme e njohjes dhe komunikimit me të tjerët është 

fjala e artit, kjo nuk na mungon, andaj kërkohet 

mbështetje akoma më e fuqishme e Lidhjes në botimin e 

veprave me vlera të mirëfillta.  
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Shkolla kosovare binjakëzohet me atë „Europäische Mittelschule“ të Vjenës 

 

 
 

Vjenë, 9-10 maj 2019: Një grup prej dhjetë nxënëseve të 

klasave 7/8 të shkollës fillore „Pjetër Bogdani“ nga 

Prishtina kanë qëndruar për tri ditë në Vjenë të Austrisë. 

 

Nxënësit e shkollës “Pjetër Bogdani” nga Prishtina, së 

bashku me drejtoreshën e shkollës, Jehona Oruçi, 

Dafina Miftari, Besa Morina dhe përfaqësues nga 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së 

Kosovës, Lirije Gosalci dhe Fatos Osmani, ishin 

mysafirë në shkollën „Europänische Mittelstufe“ – EMS 

në Vjenë. 
 

Ata u mirëpriten nga drejtoresha e shkollës, znj. 

Christine Schiller, nga mësimdhënës dhe nxënës të kësaj 

shkolle.“Që nga viti i kaluar ka filluar bashkëpunimi në 

mes të dy shkollave. Nxënësit e dy shkollave kaluan 

shumë mirë me njëri -jetrin, ndërkohë udhëheqësit e 

shkollave shkëmbyen përvojat e tyre mësimore. Ishte 

një vizitë shumë miqësore”, thotë Drita Cacaj, 

udhëheqëse e grave të Partisë Popullore në Austri 

(ÖVP) për çarkun  Margaret të Vjenës.  Gjatë kësaj 

vizite u bë edhe binjakëzimi mes dy shkollave. 
 

“Jemi të lumtur që pas përpjekjeve tona, arritëm të 

bëjmë binjakëzimin në mes dy shkollave. Projekte të 

ndryshme pritet të implementohen në të ardhmen në 

mes shkollës nga Prishtina dhe asaj nga Vjena. Kjo 

njëkohësisht tregon edhe për ruajtjen e miqësisë së mirë 

që ka shteti austriak me atë të Kosovës”, theksoi znj. 

Cacaj e cila gjatë tri ditëve ishte kudo duke i shoqëruar 

nxënësit kosovarë. 

 

Nxënësit nga Kosova për nder të shënimit të Ditës së 

Evropës, më 9 Maj 2019, performuan shkëlqyeshëm 
para shumë personaliteteve të shquara të Vjenës, në 

programin “Europafest” me këngët: “We are the World” 

dhe “Baresha”. 

Performimi i nxënësve nga Kosova në “Europafest” në Vjenë 

 
“Nxënësit tanë vizituan edhe Parlamentin e Austrisë, ku 

edhe aty performuan këngën “Baresha”. Gjatë vizitës 

përveç që u vizituan vende te ndryshme kulturorë-

historike të Vjenës, u zhvilluan edhe takime të 

ndryshme me rëndësi të veçantë për ne siç ishin me Dr. 

Andrea Schmölzer, koordinatore për Çështjet 

Shumëpalëshe të BE-së dhe me znj. Deborah Burger, 

Shefe e Divizionit për Gjuhë të huaja dhe 

Zëvendësshefe e Zyrës”, thuhet në një komunikatë të 

shënuar në “Facebook” në faqen e shkollës “Pjetër 

Bogdani”. 

Nxënësit nga Kosova në Parlamentin e Austrisë 

 
Transportimi i nxënëseve nga Kosova është bërë me 

autobus nga agjencia “Loshi Reisen”. 

 
Burimi: https://www.albinfo.ch/shkolla-kosovare-binjakezohet-me-

shkollen-europaische-mittelschule-te-vjenes/ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.albinfo.ch/shkolla-kosovare-binjakezohet-me-shkollen-europaische-mittelschule-te-vjenes/
https://www.albinfo.ch/shkolla-kosovare-binjakezohet-me-shkollen-europaische-mittelschule-te-vjenes/
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Vështrime
 

Shkruan: Prof. Xhelal Zejneli, Tiranë 

 

 

 

 

 

 

 

Shqipëria-kriza politike dhe fatkeqësia mendore 
 

Shqipëria ballafaqohet me krizë politike. Pjesë përbërëse e krizës politike është edhe kriza sociale. 

 

Në vitin 1991, Shqipëria hyri në periudhën e pluralizmit 

politik. Hyri në pluralizëm, si vendi ekonomikisht më i 

pazhvilluar i rajonit. Që atëherë kanë kaluar pothuajse 

tri dekada. Tranzicioni në Shqipëri zgjat gati tridhjetë 
vjet. Kemi të bëjmë me një tranzicion të pafund. 

 

Nga koha e sistemit monist apo e regjimit komunist, 

kanë kaluar tridhjetë vjet. Me fjalë të tjera, për 

problemet me të cilat ballafaqohet sot Shqipëria, tanimë 

nuk mund të fajësohet pushteti diktatorial i Enver 

Hoxhës. Që atëherë kanë kaluar gati tri dekada. 

Tridhjetë vjet nuk janë pak për të ndërtuar shtet ligjor 

dhe shtet demokratik. Shkrimtari dhe filozofi 

ekzistencialist francez – Zhan-Pol Sartrë thotë: “Fajin 

për fatkeqësinë e vet, njeriu duhet ta kërkojë në vetvete 

dhe jo te të tjerët”. 
 

Shqipëria e periudhës komuniste ndoqi një politikë 

izolacioniste. Si pasojë e një politike të tillë, krahasuar 

me vendet e tjera të rajonit, ekonomikisht ajo 

ngeci.Mirëpo, në periudhën e pluralizmit politik, 

Shqipëria ka qenë e hapur për botën. Zhvilloi dhe është 

duke zhvilluar marrëdhënie të mira me SHBA-në dhe 

me vendet e BE-së. Tirana zyrtare zhvillon marrëdhënie 

të mira me Italinë, me Greqinë dhe me Turqinë. 

Vetvetiu shtrohet pyetja: Si është e mundur të ketë krizë 

politike dhe sociale, një Shqipëri që është e hapur për 
botën dhe që ka marrëdhënie të mira me Uashingtonin 

dhe me Brukselin?!Partner strategjik i Shqipërisë është 

një superfuqi globale - SHBA-ja. Madje Shqipëria, qe 

dhjetë vjet është edhe anëtare e NATO-s. Synon edhe 

integrimin në BE.Është për t‟u habitur se si një Shqipëri 

me kaq partnerë strategjikë, me miq, me aleatë, të zhytet 

në krizë politike dhe në krizë sociale!!Qe tridhjetë vjet, 

në Shqipëri janë të pranishëm vendet influente të 

Perëndimit: SHBA-ja, Gjermania, Austria, Italia, 

OSBE-ja etj. Përkundër pranisë së tyre, Shqipëria është 

në krizë politike dhe ka probleme sociale. 

 
S‟ka dyshim se për krizën politike dhe për problemet 

sociale në Shqipëri, fajtorë janë vetë shqiptarët. Për 

krizën me të cilën ballafaqohet Shqipëria, fajtor nuk 

është dhe nuk mund të jetë qytetari i rëndomtë. Ai nuk 

është pjesë vendimmarrëse e asnjë procesi politik, 

shoqëror apo ekonomik. Brenda një mandati katërvjeçar 

vërtet qytetarit i mundësohet të zgjedhë, por në një vend 

me probleme sociale, lehtë mund të manipulohet me 

votën e qytetarit të rëndomtë.  

 

Për krizën politike në Shqipëri, përgjegjësi mbajnë:  
- klasa politike e cila e udhëheq vendin që nga viti 1991 

deri më sot; dhe 

- inteligjencia shqiptare. 

  

Gjatë periudhës së pluralizmit, preokupim parësor i 

klasës politike shqiptare ka qenë pasurimi vetanak. 

Inteligjencia shqiptare ndërkaq, për interesa meskinë, ka 

qenë oportuniste dhe konformiste.Një pjesë e 

inteligjencies ka qenë e instrumentalizuar prej faktorit 

politik dhe prej pushtetarëve.   

Hapësira demokratike në Shqipëri është e kufizuar.Një 

pjesë e mediumeve, të shkruara apo elektronike, janë 
nën kontrollin e klasës politike, nën mbikëqyrjen e 

qeveritarëveapo të pushtetarëve dhe vepron nën urdhrin 

e oligarkëve.Nga sa më sipër rezulton se përgjegjësi për 

krizën politike dhe sociale në Shqipëri mbajnë edhe: 

- mediumet e shkruara dhe ato elektronike; si dhe  

- analistët politikë. 

  

Analistët politikë po ashtu janë në shërbim të 

politikanëve dhe në funksion të partive politike. Në 

shumë raste, debatet që organizohen dhe që zhvillohen 

nëpër studio televizive, janë groteske dhe bizare. Ka 
raste kur debatet e tilla, më tepër janë të dëmshme sesa 

të dobishme. Ndodh që teleshikuesi ta ketë vështirë të 

kuptojë se për çka bëhet fjalë në to. Në një debat ku 

marrin pjesë gjashtë debatues apo tetë sish, qëllon që në 

të njëjtën kohë të flasin katër prej tyre. Asnjëri nuk e 

dëgjon tjetrin. Në këtë mes kemi të bëjmë edhe me 

komercializimin e mediumeve, të moderatorëve dhe të 

analistëve politikë. Në vend që të sqarohet çështja dhe të 

zbardhet e vërteta, ajo mjegullohet akoma më shumë. 

Në rrethana të tilla, bëhet edhe shpëlarja e trurit e 

auditorit. 

  
Në të vërtetë, mediumet dhe analistët politikë në 

Shqipëri ndahen në dy pjesë. Një pjesë e tyre 

kontrollohet dhe është në shërbim të së majtës, ndërsa 

pjesa tjetër kontrollohet dhe është në shërbim të së 

djathtës. Ka edhe mediume që janë në shërbim të 

oligarkëve dhe që kontrollohen prej tyre. Numri i 

mediumeve të pavarura është i papërfillshëm, ndërsa 
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krijuesit e pavarur të mendimit kritik, janë të 

margjinalizuar.Analisti i pavarur dhe mediumi i pavarur 

jo vetëm që margjinalizohen, por edhe stigmatizohen.Në 

sistemet moniste dhe në regjimet diktatoriale, mendimi 
ndryshe nuk mund të paramendohet. Por, është për t‟u 

habitur kur mendimi kritik, në mënyrë perfide dhe të 

sofistikuar, ngulfatet në një sistem pluralist.Aty ku 

mediumet janë të kontrolluara, nuk ka hapësirë për 

fjalën e lirë, për lirinë e shprehjes dhe për mendimin 

alternativ. Aty ku nuk ka liri shprehjeje, nuk mund të 

flitet për mendime të pavarura, për kritikë politike dhe 

as për kritikë sociale. 

  

Kriza në Shqipëri:  

- rrënon prestigjin dhe cenon imazhin e saj para botës; 
- cenon interesin kombëtar; 

- dobëson ekonominë e vendit; 

- pakëson hyrjen e investimeve të huaja; 

- dobëson ekonominë e turizmit; 

- ndikon në rritjen e shpërnguljes së të rinjve drejt 

Perëndimit; 

- komprometon statusin e vendit, si anëtar i NATO-s; 

- e zvarrit dhe e prolongon integrimin e vendit në BE; 

- ndikon negativisht në ndërtimin e shtetësisë së 

Kosovës. 

 

Në rrethana të tilla, të rinjtë dëshpërohen, 
demoralizohen, zhgënjehen dhe nuk shohin perspektivë. 

Të gjendur në një situatë të tillë, ata synojnë të lënë 

vendin. 

 

* * * 

 

Gjatë tërë periudhës së pluralizmit, në Shqipëri kemi: 

  

- korrupsion në nivelet më të larta të pushtetit; 

- nepotizëm,si në nivelin vendor ashtu edhe në atë 

qendror;   
- pasurim brenda natës të politikanëve dhe të 

oligarkëve, me mjete të paligjshme; 

- aksidente rrugore të ditëpërditshme me pasoja 

vdekjesh, lëndimesh trupore dhe dëmesh materiale, si në 

asnjë vend tjetër të kontinentit; 

- armëmbajtje pa leje; 

- vrasje dhe plagoje të shpeshta, me armë zjarri dhe me 

mjete të tjera, si në asnjë vend tjetër të rajonit; 

- gjakmarrje dhe hakmarrje, si në kohët e shkuara, si 

pasojë e mosveprimit të shtetit ligjor; 

- ngujim familjeshtë cilëve u rrezikohet ekzistenca dhe 

të cilët s‟kanë sesii dërgojnë fëmijët e tyre në shkollë; 
- rënie të cilësisë së mësimdhënies; 

- themelim universiteteshme vlera të dyshimta; 

- inflaciontë diplomave universitare, që nuk janë veçse 

letra pa vlerë; 

- të rinj të diplomuar me nivel profesional të ulët; 

- pagatë ulëta të punëtorëve që të përkujtojnë Të mjerët 

e ViktorHygoit; 

- mitë dhe ryshfet nëpër institucionet e shtetit, si në nivel 

vendor, ashtu edhe në atë qendror; 

-  vjedhje banesash, pikësh karburanti, tregtizash, 

artarësh;   

- vjedhje spektakulare bankash dhe mjetesh që 

transportojnë mjete financiare;   

- tkurrjetë numrit të popullsisë si pasojë e 

shpërnguljeve. 
 

Shpërngulja e të rinjve, rënia e shkallës së lindshmërisë 

apo e natalitetit, do ta lë Shqipërinë pa rini. Vendi mund 

të mbetet, për të mos thënë ka mbetur, pa kapacitet për 

riprodhim biologjik.  

 

Shqipëria është ndër vendet e rralla të rajonit në 

kuvendin e së cilës ka deputetë me dosje kriminale. 

Fjalët triviale dhe vulgare që mund të dëgjohen në 

Kuvendin e Shqipërisë prej politikanëve, prej liderëve 

politikë dhe prej deputetëve të caktuar, nuk i dëgjon dot 
në asnjë kuvend të asnjë shteti të rajonit.Shqiptarët 

duhet ta dinë se shteti nuk ndërtohet me muzikë 

pornografike. E tërë kjo nuk është as socializëm dhe as 

kapitalizëm, por gjysmëbarbarizëm.  

 

Si pasojë e problemeve ekonomike, e papunësisë, e 

skamjes dhe e varfërisë, në Shqipëri kemi edhe krizën e 

familjes.Problemet e sipërthëna ndërlidhen edhe me 

moralin në shoqëri. Brenda një viti ndodhtë ndahen 

mijëra çifteve bashkëshortore. E pabesueshme dhe e 

tmerrshme. Për një vend me numër të vogël popullsie, 

këto janë të dhëna shqetësuese. Fëmijët e prindërve të 
ndarë do të duhet të rriten pa njërin prej tyre. Një 

përqindje e caktuar e këtyre fëmijëve mund të 

përfundojnë në rrugë. 

 

Gjatë viteve të fundit organizmat e shoqërisë civile nuk 

janë ndier pothuajse fare. Duket sikur ndodhen në 

letargji, janë indiferente dhe indolente. Është koha që 

t‟u jepet një hapësirë më e madhe të rinjve.Shqipërisë i 

duhet, jo vetëm depolitizimi dhe departizimi i 

institucioneve publike, por edhe i shpirtit dhe i mendjes 

së shqiptarit. 
 

*   *   * 

 

Në rrethana të lartpërmendura, rrënohet edhe sistemi i 

vlerave. Në një shoqëri me vlera të nëpërkëmbura, lehtë 

mund të vijnë në shprehje jovlerat dhe antivlerat. Kjo të 

përkujton kohën e Balzakut, kur kryevlerë ishte paraja 

dhe vetëm paraja. Autori i “Komedisë njerëzore” 

thoshte: “Paraja bën çmos, ajo është jeta vetë”. Në një 

shoqëri të tillë nuk vlejnë normat, parimet, vlerat, puna, 

as morali. Vlerë kanë vetëm të kamurit, pavarësisht sesi 

e kanë krijuar pasurinë. Borgjezia në Evropë ka filluar 
të krijohet për herë të parë në Itali para 800 vjetëve, 

ndërsa në shoqërinë shqiptare individë, politikanë dhe 

oligarkë duan të bëhen borgjezë brenda natës. 

 

Si është e mundur që individi apo politikani të jetë 

pronar i pasurive të paluajtshme, me vlerë prej miliona 

eurove, kur dihet se rroga e tij mund të jetë maksimum 

1000 euro?! Ku i mori ai ato para për të ndërtuar 

fabrikë, hotel, shtëpi luksoze, vilë, jahte?! Ku i morri 

paratë për t‟i kaluar pushimet e verës apo të dimrit dhe 

ditët e fundjavës nëpër vendet ezoterikë të botës?! Ku i 
morri paratë për të ngarë automjet që kushton dhjetëra 
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mijë euro?! Kujt i duhen automjete luksoze në një vend, 

në qytetet e të cilit, me të rënë shi, ujërat e zeza të 

kanalizimeve dalin në rrugë?!Kur nuk funksionon shteti 

ligjor, qytetarët nuk i shlyejnë sa duhet dhe si duhet as 
detyrimet ndaj shtetit.Dhjetëra politikanëve të 

Shqipërisë, Uashingtoni ua ka refuzuar vizën për të hyrë 

në ShBA.  

 

Që nga viti 1991 deri më sot, në Shqipëri asnjëherë nuk 

janë organizuar dhe nuk janë realizuar zgjedhje të lira, 

të drejta dhe demokratike. Një shtet dhe një shoqëri që 

nuk ia del të organizojë zgjedhje të lira dhe 

demokratike, nuk duhet të brengoset fort në do të marrë 

ose jo, ftesë për çeljen e bisedimeve për integrim në BE. 

Brengë e shqiptarëve duhet të jetë ndërtimi i shtetit 
ligjor, i shtetit të së drejtës dhe i sistemit demokratik. 

Dihet mirëfilli se pa ekonomi nuk ka demokraci. Pa 

zhvillim ekonomik, demokracia është vetëm utopi. 

 

Në shtetin e pakonsoliduar, zbehen edhe ndjenjat 

patriotike të të rinjve. Me politikë të papërgjegjshme 

dhe pa vizion të qartë për të ardhmen, politikanët e 

Shqipërisë e djegin të tashmen e saj. Politikanët e 

papërgjegjshëm e nxijnë imazhin e Shqipërisë para 

botës.  

 

Ndarja e faktorit politik në majtistë dhe në djathtistë 
është diçka fiktive dhe joreale. Politikanët e vjetruar 

është mirë që të dalin nga skena politike, ndërsa bëmat e 

veta t‟i shkruajnë në kujtime apo t‟i nxjerrin në 

memoare. Një pjesë e kësaj klase politike mbase 

ndodhet në ciklin e saj politik të fundit. 

 

*   *   * 

 

S‟ka dyshim se brenda këtyre tri dekadave, Shqipëria ka 

lëvizur para. Por ajo ka potencial më të madh se kaq. 

Me fjalë të tjera, Shqipëria ka mundur të arrijë shumë 
më tepër se kaq. Detet shqiptare, Adriatiku dhe Joni, 

nuk lejojnë që Shqipëria të jetë ndër vendet më të 

pazhvilluara të rajonit. Nuk mjafton të thuhet: Jemi 

pasardhës të ilirëve, jemi popull i lashtë, jemi popull 

autokton i gadishullit, kemi Skënderbeun dhe Nënë 

Terezën. Nuk mjafton që shqiptarët të thonë se janë 

popull evropian, por duhet edhe të sillen si të tillë.Në 

Shqipëri vijnë turistë nga e gjitha bota. Që të gjithë 

flasin mirë për të. 

Shqipëria e fortë bën të mundur të jenë të fortë Kosova, 

Kosova lindore (Preshevë, Bujanovc, Medvegjë), 

shqiptarët në Maqedoni, shqiptarët në Mal të Zi, çamët 
dhe vice versa. Një Shqipëri e dobët i dobëson edhe 

shqiptarët që janë jashtë saj. 

 

Shqiptarët dhe gjermanët i lidh interesi strategjik i 

njëjtë. Shtrohet pyetja: Përse në vitet e 

fundit,Gjermaniaka investuar miliarda euro në Serbinë 

luftënxitëse dhe shumë pak në Shqipëri. Për këtë, 

shqiptarët duhet ta kërkojnë fajin në vetvete.Kriza 

politike apo edhe sociale në Shqipëri, i krijon epërsi 

Serbisë e cila nëpër kancelaritë e vendeve perëndimore 

pandërprerë përhap propagandë antishqiptare.  
 

Një Shqipëri e pakonsoliduar, lehtë mund të shndërrohet 

në terren të përshtatshëm për ndikimin e vendeve apo të 

qytetërimeve joperëndimore. Shqiptarët duhet të 

manifestojnë para botës aftësi shtetformuese. Ndryshe, 
do t‟i zhgënjejnë edhe aleatët siç janë: ShBA-ja, 

Gjermania, Austria, Italia, Londra.  

 

Problemet në Shqipëri nuk janë krijuar sot. Ato janë 

mbartur nga një qeveri në tjetrën.Që nga viti 1991 deri 

më sot, qeveritarë kanë qenë si këta të shumicës 

parlamentare të sotme, ashtu edhe opozitarët e 

përtashëm. Nuk mund ta fajësosh qeveritarin e sotëm 

për ato që nuk i ke bërë vetë derisa ke qenë në pushtet. 

 

Shqipëria është ndër vendet e rralla të rajonit në të cilat 
një parti politike sapo i humb zgjedhjet, nuk i njeh ato 

dhe organizon protesta. Duhet shpresuar se sot e tutje, 

Shqipëria do të jetë në gjendje të organizojë zgjedhje të 

lira. 

 

Sot, palët në Shqipëri janë in extremis, d.m.th. në skaje 

të kundërta dhe të papajtueshme. Ato janë të 

konsoliduara në pozicionet e tyre. Në raste të tilla, 

kompromisi nuk arrihet lehtë. Rrjedhimisht, palët kanë 

nevojë për arbitër ndërkombëtar. Nevojitet ndërhyrja e 

Uashingtonit, si tertiuminterveniens, madje para 

mbajtjes së zgjedhjeve vendore ku mund të ndodhin 
incidente me pasoja të rënda. Zgjedhjet e tilla, pa 

pjesëmarrjen e opozitës janë absurde. Udhëheqësit 

politikë shqiptarë duhet të kenë kujdes që kriza 

politike,e përcjellë edhe nga ajo shoqërore, të mos 

shkallëzohete të shndërrohet në konflikt civil. 

 

Për ndërkombëtarët, opozita shqiptare është aset 

kombëtar, ashtu siç është legjitime edhe shumica e 

përtashme. Përgjegjësia eshumicësparlamentare për t‟i 

afruar qëndrimet me opozitën, është shumë më e madhe 

se e protestuesve. Shqiptarët duhet ta dinë se partitë nuk 
janë prona të individëve.  

 

Shqipëria sot nuk është e izoluar, as e pavarur si në 

kohën e monizmit. Duke qenë pjesë e NATO-s dhe duke 

pretenduar integrimin në BE, atëherë ajo, një pjesë të 

sovranitetit të vet ua lë organizmave euroatlantikë. 

 

Shoqëria shqiptare duhet t‟i japë fund funksionimit me 

mikrovlera dhe me mikrosisteme. Shqiptarët duhet të 

veprojnë në makroplan dhe të ndërtojnë makrovlera dhe 

makrosisteme.Shtetin dhe kombin mund ta udhëheqin 

me sukses vetëm politikanët idealistë, me nivel 
intelektual dhe me integritet moral. 

 

Shqipëria do të bëhet. 
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Shkruan: Dr. Nail Draga 

 

 

 

 

 

 

Shqipëria po zbrazet nga emigrimi i heshtur  
 

Të dhënat mbi emigrimin e shqiptarëve nga Shqipëria për tetë vitët e fundit (2011-2018) në numrin prej  317 mijë 

qytetarësh, sipas INSTAT-it  paraqet një të  dhënë alarmante që duhet të jetë shqetësim i vazhdueshëm i Qeverisë, dhe 

institucioneve  shtetërore, ndërsa  nga ky numër  azil kanë kërkuar 183 mijë shqiptarë që përbën 53%  të të larguarve 

nga vendi, nga del se Shqipërinë e ka përfshi procesi i  shpopullimit sidomos i zonave rurale me  pasoja tragjike për 

kombin shqiptar. 

 

Tirana 

 

Për opinionin e gjerë është e njohur se pas shëmbjës së 

diktaturës komuniste në Shqipëri  procesi i emigrimit të 

popullsisë  mori përmasa të mëdha të një ekzod masiv 

në vitët 1991-1992.Dhe nuk kishte se si të ndodhte 
ndryshe sepse pasojat e diktaturës per rreth pesë dekada 

në izolim dhe varfëri ekstreme të popullsisë ndikoj në 

emigrim  në të gjitha drejtimet, për një jetë më të mirë. 

Sipas disa të dhënave nga rënia e diktaturës  nga 

Shqipëria janë larguar rreth 1.5 milion banorë, duke 

qenë vendi i parë me emigrim të popullsisë në Europë. 

 

Gjatë vitit 2018 rreth 200 mijë shqiptarë janë 

larguar nga vendi 

Por, nëse për këtë çështje me herët janë pritur të dhënat 

nga regjistrimet e popullsisë tani lëvizjet e popullsisë 
analizohen dhe publikohen për vitet përkatëse në sajë të 

informacioneve të shërbimeve të ndryshme zyrtare. Dhe 

pikërisht në këtë aspekt kemi informacione për numrin e 

shqiptarëve të cilët kanë udhtuar në botën e jashtme nga 

Shqipëria nga janari  deri në nëntor të vitit 2018. Duke 

analizuar  diferencën ndërmjet shqiptareve që kanë 

udhëtuar jashtë vendit ka qenë shumë e lartë në raport 

me kthimin e tyre e dhënë kjo shumë shqetësuese, duke 

sinjalizuar se Shqipëria po zbrazet përditë prej 

emigracionit masiv, nga del se një numër i konsideruar i 

të ikurve nuk kthehen më. 

 

Diferenca dëshmon procesin e emigrimit 

Pikërisht në këtë aspekt ditë më parë mediat informuan 

se sipas të dhënave nga INSTAT-i gjatë 11 mujorit 2018 

kanë udhëtuar jashtë vendit 4 milionë e 969 mijë 

shtetas, ndërsa janë kthyer vetëm 4 milionë e 766 mijë 
shtetas, nga del se mbi 202 mijë shqiptarë kanë ikur dhe 

nuk janë kthyer ende. 

 

Diferenca e lartë ndërmjet ikjeve dhe kthimeve që është 

mesatarisht rreth 300 mijë persona në vit në 5 vitet e 

fundit tregon se një pjesë e tyre kanë ikur e nuk janë 

kthyer më. Edhe pse shifrat e udhëtimeve, nuk janë 

tregues direkt të emigracionit, megjithate  ato janë një 

tregues indirekt që shumë shqiptarë që ikin “harrojnë” të 

kthehen edhe pse në vendet e BE-së, shqiptarët nuk 

mund të rrinë më shumë se tre muaj, sipas rregullave të 

Shengenit. 
 

 

Heqja e vizave me BE-në  avancoj emigrimin 

Edhe pse edhe më parë ka pasur emigrim të shqiptarëve 

në forma të ndryshme, në sajë të te dhënave  të 

publikuara del se diferenca  në favor të ikjeve ka nisur 

të zgjerohet kur u hoq regjimi i vizave me Bashkimin 

Europian në fund të vitit 2010. Ndërsa deri para heqjes 

së vizave, në vitin 2009 diferenca në favor te ikjeve 

ishte 124 mijë persona në vit, teksa ky numër u 

shumëfishua pas heqjes së vizave në nëntor 2010. 
Diferenca mes hyrje dhe daljeve në vitin e parë të heqjes 

së vizave ishte 283 mijë persona. Kjo diferencë u 

zgjerua në dy vitet në vijim, 2011-2012 me mbi 369 

mijë dhe 338 mijë për secilin vit. 

 

Ndërsa në  dy vitet pasardhëse diferenca u zbut  duke 

rënë nën 300 mijë persona në vit, duke arritur kulmin në 

vitin 2015, ku mbi 405 mijë persona ikën dhe nuk u 

kthyen, që është një nivel rekord i dekadës së fundit. 

Atë vit Shqipëria përjetoi një valë të pashpjegueshme 

ikjesh nga vendi. Ky nivel i lartë ikjesh përkon me 
numrin e madh të shqiptarëve që kërkuan azil në BE. 

Numri i azilkërkuesve në BE atë vit arriti në një rekord 

prej gati 69 mijë personash. 

 

Në vitin 2016, pati në zbutje pasi diferenca mes ikjeve 

dhe kthimeve ra në 260 mijë persona, teksa në vitin 

2017 hendeku ndërmjet ikjeve dhe ardhjeve është 

thelluar sërish me 334 mijë persona. Kjo tendencë u 

zbut disi në vitin 2018, ku diferenca ndërmjet hyrjeve 

dhe daljeve për 11 mujorin shënoi 202 mijë persona. 
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Pa nënvlerësuar  të dhënat indirekte mbi emigracionin, 

statistikat e sakta mbi efektin në popullsi gjatë kësaj 

dekade do t‟i mësojmë në regjistrimin e popullsisë që 

parashihet të mbahet në vitin  e 2021. Ndërsa deri 
atëherë  të dhënat nga INSTAT-i mbi hyrje-daljet e 

shqiptarëve jashtë vendit, do mbesin të dhënat më të 

besueshme në lidhje me procesin e emigrimit të 

shqiptarëve në botën e jashtme. 

 

Për azil kanë aplikuar 183 mijë shqiptarë 

Një tjetër tregues i emigrimit është ai i aplikimeve për 

azilantë në vendet e Bashkimit Europian. Nga të dhënat 

e fundit të publikuara nga Eurostat tregojnë se 167 mijë 

shqiptarë kanë aplikuar për azil në vendet anëtare të 

Bashkimit Europian për periudhën 2011-2017. Ndërsa 
vetëm për 11 mujorin e vitit 2018 janë shtuar edhe 16 

mijë aplikime të tjera, duke e çuar numrin total të 

aplikantëve në 183 mijë. 

 

Më shumë se gjysma e individëve që kanë emigruar për 

periudhën 2011-2017 kanë aplikuar për azil. Azilantët 

përbënin 53% të të larguarve. Sipas INSTAT-it nga 

vendi janë larguar gjithsej gjatë kësaj kohe 317 mijë 

persona. 

Fenomenit të braktisjës duhet shtuar edhe një kategori 

tjetër që ka të bëjë me lotarinë amerikane.Kështu sipas 

të dhënave kërkesat për lotarinë amerikane nga 173 mijë 
në vitin 2007, pas vitit 2013 e sidomos në vitin 2018 

shifra arriti në 367 mijë, që paraqet një rekord i 

panjohur deri më tash si në asnjë shtet tjetër të botës, në 

raport me numrin e popullsisë së përgjithshme në vend. 

 

Rënia e numrit të nxënësve dëshmi e emigrimit 

Po ashtu për të kuptuar më saktë fenomenin e emigrimit 

dhe përmasat e tij në mënyrë transparente dëshmojnë të 

dhënat statistikore. Në sajë te të dhënave të publikuara  

statistikat zyrtare tregojnë se prej vitit 1990 në Shqipëri 

është reduktuar për 35% numri i nxënësve dhe i 
shkollave, 22% numri i mësuesve dhe 70% numri i 

klasave. Sipas të dhënave nga INSTAT-i nga 43700 

mësues në vitin 1991, sot janë 29000; në sistemin 8-

vjeçar(sot 9-vjeçar) nga 2200 shkolla në 1991, sot ka 

1134. Vetëm këtë vit(2018) u mbyllen rreth 150 shkolla 

për shkak të pakësimit të numrit të nxënësve në disa 

qarqe.Në raport me vitin 1991, në vitin 2018 ka 260 

mijë nxënës më pak.Nga 37 mijë klasa në vitin 1990, sot 

ka 11 mijë klasa. 

 

Këtij trendi negativ dëshmon edhe e dhëna së në vitin 

2018, u regjistruan 34 mijë nxënës më pak së në vitin 
2017, ose 46 mijë më pak nxënës së në vitin shkollor 

2016/17. Ndërsa e dhëna se nga viti 1990, grup mosha 

0-14 vjeç është pakësuar nga 1 milion në 522 mijë, 

dëshmon se kemi eksodi i popullsisë ka marrë përmasa 

alarmante. 

 

Ata që studiojnë jashtë nuk dëshirojnë të kthehen në 

Atdhe 

Dhe në fund këtyre të dhënave duhet shtuar edhe një 

informacion interesant nga Qendra e Studimeve 

Ekonomike dhe Sociale (QSES) në një raport  në muajin 
janar ku publikon se nga  nga rreth 25 mijë studentë 

shqiptarë qe studjojnë jashtë vendit ose 94% e tyre nuk 

deshirojnë te rikthehen në Atdhe te paktën ne periudhën 

afat-shkurtër dhe afat-mesme, e dhënë kjo e cila 

dëshmon mos përspektiven e tyre në Shqipëri pasi të 
përfundojnë studimet. Po ashtu cekët se  për shkollimin 

e studenteve shqiptarë  jashtë vendit familjet e tyre 

shpenzojne miminalisht 10 mijë euro ne vit për një 

student, dmth. rreth 200-250 milionë euro largohen nga 

vendi çdo vit. 

 

Vetëm zhvillimi dhe punësimi ndal emigrimin 

Nga të  dhënat e prezantuara del se ata  janë shqetësuese 

për substancën fizike të shqiptarëve në Shqipëri në 

kohën e tashme dhe në të ardhmën.Në kuadër të tyre të 

dhënave nuk bëhët fjalë për shqiptarët jashtë Shqipërisë 
politike, sepse shqiptarët i ka përfshi procesi i emigrimit 

në tërë hapësirën  e tyre etnogjeogarfike. 

 

Vetëm  angazhimi serioz duke realizuar  projekte 

konkrete nga strukturat qeveritare, duke ofruar mundësi 

të barabarta të punësimit, zhvillimit propocional të 

vendit, si dhe funksionimi i shtetit ligjor duke i 

kundërvënë  korrupcionit, kriminalitet dhe abuzimit me 

pushtetin, do të hapte mundësi reale për ndaljën e 

emigrimit,  sepse nëse vazhdon ky trend shqiptarë më 

shumë do të ketë jasht Shqipërisë se sa brenda saj. 
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Shkruan: Ndue Ukaj, Prishtinë  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Të armatosemi me dituri dhe vullnet për punë 
  
 “Të lirë nga krahët, por truri i tyre është i lidhur me 

zinxhirë”- shkruante eruditit Faik Konica, më 1923, 

teksa fliste për zakonin e skllavërisë, një ves të 

shëmtuar, prej të cilit shqiptarët nuk mund të shqiteshin. 

Në fakt, po bëhen gati një shekull prej kur është shkruar 

ky tekst, dhe, shqiptarët vazhdojnë të ndjejnë peshën e 

rëndë të zakonit të skllavërisë, prej të cilit nuk mund të 

shqiten, gjë që më së miri vërehet në vobekësinë tonë të 

përgjithshme, në krizat e thella identitare dhe 

mosmarrëveshjet e brendshme. 

 

Shqiptarët e shekullit XXI, janë të lirë, por prapëseprapë 
të varfër- më të varfrit në Europë- të katandisur në 

mjerim, dhe, për çdo ditë, e braktisin atdheun e tyre, në 

kërkim të një jete më të mirë. Pra, ata vazhdojnë të mos 

e ndjejnë lirinë e brendshme, që është fondamentale, si 

ajri, uji e buka. 

 

Po ashtu, ata vazhdojnë të udhëhiqen nga mendje të 

cekëta, që pak kuptojnë nga rrjedhat e qytetërimit dhe të 

kulturës.   

Pra, shqiptarët, ndonëse kanë sendërtuar disa aspirata 

politike, dhe këtë fal ndihmës së jashtme, ata nuk kanë 
gjetur lumturi dhe as paqe të brendshme. Ata kanë fituar 

lirinë fizike, por kanë problem me lirinë e brendshme. 

Mbase, kjo mund të jetë njëra nga mbrapshtitë kryesore, 

që nuk i lë ata të këndellen, të armatosen me dituri dhe 

vullnet për punë, siç porosiste iluministi i ditur, Tajar 

Zavalani. Në mungesë të këtyre idealeve, ata sillen të 

çoroditur përballë krijesës së quajtur shtet, pa modele 

kulturore e politike, ndërkaq, mosmarrëveshjet e 

brendshme, i kanë kthyer në norma, prandaj, çdo ditë e 

më shumë duket sikur nuk ka shtegdalje nga problemet 

tyre. 

 
Në këtë amulli, si në kohën kur u bë Shqipëria, secili që 

analizon jetën e sotme shqiptare, s‟ka sesi të mos pyet: 

ku janë rrënjët e kësaj krize? 

 

Meqë shumëçka, në mos gjithçka për këtë krizë është 

thënë, atëherë e shoh të dobishme të rikthimi te tradita, 

te klasikët e mendimit shqiptarë, te ata që bënë 

autopsinë e psikologjisë shqiptare. Një i tillë, pa dyshim 

ishte Tajar Zavalani, vepra e të cilit paraqet një vizion të 

qartë perëndimor për Shqipërinë. Ky autor, gjithmonë 

bënte thirrje të njihej mirë realiteti shqiptar, veset dhe të 
metat, që sipas tij ishin, “mungesa e disiplinës, egoizm‟i 

i cekët dhe mosheqja e njëri-tjetrit.” Sipas tij, këto të 

meta, trashëgimi të së kaluarës, kishin bërë të pamundur 

punën kolektive të shqiptarëve. 

 

Ky autor, në tekstin “Populli dhe intelektualët”, të 

botuar më 1934,  teksa analizonte trashëgiminë e mjerë 

shqiptare, ai njëkohësisht dëftonte rrugën si të hyhej në 

vallen e qytetërimit. Po, ai tregonte nevojën që kishte 

kombi shqiptar të emancipohej dhe të hynte në vallen e 

qytetërimit, si popull i vonuar e me shumë të meta. 

 

Një nevojë të tillë, shqiptarët e kanë edhe sot, kudo ku 

ata jetojnë. Në të vërtetë, kjo nevojë, siç është thënë dhe 
përsëritur shpeshherë, është në dobi të së ardhmes së 

tyre: të lartësimit shpirtëror dhe të ngritjes ekonomike e 

kulturore. 

 

Zavalani, thoshte se, edukimi i popullit është kondita e 

parë e  çdo qytetërimi. Kanë kaluar shumë kohë, prej 

kur është shkruar ky tekst, por shqiptarët nuk është se 

kanë shartuar veset e shëmtuara, që lidhen me 

mungesën e cilësive të nevojshme për të hyrë në vallen 

e qytetërimit. Si në kohën e tij, shqiptarët, kanë nevojë 

të pohojnë një gjë të tillë- nevojën për edukim- mbi të 
gjitha, ata kanë nevojë të vetëdijesohen për gjendjen e 

mjerë në të cilën jetojnë- se ata janë të këputur nga 

gjitha rrjedhat ekonomike e kulturore të botës së 

përparuar perëndimore. 

 

Shqiptari i mençur, Tajar Zavalani, tregonte për 

përpjekjet që bënë atëbotë idealistët e kohës  së tij “të 

shkundim pluhurin e mbrapmë ku qemë rritur, të 

shkëputemi nga idetë e ndryshkura, paragjykimet e 

cekta dhe mentaliteti primitiv; u përpoqëm të 

riedukojmë vehten dhe të armatosemi me dituri dhe 

vullnet për punë. Pastaj vimë këtu dhe gjejmë botën e 
vjetër që kishim lënë. Sado pakë thellë të na ketë prekur 

kultura oksidentale, prap se prapë një qind për qind me 

botën e vjetër nuk mund të pajtohemi.” 

 

Në të vërtetë, Zavalani bënte pjesën në atë pjesën e 

fisnikërisë shqiptare, që pa droje dhe pa paragjykime, 

flisnin për plagët shqiptare dhe kërkonin që ato të 

kuroheshin.  Për të, ashtu sikurse për Konicën, Nolin, 

Fishtën, Merxhanin, Koçën, Harapin, etj., shqiptarët nuk 

mund të hynin në vallen e qytetërimit, pa i shartuar 

veset e trashëgimisë së shëmtuar, të cilat, këta idealistë i 
lidhnin me trashëgiminë e shëmtuar osmane, që kombin 

shqiptar e kishte këputur nga rrjedhat e qytetërimit. 
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Shqiptarët e shekullit XXI, nuk kanë një mision të ri dhe 

as të vjetër. Atyre duket sikur u janë tha idealet, prandaj 

sillen të trullosur dhe pa kurrfarë përgjegjësie ndaj të 

sotmes e të ardhmes. Ata janë ngatërruar me njëri-tjetrin 
dhe nuk e shohin sesi kanë mbetë më të pazhvilluarit në 

Europë. Për më tepër, ata duket sikur kanë humbur 

ndjesinë për tema të rëndësishme, esenciale, që lidhen 

me edukimin e një breznie të re, me ndjenja të lirisë dhe 

të pavarësisë së plotë. Në të kundërtën, kudo dhe kurdo, 

dëgjohet një ligjërim i përçudnuar, i  egër, primitiv dhe 

jashtë konditave të qytetërimit. 

 

Zavalani, në shkrimet e tij të shumta, fliste edhe për 

dobitë që kanë kombet që hyjnë vonë në vallen e 

qytetërimit, sepse, sipas tij, ata mund të përfitojnë nga 
eksperienca e popujve më të qytetëruar dhe kështu, 

mund t‟i shkurtojnë etapat e evolucionit. Pse të mos 

mësojmë nga mendje të tilla, që t‟i ndërrojmë kahet e 

zhvillimit tonë. Që të bëjmë këtë duhet të edukohemi 

dhe të mësojmë nga popujt e qytetëruar. Koha nuk 

ndalet që të na pret ne, derisa të kalojmë këtë moshe të 

stërzgjatur të foshnjërisë. Koha nuk na pret, prandaj të 

shqitemi nga mentaliteti primitiv dhe paragjykimet e 

cekëta dhe të marshojmë me vetëdije drejt një misioni të 

ri: edukimin, pa të cilin nuk ka përparim, lumturi dhe 

mirëqenie. 
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Opinione

 

Shkruan: Anton Marku, Vjenë 

 

 

 

 

 

 
 

                                Tre musketerët e Kosovës 
 

Dikur udhëheqës të lartë ushtarak, sot drejtues institucionesh kryesore të Kosovës, ata të tre janë duke zhvilluar garë 

mes tyre se cili do të dalë me tema më të mëdha. Në dukje të parë bëhet fjalë për një rivalitet politik, por në të vërtetë 
kemi të bëjmë vetëm me një lojë të tyre të radhës. Pengmarrja e shtetit po hyn në një etapë të re. Tani për tango nuk 

mjaftojnë vetëm dy, duhen tre. 

 

Territori 

Pasi që kishte filluar të humbaste teren në skenën 

politike të vendit,„„Shefi‟‟ nxori nga xhepi kartën e 

fundit: Atë për të cilën jo rrallë kishte folur me zë të ulët 

prapa perdeve të diplomacisë botërore. Në konceptin e 

tij për rivijëzimin e kufinjve në Ballkan ai u përkujdes 

që pas të linte sa më shumë mjegull. Ashtu siç jemi 

mësuar ta shohim, sidomos në dekadën e fundit, në të 
cilën ai kishte monopolin mbi çështjet si liberalizimi i 

vizave, dialogu dhe ushtria. Këtë të fundit e 

riaktualizonte sa herë që sondazhet tregonin një rritje të 

simpatisë ndaj LDK-së dhe Vetvendosjes.  

 

Në opinionin publik është një bindje e përgjithshme se 

ata që e kanë këshilluar që të hapë këtë dritare kanë 

pritur që nga jashtë të hyj freski e jo vapë.  

 

Më të në krye të shtetit është e mundur që në një të 

ardhme jo të largët të ballafaqohemi me një situatë në të 

cilën tokat do të bëhen më të rëndësishme se sa kokat. 
 

Taksa 

Vendosja e taksës për produket serbe ishte një reagim 

spontan ndaj dështimit për tu anëtarësuar në 

INTERPOL. Mbase ishte e drejtë legjitime për të 

reaguar, por pyetja është se a u zgjodh arma më e duhur. 

Në anën tjetër të paktë mund të jenë ata që do ta kenë 

besuar se ajo do të zgjasë kaq shumë. Mbase as vet i 

pari i qeverisë, ai që, pasi që të tjerëve „„ua mori nga 

duart‟‟ meritat për krijimin e ushtrisë, ai doli që me një 

këmbëngulësi të pashoqe të personifikohej me këtë 
histori.  

 

Rezultati i deritanishëm tregon se me këtë hap as Serbia 

nuk u gjunjëzua e as Kosova nuk lulëzoi. Shumica e 

produkteve serbe në tregun kosovar u zëvendësuan me 

po ato produkte, të ambalazhuara në paketime të tjera 

nëpër shtetet fqinje. Çmimin e fundit, si dhe gjithmonë, 

vazhdon pa paguajë konsumatori.  

 

Serbia deri më tani nuk ka ndërmarrë ndonjë 

kundërmasë. Me qëndrimin e saj të ngurtë qeveria 
kosovare po ia mundëson asaj që të luaj rolin e 

viktimës, duke ja dalur që të përfitojë edhe ata të cilët 

deri dje ishin në anën tjetër.  

 

Tribunali 

Që kaosi të jetë sa më i përsosur po përkujdeset 

Kryeparlamentari. Kishte muaj që ai kishte mbetur pa 

tema madhore, duke u shëtitur nën hijen e dy të parëve 

të shtetit. Dhe ja, mendja e tij gjeniale shpiku idenë e 
krijimit të një tribunali (gjykate) ndërkombëtare për 

krimet e luftës të kryera në Kosovë nga shteti serb. Se 

nga kush, si, kur dhe në cilën mënyrë do të ndodhë kjo 

nuk e tha. Se sa ka fuqi Kosova që bashkësisë 

ndëkombëtare të ia imponoj një institucion të tillë, 

sidomos tash pas mbylljes së Tribunalit të Hagës dhe 

fillimit të punës së gjykatës speciale, është një 

pikëpyetje e madhe. Sidomos kur inciativa promovohet 

nga një ish-drejtues i një shërbimi të fshehtë informativ, 

i cili nuk është se është shquar ndonjëherë, qoftë në 

kohëra lufte apo paqeje, si adhurues i gjykimeve të 

drejta dhe të paanshme, por më shumë si ekzekutues i 
vendimeve, të cilat mund të jenë marrë jashtë gjykatave. 

Një tjetër argument, i cili e bën edhe më pak të 

besueshëm realizimin e kësaj inciative, është dhe fakti 

se ai njihet për një rol të veçantë dhe shumë dyshues në 

lidhje me tentativën e zhbërjes së gjykatës speciale në 

një natë të ftohtë dhjetori të vitit 2017, e themelimin e së 

cilës edhe vet e kishte votuar, si deputet dhe si parti.  

 

Truri dhe trupi 

Pas „„ikjes se trurit‟‟ Kosova po ballafaqohet edhe me 

„„ikjen e trupit‟‟: Prej saj po largohen, dhe atë 
masovikisht, edhe punëtorët e krahut.  

 

Përderisa populli të mos filloj të besoj se e ardhmja nuk 

është një hapësirë në të cilën do të hyhet, por një realitet 

të cilin njerëzit e krijojnë vet, e nesërmja do të jetë si e 

sotmja. E mjegullt. Po aq sa dhe e djeshmja.   

 

Njeriu pushon se ekzistuari në momentin kur hesht. 

 

Për fat të keq, shpeshherë lira e ka më të mirë aromën se 

sa shijen.  
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Shkruan: Dr. Zef Komani, Gjakovë 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letër e hapur Kryetarit të Parlamentit të Kosovës 

 
I nderuar Kryparlamentar, Z. Veseli.  

 
Duke u nisur nga fakti se jam qytetar i thjeshtë e 

rrjedhimisht mosmundësia e komunikimit të 

drejtpërdrejt me Ju, përmes kësaj letre po i shprehi dy 

brenga që po e dëmtojnë në thelb forcimin e Kosovës si 

shtet dhe mirëqenien materiale, sociale e pse jo edhe atë 

psikike të ne qytetarëve të thjesht. Jemi të vetëdijshëm 

se keni rreth vetes këshilltar dhe ekspert, mirëpo duhet 

dëgjuar edhe zëri i ne qytetarëve sepse jemi shumicë 

dhe jo të involvuar direkt prandaj zhvillimet dhe 

fenomenet në politiken kosovare i vlerësojmë më 

objektivisht. 

 
E para 

Kohëve të fundit politika kosovare ka degradua në atë 

mas sa përfaqësuesit e Institucioneve qendrore të 

Republikës së Kosovës komunikimin zyrtar dhe atë jo 

zyrtar po e bëjnë përmes medieve. Do të ishte e drejtë 

sikur ky komunikim të përfaqësonte sadopak bindjet 

dhe qëndrimet unike të tyre (nëse i kanë) për të mirën e 

Republikës. Mirëpo kur ky komunikim degradon në atë 

nivel sa edhe bartësit kryesor të pushtetit si Kryetari i 

Republikës dhe Kryeministri të diskutojnë çështjet 

shtetërore përmes rrjeteve sociale apo paraqitjes në 
media atëherë qytetarëve nuk u mbete asgjë tjetër vetëm 

të përgatisin plaçkat dhe ta lëshojnë Kosovën. Nisur nga 

kjo sot e kemi fenomenin e egzodusit të rinisë kosovare 

i cili po vazhdon me ritëm gjithnjë e më të shpejt. Sa për 

shkaqe ekonomiko – sociale po aq edhe për ato mentale. 

Kosova ende mbete toka mbi të cilën po sillet mjegulla 

e nepotizmit, paditurisë dhe mashtrimeve të cilat na 

kthejnë prapa dhe na bëjnë hor.  

 

Neve të shkretërve të cilët qëndrojmë në Kosovë (për 

shkak të atëdhedashurisë apo pamundësisë për të ikur) e 

kemi të vështir që atdheun tona ta përjetojmë si shtet 
serioz. Dhe në këtë situatë po na sjellin institucionet 

relevante shtetërore. Drejtimi i lëvizjes së shtetësisë së 

Kosovës ka kohë që është bërë rutinë, dhe atë një hapë 

para e tre prapa. Një hap para është bërë kur është 

vendosur taksa ndaj mallrave të Serbisë (edhe pse me 

vonesë) ndërsa një kilometër prapa është bërë kur 

përmes rrjeteve sociale Presidenti dhe Kryeministri 

akuzojnë njëri tjetrin për takime me mafioz e kriminel 

siç është Radojcici (duke u nisur nga fakti që nuk e njoh 

po e marr të drejtën ta quaj kështu në bazë të medieve 

dhe dyshimeve të prokurorisë). Me këtë komunikim 
publik në lidhje me Radojcicin që të dy treguan pa 

pjekuri politike dhe i degraduan Institucionet të cilat i 

udhëheqin. Si me takimin me të poashtu forma si na u 
palsua informata ne qytetarëve për këto takime 

“sekrete” treguan paaftësi elementare në të menduarit 

dhe vepruarit logjik.  

 

Pasi duhet të ekziston minimumi i seriozitetit me 

marrjen me punë shtetërore atëherë duhet të ketë një 

standard, minimum i të cilit është që së pari të 

respektojnë vetveten, pastaj institucionin e në fund 

gjithsesi edhe Kosovën e shkretë. Në të kundërtën ne 

qytetaret e shkretë (“pa dijshëm”) të Kosovës mund të 

mendojmë çdo gjë, por asgjë të mirë. Shumica e neve 

qytetarëve të thjeshtë institucionet të cilat i përfaqësojnë 
mendojmë se nuk konsiderohen mjaftueshëm serioze. 

Sepse në të ardhmen mund ta ndërrojnë Radojcicin me 

ndonjë tjetër të tillë dhe ky fenomen do të ishte presedan 

antilogjik dhe komprometues. Prandaj i nderuari 

Kryparlamentar duke u nisur nga fakti se që të dytë si 

Kryetari i Shtetit e po ashtu edhe Kryeministri janë të 

zgjedhur nga parlamenti ti ftoni në takim dhe ti 

këshilloni që edhe nëse bëjnë gabime logjike në 

udhëheqje (siç ishte rasti i takimit me Radojcicin) së 

paku mos të debatojnë për këtë fakt në media dhe rrjete 

sociale sepse neve “tokësorëve”, qytetarëve të thjeshtë 
po na e shkatërrojnë jetën e kuptohet edhe gjendjen e 

shëndetit mendor.   

 

Brenga e dytë është sjellja po ashtu e dy liderëve të 

lartpërmendur në lidhje me ndryshimin e kufijve si dhe 

taksen ndaj mallrave serbe.  

 

Sa i përket kufijve apo ndryshimit të tyre Presidenti së 

pari do të duhej të diskutoj në qarqe të mbyllura (me Ju, 

Kryeministrin, liderët e partive politike, Akademinë e 

Shkencave) e pastaj ideja të plasohej në opinion. E jo 

siç ka vepruar, së pari ta diskutoj në opinion, ndez 
debate pro et kontra me çka Serbia e arrin suksesin 

maksimal, përçarjen, fragmentim dhe defaktorizim të 

klasës politike në Kosovë. Kurrë më tepër nuk na është 

nevojitur unitetit e kurrë më të mangët nuk e kemi pasur 

dhe atë në prag të bisedimeve finale për mbylljen e 

problemeve shekullore. Prandaj konsideroj se sa më 

shpejtë të thërrasësh një takim me të gjithë akterët e 

lartpërmendur dhe nga aty të dilni me një ide, qëndrim 

dhe zë.  

 

Ndërsa sa i përket taksës edhe pse vendosja e saj ka 
qenë një ndër vendimet më të qëlluara tonat pas vitit 
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2008 tani më jo vetëm që e ka humbur qëllimin dhe 

vlerën përkundrazi Republikës së Kosovës është duke iu 

kthyer bumerang. Në moment e vendosjes së saj ne në 

raport me Serbinë për herë të parë u sillem si shtet, u 

vendosëm në rrafsh të barabartë. Me kalimin e kohës që 

të gjithë faktorët relevant botëror (ata që na çliruan) për 

të na e ruajtur integritetin moral nuk kërkuan me e 
shfuqizua por vetëm suspendimin e saj dhe për më tepër 

në afat të caktuar. E ne çka po bëjmë? Po i refuzojmë të 

gjithë miqtë më të mirë të shtetësisë së Kosovës, ata që 

në vitin 1999 rrezikuan të fillojnë luftën e tretë botërore 

për dy milion banor, për NE. Me siguri këshilltaret e 

Kryeministrit e kanë vërejtur se Kina e Rusia nuk po 

kërkojnë anulimin e as suspendimi e taksës, sepse ata e 

dinë se mos suspendimi i saj, çdo ditë e më tepër është 

duke i konvenuar Serbisë dhe diplomacisë së saj. Duhet 

marr me dyshime të mëdha disa segmente të qeverive të 

huaj të cilat mund të jenë duke na këshilluar që të lëmë 

në fuqi taksen.  
 

Pra i nderuar Zoti Kryparlamentar mendoj e besoj se 

është e udhës që sa më parë taksa të suspendohet për 

120 ditë në të mirë të Kosovës. Në të kundërtën çdo ditë 

e më tepër rolin e viktimës në aspektin diplomatik jemi 

duke ja dhuruar Serbisë edhe për kundër prezencës së 

plotë të mallrave serbe në raftet e tregut kosovare (dhe 

paradoksalisht me çmime të njëjta sepse taksa nuk është 

duke u paguar, kuptohet me përjashtime të vogla).  

 

Prandaj si Kryparlamentar, Ju obligoni liderët që të 
veprojnë në të mirë të Kosovës e mos të veprojn duke 

llogaritur në rezultatet e zgjedhjeve të përgjithshme të 

cilat janë aq afër.  
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Histori

 

Shkruan: Gjon Keka, Graz 

 

 

 

 

 

 

 
 

Përvjetori i 614 i lindjes së Gjergj Kastriotit – këtij Titani të Arbërit 

 
Kur lindin njerëz të mëdhenj që do t'i plotësojnë profecitë 

dhe vizionet e ngjarjeve historike lind një diell i ri i 
buzqeshur që na tregon se koha e plotësimit ka ardhur. 

Lindja është fjalë solemne, kur lind një fëmijë familja ka 
gëzim, shpallë ditën dhe datën si solemne si të shenjtë për 

të dhe të ardhmen. Edhe në Mitologji lindjes i është 
kushtuar një rëndësi e madhe, pra një traditë e zakon e 

gëzimit dhe e buzëqeshjes së diellit të botës familjare e 
kombëtare. 

 
Edhe lindja e Gjergj Kastriotit-Skënderbeut është 

parashikuar dhe ka qenë plan i qiellit që ai të dal nga gjiri i 
Kastriotëve. Lindja e tij nga Voisana e cila kishte parë në 

vizion apo në ëndërr ardhjen e Gjergjit të Madh me shenja 
e simbolika e që në fakt i paraprinin lindjes së një epoke 

dhe jo vetëm të një njeriu, lindjes së shpëtimarit dhe 
mbrojtësit të Arbërisë dhe Europës. 

 
Poashtu lindja e Gjergj Kastriotit me shenjën e shpatës së 

Arbërit në krahërorin e tij tregon qartë se ai ishte i zgjedhur 
i kombit tonë. Ai ishte Titani i fuqishëm i Arbërit por edhe 

i Europës. Ashtu sikur shumica e njerëzve të mëdhenj që 
kanë lindur në mënyrë të heshtur, pa shkundje tërmeti apo 

shpërthim vullkani, në mënyrë krejt të natyrshme dhe 

shoqëruar me disa simbolika e shenja të pashpjegueshme 
për syrin njerëzor, ashtu edhe Gjergj Kastrioti ka lindur në 

mënyrë modeste si një njeri në një familje fisnike e 
mbretërore të Arbërisë europiane. 

 
Ishte në fakt nëna e tij ajo që i rrënjosi në zemrën dhe 

mendjen e tij dashurinë për atdheun, ajo kishte një ndikim 
të drejpërdrejtë në edukimin e tij të brendshëm, deri para 

marrjes peng nga sulltani. 
 

Ndërsa Ati i tij ishte ai që e mësonte si të bëhet i pavarur, 
në sprova, në dyluftim, si të forcohet trupërisht (fizikisht) 

nga ushtrimet e shpeshta, pastaj syhapur ndaj rreziqeve, 
njohje të përditshme në artin ushtarak, art ky që arbërorët e 

kishin të njohur tradicionalisht. 
 

Kështu ai një pjesë të shkurtër e kaloi nën gjirin edukues 
familjar, por që më pas u mor pengë nga sulltani dhe u rrit 

sipas zakoneve, traditave dhe ideologjisë e artit otoman. 
Edhe pse u rrit dhe u edukua në oborr të sulltanit, nga 

vegjëlia dhe edukimi i nënës dhe atit të tij ishin themeltare 
që kishin zënë rrënjë në zemër e mendje, pra ai në oborrin 

e sulltanit i rriti brenda vetes ato që i kishte mësuar nga 
nëna dhe ati i tij. Kjo ka qenë edhe arsyeja pse ai nuk e 

harroi kurrë atdheun që ia kishte mbjellë nëna dhe ati i tij, 
kjo është arsyeja që ai e përgatiti planin dhe veten për t'iu 

kthyer atdheut të tij, për ta ringjallur atë dhe bërë me 

dinjitet, dhënë emrin e famshëm në botë, dhe rikthimit të 
frymës së lirisë arbërore e pavarësisë së saj. Kështu që akti 

i rikthimit të tij ishte akt plotësisht i natyrshëm, i 
domosdoshëm, sepse për atë ishte lindur dhe për atë iu 

rikthye në gji atdheut për t'u bërë trungu i kombit dhe 
shtetit të Arbërit. 

 
Megjithkëtë duhet vënë re këtë: Nëse nuk do të lindte 

Gjergj Kastrioti kombi ynë nuk do të ishte flamurtar i 
mbrojtjes jo vetëm të qenjes sonë kombëtare e identitare, 

por edhe i civilizimit të përbashkët europian. Nëse nuk do 
të lindte Gjergj Kastrioti kuvendi i Lezhës nuk do të hynte 

në histori si një Kuvend shembull i bashkimit jo vetëm të 
fiseve të Arbërit por edhe i bashkimit të kombeve e 

popujve të Europës. Nëse nuk do të lindte Gjergj Kastrioti 
emri i Arbërisë nuk do të ishte në gojët e kombeve, 

mbretërve dhe zyrave diplomatike, të poetëve, 
historianëve, shkrimtarëve, kronistëve, etj. Nëse nuk do të 

lindte Gjergj Kastrioti nuk do të kishte Shtet të Arbërit, i 
njohur e pranuar nga të gjitha kombet e Europës. Nëse nuk 

do të lindte Gjergj Kastrioti nuk do të kishim Flamurin më 
të famshëm në botë pas të cilët u rreshtuan mbretër, princa, 

popuj e kombe, dhe ndoshta nuk do të kishte nëntor të dytë. 

Nëse nuk do të lindte Gjergj Kastrioti emri i Arbërisë 
ndoshta do të zhdukej prej hartës europiane nga pushtuesi 

otoman, sepse Gjergj Kastrioti dhe emri i Arbërisë janë të 
lidhura si zemra me trurin. Nëse nuk do të lindte Gjergj 

Kastrioti nuk do të kurorëzohej identiteti dhe vizioni 
europian i shtetit dhe kombit të Arbërit, sepse ishte vetë 

Gjergj Kastrioti që ia vuri vulën identitetit tonë se ne i 
përkasim Europës me rrënjë shpirtërore e kulturore dhe si 

vend. Por, ja që lindi kryezoti ynë Gjergj Kastrioti për t'i 
ruajtur dhe dhënë edhe më shumë famë të gjitha ato që u 

cekën më lart. Prandaj mund të them se, pasi që Arbëria 
ishte në errësirën e thellë otomane, Perëndia i Arbërit tha le 

të dal një Gjergj Kastriot dhe drita u bë. 
 

Kështu që në përvjetorin e lindjes së Gjergj Kastriotit-
Skënderbeut mund të nënvizoja se njerëzit e mëdhenj janë 

të rrallë në të gjitha kohët, por kurrë më të rrallë se e jona, 
pasi kombi ynë ka nevojë tani urgjentisht për njerëz të 

mëdhenj si Gjergj Kastrioti i Madh, për ta bërë Arbërinë 
vend me dinjitet, identitet europian dhe për t'i dhënë emrin 

e madh e vendos në mesin e kombeve të civilizuar të 
familjes së kombeve europiane. Ndërkaq këtë shkrim të 

shkurtër po e përfundoj me këto fjalë të Jean Paul mbi 
njerëzit e mëdhenjë i cili thoshte : 

 
„„I Shenjtë është vendi ku ka lindur një njeri i madh.”
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Ismail Qemal Vlora apo Syrja Vlora? 

Austro-Hungaria midis tipave të ndryshëm të aktorëve austrofilë 

(pjesa e parë) 

 

Roli i Ismail Qemal Vlorës dhe i Syrja Vlorës në Luftën e Parë Ballkanike dhe për Shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë 

 

Ismail Qemali 

 

Para se të provojmë një tipizim të mundshëm të 

aktorëve shqiptarë austrofilë, ne duam të krahasojmë 

rolin e Ismail Qemal Vlorës me atë të Syrja Bej Vlorës 

në Luftën e Parë Ballkanike dhe në Shpalljen e 

Pavarësisë së Shqipërisë.Pranimi i katërmbëdhjetë 

pikave të Hasan Prishtinës nga ana e Portës së Lartë në 

gusht 1912, të mbështetura nga Ballhausplatz-i, d.m.th. 

nga Ministria e Jashtme austro-hungareze, premtonte 

për herë të parë krijimin e vilajetit të bashkuar me emrin 
Shqipëri nën sovranitetin osmandhenë rastin më të keq 

nën protektoratin e Austro-Hungarisë.1Mirëpo 

shqiptarët gjendeshin në një dilemë të madhe: nga njëra 

anë synonin vazhdimin e përpjekjeve kundër qeverisë 

osmane për arritjen e kërkesave të tyre, nga ana tjetër 

                                                
1
Lidhurmekëtëkapitulltëparëshih Kurt Gostentschnigg (2018): 

Wissenschaft im Spannungsfeld von Politik und Militär. Die 

österreichisch-ungarische Albanologie 1867-1918. Wiesbaden: 

Springer VS, f. 584–594. 

ishin koshientë se shtetet e tyre fqinje, të cilat donin të 

shkëputnin territore shqiptare nga Perandoria Osmane, 

nuk ishin aleate të natyrshme të tyre. Më 14 tetor 1912 
„Shoqëria e Zezë për Shpëtim“ iu drejtua përfaqësive 

diplomatike në Shkup me një letër, ku theksoi faktin se 

shqiptarët do të rroknin armët për të mbrojtur njësinë e 

tyre territoriale dhe jo për të mbrojtur Perandorinë 

Osmane. 

 

Shkurt para shpërthimit të Luftës së Parë Ballkanike 

filluan përpjekjet intensive të aktorëve austrofilë deri 

atëherë më lojalë, të Syrja Bej Vlorës dhe djalit të tij 

Eqrem Bej Vlora, për të mbledhur një kuvend kombëtar 

shqiptar. Lidhur me këtë ndërmarrje dy protagonistët na 
paraqesin versione të ndryshme. Veç kësaj rindërtimi i 

ngjarjeve të kësaj faze vendimtare për historinë e 

Shqipërisë nga shpërthimi i Luftës së Parë Ballkanike 

deri në Shpalljen e Pavarësisë vështirësohet nga të 

dhënat pjesërisht të pasakta dhe të ndryshme që gjenden 

në rrëfimet e dy protagonistëve, të cilat në rastin më të 

mirë përputhen vetëm me vështirësi ose nuk pajtohen 

fare me kronologjinë e përhapur të ngjarjeve në 

literaturën profesionale. 

 

Shembulli më i dukshëm për këtë ngatërrim është 
renditja e mbrapshtë të dy kapitujve në kujtimet e Syrja 

Vlorës: ai shkruan së pari mbi bisedimet e tija rreth 

mesit të tetorit 1912 në Vjenë me udhëheqjen e 

atjeshme dhe në vijim  mbi përpjekjet e tija të nisura në 

fund të shtatorit 1912 për mbledhjen e një kuvendi në 

Vlorë. 

 

Versioni2 i të birit, Eqrem Vlorës sërish në gjinë e 

kujtimeve, të shkruara më vonë në kohë është 

përmbledhtas si vijon: Syrja Vlora thirri parinë e Vlorës 

në shtëpinë e vet dhe ia shpjegoi situatën e pashpresë të 

ushtrisë osmane kundër ushtrive të Lidhjes Ballkanike 
dhe planet e saja të drejtuara edhe kundër shqiptarëve 

lidhur me ndarjen e pjesës evropiane të Perandorisë 

Osmane. Paria e pranishme, sidomos kundërshtarët e tij, 

nuk e besonin Syrja Vlorën. Në këtë bisedë u vendos 

vetëm se Eqrem Vlora të dërgohej tek “shtatë 

mbretërit”, d.m.th. tek Fuqitë e Mëdha, për të marrë 

                                                
2
Ekrem BeyVlora (1968): Lebenserinnerungen I (1885–1912). München: 

Oldenbourg, f. 253–256. 
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vesh se çfarë ata mendonin mbi planin e Syrja Vlorës 

dhe se çfarë ata donin të ndërmerrnin në favor të 

Shqipërisë. Pas kësaj Eqrem Vlora u nis më 23 shtator 

1912 për në Vjenë. Ndërkohë Syrja Vlora përpiqej me të 

gjitha mjetet të mblidhte një kuvend në Vlorë me 

përfaqësues nga të gjitha rrethet shqiptare, ku do të 

vendosej lidhur me qëndrimin dhe veprimtarinë e 
shqiptarëve gjatë ngjarjeve që priteshin.3Përveç Alfred 

Rappaport-it, drejtuesit të departamentit për Shqipërinë 

brenda Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, nuk e 

besonte askush në Vjenë pikëpamjen e Eqrem Vlorës se 

Perandoria Osmane do të humbte luftën kundër Lidhjes 

Ballkanike.4Në qoftë se ndodhte vërtet shembja e pjesës 

evropiane të Perandorisë Osmane, atëherë, sipas 

mendimit të udhëheqjes austro-hungareze, shqiptarët 

duhej të mblidhnin sa më shpejt diku një përfaqësim 

popullor, i cili duhej të shpallte pavarësinë dhe 

neutralitetin e Shqipërisë. Edhe në rastin e fitores së 

Perandorisë Osmane Monarkia e Dyfishtë do të mbronte 
idenë e një autonomie për Shqipërinë, por në rastin e 

disfatës do të njihte dhe mbronte ekzistencën e një 

Shqipërie të lirë dhe të pavarur.
5
 

 

Kurse versioni6 i Syrja Vlorës është përmbledhtas si 

vijon: Syrja Vlora, i cili kishte dërguar të birin, Eqremin 

për biseda sondazhi në Vjenë, thirri parinë e Vlorës në 

shtëpinë e tij. Në fjalën e mbajtur para të mbledhurve, ai 

tërhoqi vëmendjen për faktin se ata duhej të mënjanonin 

armiqësitëpersonale dhe se do të ishte e nevojshme të 

formohej sa më shpejt një komitet për marrjen e masave 
për mbrojtjen e interesave kombëtare dhe për sigurimin 

e ekzistencës së atdheut. Në vijim ai propozoi mbajtjen 

e një kuvendi në Vlorë. Propozimi i tij u pranua nga të 

gjithë dhe në bazë të tij më 27 shtator 1912 u përpilua 

një telegram drejtuar parisë së Shqipërisë së Mesme dhe 

Jugore, në të cilin ndër të tjera evidentohej se Rumelia 

ishte në rrezik, dhe ndarja e saj mes mbretërive 

ballkanike mund të ishte realitet, prandaj qeveria 

osmane duhej të përkrahej lidhur me përgatitjet e saja 

ushtarake. 

 
Midis këtyre dy versioneve ka disa dallime. Sipas Syrja 

Vlorës, i biri  Eqremi është nisur tashmë për në Vjenë 

para bisedës me parinë në shtëpinë e tij. Ndërsa Eqrem 

Vlora pohon se ai ka udhëtuar në Vjenë vetëm pas kësaj 

bisede, si rezultat i saj. Përsëri sipas Syrja Vlorës, kjo 

bisedë parie është zhvilluar më 27 shtator 1912, sepse 

në fund të kësaj u përpilua telegrami, që mban të njëjtën 

datë. Por sipas Eqrem Vlorës biseda me parinë në 

shtëpinë e të atit u zhvillua para datës 23 shtator 1912, 

kur ai gjoja u nis për në Vjenë. Ndërsa për Syrja Vlorën 

qëllimi i kësaj bisede qëndronte në marrjen e masave 

për vetëmbrojtjen kombëtare, për Eqrem Vlorën ai 
konsistonte në vendimmarrjen mbi qëndrimin e 

shqiptarëve gjatë ngjarjeve të ardhshme. Historiani 

hungarez Krisztián Csaplár–Degovics është i mendimit 

                                                
3
 Po aty, f. 255. 

4
Vlora (1968), f. 257; SyrjaVlora (2013): Kujtime. Ngafundi i 

sundimitosmannëluftën e Vlorës. Përgatiturpërbotimnga Marenglen 

Verli dhe Ledia Dushku. Tirana: Iceberg, f. 281 v., shënim 172. 
5
 Vlora (1968), f. 258. 

6
 Vlora (2013), f. 65 v.. 

se Syrja Vlora që në mbledhjen e fundshtatorit 1912 në 

Vlorë ka parë si rrugë të zgjidhjes shpalljen e 

pavarësisë, neutralitetin si edhe fitimin e mbështetjes 

nga ana e një fuqie të madhe, konkretisht e Austro-

Hungarisë.7 Mirëpo në kujtimet e Syrja Vlorës nuk 

gjendet asnjë tregues për këtë. Siç duket, ajo mbledhje e 

parë ka pasur si qëllim vetëm marrjen e masave për 
vetëmbrojtjen e shqiptarëve dhe jo thirrjen e një kuvendi 

kombëtar për shpalljen e pavarësisë. Në të vërtetë nuk 

bëhet fjalë për gjëra të tilla as në njërin as në tjetrin 

version të përshkrimit të kësaj mbledhjeje të parë. 

 

Megjithatë nuk duhet shmangur fakti se si i ati ashtu 

edhe i biri mund të kenë pasur qëllime të tilla në atë 

kohë. Vetë Syrja Vlora pohon se ai vetëm disa javë më 

vonë ka pyetur ministrin e jashtëm austro-hungarez 

Leopold Berchtold gjatë një bisede në Ballhausplatz, 

nëse Austro-Hungaria, në rast të disfatës së Perandorisë 

Osmane, do të përkrahte shpalljen e pavarësisë së 
Shqipërisë.8 Edhe Eqrem Vlora shkruan në kujtimet e 

tija se disa gjëra në Shqipëri do të kishin marrë një 

zhvillim tjetër, në qoftë se ai dhe i ati do të kishin qenë 

të suksesshëm në kohën e duhur në thirrjen e një 

kuvendi përfaqësues kombëtar. Shpreh keqardhjen për 

se nuk kanë mundur të realizonin në qetësi atë çfarë 

Ismail Qemali duhej të arrinte më vonë në ngutjen dhe 

nën presionin e ngjarjeve.9 

 

Rreth ngjarjeve vijuese ne kemi përsëri dy versione. 

Sipas Syrja Vlorës, ai ka zhvilluar biseda më 11 tetor 
1912 në Vjenë me udhëheqjen politike dhe ushtarake 

mbi qëndrimin e Monarkisë Danubiane dhe masat, të 

cilat duheshin marrë nga shqiptarët.10 Ai nuk mundi të 

bindte as ministrin e jashtëm Berchtold as shefin e 

shtabit të përgjithshëm Franz Conrad von Hötzendorf 

për fundin kërcënues të Perandorisë Osmane. Pasi i biri 

Eqremi u kthye më 26 tetor 1912 nga Vjena me lajmin e 

përkrahjes së sigurt të shqiptarëve nga ana e Austro-

Hungarisë, Syrja Vlora shkoi në Shëngjin dhe prej atje 

në Shkodër, ku bisedoi me Esat Pashë Toptanin dhe 

Hasan Riza Pashën, komandantët e qytetit, si edhe me 
parinë e Shkodrës, por pa arritur ndonjë rezultat të 

rëndësishëm.11 Në kujtimet e tija, ai nuk shkruan më 

asnjë fjalë mbi aktivitetet e mëtejshme në këtë periudhë, 

të cilat i kushtoheshin thirrjes së një kuvendi 

mbarëshqiptar. 

 

Sipas të dhënave të Eqrem Vlorës, Syrja Vlora udhëtoi 

para kthimit të tij nga Vjena. Ai u nis nga Vlora për në 

Shëngjin e mandej për në Shkodër,  për t‟ua mbushur 

mendjen komandantit osman Hasan Riza Pasha dhe 

zëvendëskomandantit shqiptar Esat Toptani që, në rastin 

e një disfate osmane, të ngrinin flamurin shqiptar dhe të 
shpallnin pavarësinë dhe neutralitetin e Shqipërisë.12 

                                                
7
Krisztián Csaplár–Degovics (2008): Der Erste Balkankrieg und die 

Albaner. Ein Beitrag zur Geschichte der Unabhängigkeitsproklamation 

Albaniens (28. November 1912).Në: Südost-Forschungen 67, f. 180. 
8
 Vlora (2013), f. 61. 

9
 Vlora (1968), f. 258. 

10
 Vlora (2013), f. 60–65. 

11
 Po aty, f. 67–69. 

12
 Vlora (1968), f. 258 v.. 
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Ndërmarrja dështoi për shkak të refuzimit të të Esat 

Toptanit. Më 5 tetor 1912 Syrja Vlora mundi të dilte në 

momentin e fundit nga qyteti i Shkodrës, para se trupat 

malazeze do ta rrethonin plotësisht atë, dhe të shkonte 

në Shëngjin, ku një anije austro-hungareze e çoi në 

Kotorr. Pas disa ditëve ai arriti në Vjenë. Të dhëna të 

mëtejshme mbi përpjekjet e të atit lidhur me thirrjen e 
një kuvendi mbarëshqiptar mungojnë. 

 

Sidoqoftë, Syrja Vlora u shkroi më 31 tetor 1912 

anëtarëve më të rëndësishëm të familjes Toptani në 

Tiranë, për t‟u bërë thirrje atyre të dërgojnë përfaqësues 

për kuvendin kombëtar në Vlorë.13 Më 14 nëntor 1912, 

përsëri në Vjenë, ai u dërgoi Aqif Elbasanit dhe 

klerikëve myslimanë në Elbasan një letër, në të cilën ai 

u bëri atyre apel për bashkëpunim dhe thirrjen e një 

kuvendi kombëtar, pa përmendur vendin e planifikuar të 

mbledhjes.14 Ndërsa Adalbert Gottfried Krause në 

disertacionin e tij pohon se Syrja Vlora, i zemëruar për 
shkak të vështirësive në Vlorë dhe dështimit të të birit 

në Vjenë, nuk u kthye në qytetin e tij të lindjes, por 

udhëtoi në Stamboll.
15

 

 

Syrja Vlora në kujtimet e tija nuk përmend asgjë të 

këtillë. Ai tregon se më 26 nëntor 1912 kishte mbërritur 

në Durrës me një anije nga Shëngjini dhe do të kishte 

dashur të shkonte me kushëririn e tij Ismail Qemalin në 

rrugë tokësore për në Vlorë. Mirëpo ai nuk kishte 

mundur të vepronte  kështu pasi: “Kur isha duke dalë, 

pashë konsullin e Austrisë, hipur në një varkë, i cili po i 
afrohej varkës sonë ... Zotëria e tij, duke thënë se nga 

Berati në Lushnjë ishte dërguar një kompani ushtarësh 

për të arrestuar Ismail Qemalin me shokë dhe nuk dihej 

nëse e kishin zënë ose jo, më hoqi vërejtjen se në rast se 

edhe unë dilja në Durrës, mund të pësoja të njëjtën 

gjë.” Lidhur me përpjekjet e tija që në fund rezultuan të 

kota, Syrja Vlora shkruan në kujtimet e tija se 

dëshironte të kishte nderin të vinte gurin e parë në 

themelin e pavarësisë, por, për shkak të pengesave të 

dala, nuk mund të përfundonte veprimtarinëme sukses, 

gjë që i kishte shkaktuar një plagë të hapur në zemër për 
gjithë jetën.16 

 

Më 12 nëntor 1912 patriotët shqiptarë me anën e një 

lutjeje i kërkuan perandorit austro-hungarez Franz 

Joseph mbështetje për organizimin brenda Perandorisë 

Osmane të një njësie autonome administrative të 

përbërë nga katër vilajetet shqiptare (Kosova, Shkodra, 

Janina dhe Manastir). Në rastin e shpërbërjes së 

Perandorisë Osmane, ata kërkonin mbështetje për 

krijimin e një shteti të pavarur neutral të shtrirë në këto 

katër vilajete sipas shembullit të Belgjigës ose Zvicrës. 

                                                
13ArkiviQendror i ShtetittëRepublikëssëShqipërisë(mëtej:AQSH), F. 

Syrja Vlora. Korrespondenca, D. 27: Letra të Syrja Vlorës dërguar 

personave të ndryshëm. Letër e Syrja Vlorës, 31 tetor 1912, drejtuar 

Abdi, Fuad, Refik und Murad Toptanit. 
14AQSH, F. Syrja Vlora. Korrespondenca, D. 27: Letra të Syrja Vlorës 

dërguar personave të ndryshëm. Letër e Syrja Vlorës, Vjenë, 14 nëntor 

1912, drejtuar Aqif Pascha Elbasanit dhe klerit mysliman të Elbasanit. 
15

 Adalbert Gottfried Krause (1970): Das Problem der 

albanischenUnabhängigkeit in den Jahren 1908–1914. Wien: Diss., f. 

269. 
16

 Po aty, f. 281–283, shën. 172. 

Nga sa më sipër kuptohet se për shqiptarët patriotë në 

atë kohë ideja e pavarësisë së plotë ishte e 

imagjinueshme vetëm si rrugëdalje e fundit pas një 

disfate katastrofike të shtetit osman. Ndërkohë më 19 

nëntor 1912 në Himarë zbarkuan tri mijë trupa greke. 

Komandanti osman me origjinë shqiptare në Janinë, 

Esat Pashë Halasti, dërgoi në Himarë pesëqind 
rezervistë shqiptarë të Kosovës nën drejtimin e tre 

oficerëve osmanë dhe me anë të një letre iu lut Eqrem 

Vlorës të organizonte mbrojtjen e kësaj zone. 

Megjithëse pa formim ushtarak, Eqremi i ri, me një 

qëndrim shumë patriotik, në kushtet e dështimit të 

iniciativës së tij dhe të të atit, iu bind thirrjes dhe me 

disa qindra rezervistë shkoi në Himarë. Kështu në Vlorë 

nuk mbeti asnjë politikan i aftë që mund t‟i bënte ballë 

Ismail Qemalit. 

 

Gjatë  vitit 1912 Ismail Qemali kishte udhëtuar 

vazhdimisht nga Stambolli në kolonitë shqiptare në 
Ballkan (Cetinë, Bukuresht, Sofje).17 Megjithëse ai nuk 

kishte ndikim të drejtpërdrejtë në terren në kryengritjen 

e udhëhequr nga Hasan Prishtina, ka të ngjarë që ai të 

kishte marrë pjesë në formulimin e dymbëdhjetë (më 

vonë katërmbëdhjetë) pikave të Hasan Prishtinës. Pas 

fillimit të Luftës së Parë Ballkanike ai e la Stambollin 

bashkë me sekretarin e tij Luigj Gurakuqin, për të 

vizituar koloninë shqiptare më me ndikim në Ballkan në 

Bukuresht. Ismail Qemali u nis nga Stambolli i 

shoqëruar nga ministri i brendshëm osman. Prandaj 

është e mundur që ai fillimisht të ishte larguar nga 
kryeqyteti osman duke marrë me vete porosinë e Portës 

së Lartë për të krijuar sipas shembullit bullgar të vitit 

1878, një principatë autonome shqiptare nën 

sovranitetin osman.18 Në fillim të nëntorit 1912, Qemali 

dhe Gurakuqi morën pjesë në mbledhjen e shqiptarëve 

dhe arumunëve të Bukureshtit, e cila u mbajt në hotelin 

Continental. Pjesëmarrësit aty, pa përjashtue edhe vetë 

Ismail Qemalin, qenë të paaftë të merrnin një vendim 

final, sepse u lëkundën midis autonomisë dhe 

pavarësisë. Pati vetëm unanimitet për parandalimin e 

pakusht të ndarjes së vendit dhe nevojën e thirrjes së një 
kuvendi kombëtar në Shqipëri, ku duhej të merrnin 

pjesë edhe delegatët e kolonive shqiptare. Vendimi 

përfundimtar, i cili mban datën 5 nëntor 1912, qe se do 

të hartohej një memorandum drejtuar Fuqive të Mëdha, 

në të cilin pjesëmarrësit e konferencës do të mbronin një 

Shqipëri autonome brenda Perandorisë Osmane, dhe se 

do të formohej një komitet drejtues për administrimin e 

vendit.19 

 

Të nesërmen, më 6 nëntor Ismail Qemali u takua me 

ministrin fuqiplotë austro-hungarez në Bukuresht, Karl 

Emil Prinz zu Fürstenberg. Që në këtë bisedë ai mund të 
kishte marrë vesh se shqiptarët do të kishin mbështetjen 

diplomatike të Vjenës. Ndoshta kjo bisedë ka shkaktuar 

ndryshimin e qëndrimit të tij, kështu që ai këtej e tutje, 

                                                
17

LidhurmetëdhënatvijueseshihCsaplár–Degovics (2008), f. 185–195. 
18

 Ledia Dushku nënjëbisedëmeautorinmë 1 dhjetor 2016 nëTiranë. 
19

Qeveria e Përkohshme e Vlorësdheveprimtaria e saj (28 nëntor 

1912-22 janar 1914).Botim i 

DrejtorisësëpërgjithshmetëArkivaveShtetëroretëRepublikësPopulloret

ëShqipërisë.Tiranë: Mihal Duri 1963, f. 26. 
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pa informuar Portën e Lartë, do të synonte pavarësinë e 

Shqipërisë dhe jo autonominë e saj. Ndërkohë, po në të 

njëjtën ditë, delegatët e kolonisë së Bukureshtit 

udhëtuan së bashku me Gurakuqin për në Trieste. Kurse 

Ismail Qemali shkoi përmes Budapestit në Vjenë, për 

t‟u takuar me ministrin e jashtëm austro-hungarez. Ai 

pretendonte të luante rolin vendimtar në krijimin e fatit 
të Shqipërisë. Kështu ai që në Bukuresht i udhëzoi 

ithtarët e tij në Shqipëri të pengonin përpjekjet e 

kushëririt të tij Syrja Vlora dhe të fillonin fushatën e vet 

për thirrjen e një kuvendi kombëtar. 

 

Biseda e Ismail Qemalit me ministrin e 

jashtëmBerchtold u zhvillua më 12 nëntor 1912 në 

Ballhausplatz. Ai e informoi ministrin dhe referentët e 

tij mbi vendimet e konferencës së Bukureshtit dhe 

planin për thirrjen e një kuvendi kombëtar. Mendimi i 

historiografisë shqiptare se Ismail Qemalikishte 

vendosur që para bisedimeve në Vjenë për shpalljen e 
pavarësisë, nuk mund të vërtetohet plotësisht me anë të 

dokumenteve arkivore vjeneze. Sipas shënimeve në 

ditarin e Berchtold-it, Ismail Qemali i është drejtuar me 

tri pyetje parimore: çfarë mendonte Vjena mbi 

organizimin e një Shqipërie autonome; çfarë mendonte 

ajo mbi thirrjen e një kuvendi kombëtar dhe mbi 

memorandumin drejtuar Fuqive të Mëdha me kërkesat 

shqiptare?20 Vërtet ministri i jashtëm i garantoi Ismail 

Qemalit përkrahjen politike nga ana e Vjenës, por ai nuk 

iu përgjigj pyetjeve të hollësishme, sepse donte të priste 

deri pas përfundimit të luftës. Një qëndrim të prerë 
Berchtold-i shprehu vetëm ndaj çështjes së një porti serb 

në Adriatik, të cilin ai ishte i vendosur të parandalonte 

me çdo kusht. Arsyeja për gatishmërinë ngurruese të 

Berchtold-it për bisedime nuk qëndronte vetëm në 

përfundimin e pasigurt të luftës, por edhe në interesin e 

tij për një kuvend kombëtar të thirrur nga Syrja Vlora 

dhe në vlerësimin e tij disi të dyshimtë ndaj personit të 

Qemalit. Pas këtij takimi, pinjolli i Vlorajve e provoi 

fatin me të njëjtat pyetje tek ambasadat e Italisë dhe 

Britanisë së Madhe. 

 
Në mes të nëntorit 1912 në Shqipëri filloi një kthesë në 

favor të pavarësisë. Simpatizantët e fundit të autonomisë 

kuptuan se një vilajet i bashkuar brenda perandorisë nuk 

ishte më i mundur. Në qytetet ende të papushtuara të 

Shqipërisë së Mesme si Elbasani, Tirana, Lushnja dhe 

Durrësi, u formuan komitete kombëtare, të cilat 

manifestonin gatishmëri për shpalljen e pavarësisë. Më 

18 nëntor, Ismail Qemali dërgoi nga Triestja një 

telegram në Vlorë, në të cilin ai u kërkoi ithtarëve të tij 

thirrjen e një kuvendi të përgjithshëm kombëtar ose në 

Durrës ose në Vlorë. Më 19 nëntor ai i deklaroi planet e 

tija dhe pikëpamjet e delegatëve në gazetën “Il Piccolo” 
të Triestes. Të gjithë kishin vullnetin për shpalljen e 

pavarësisë së Shqipërisë dhe për krijimin e një qeverie 

provizore nën drejtimin e Ismail Qemalit. 

 

Në vijim, ai udhëtoi me një anije austro-hungareze nga 

Triestja për në Durrës, qytetportin e vetëm ende të 

                                                
20Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien (mëtej:HHStA), Nachlass 

Berchtold, K 1, Bd. IV, 13.11.1912, f. 366 v.. 

papushtuar të Shqipërisë, ku ai mbërriti më 23 nëntor. 

Të nesërmen ai u nis për në Vlorë, ndërkohë që rrugës 

mori vesh se kundërshtari i tij më i madh politik, Syrja 

Vlora, kishte ikur në Stamboll dhe Eqrem Vlora po 

luftonte në Himarë. Më 26 dhe 27 nëntor pasuan 

shpallje profilaktike pavarësie në qytetet e Shqipërisë së 

Mesme si Durrësi, Tirana, Kavaja dhe Lushnja. Paria e 
këtyre qyteteve ishte informuar mbi planet e Ismail 

Qemalit dhe e njohu paraprakisht sovranitetin e qeverisë 

së ardhshme provizore. Më 27 nëntor Qemali arriti 

bashkë me refugjatët e Shqipërisë dhe Kosovës në 

Vlorë, qytetin e fundit ende të papushtuar. Konsulatat e 

Italisë dhe Austro-Hungarisë, të udhëzuara më parë nga 

Roma dhe Vjena, ia dëshmuan atij interesin e fuqive 

adriatike për një Shqipëri të pavarur. 

 

Shpallja e pavarësisë së Shqipërisë më 28 nëntor 1912 

ka qenë me siguri një meritë personale e Ismail Qemal 

Vlorës, i cili dinte të shfrytëzonte me zgjuarsi çastin e 
volitshëm, ishte i gatshëm të rrezikonte, i njihte mirë 

planet e aleatëve ballkanikë, ishte i informuar më së 

miri mbi ecurinë e luftës, ishte koshient për pafuqinë e 

Perandorisë Osmane dhe i kishte të qarta parimet 

themelore të politikës së Fuqive të Mëdha. Me këtë 

shqiptarët kërkuan vetëqeverisjen dhe bashkimin e 

vendbanimeve shqiptare, gjë që ishte një bazë e fortë 

argumentimi për fuqitë adriatike, të cilat përkrahnin 

themelimin e një shteti të ri në bregdetin lindor të 

Adriatikut në Konferencën e Ambasadorëve në Londër. 

Csaplár–Degovics mbron mendimin që, pas dështimit të 
Syrja Vlorës, kishte pasur vetëm një politikan tjetër me 

cilësi të ngjashme, i cili mund të kishte guxuar të 

ndërmerrte një hap të tillë, pikërisht ish-deputetin e 

Kosovës, Hasan Prishtina, por që në atë kohë ishte i 

burgosur në Beograd.21 Kështu, gati asnjë aktor shqiptar 

austrofil lojal nuk ka qenë i pranishëm në shpalljen e 

pavarësisë së Shqipërisë në Vlorë. 

(vijon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21

Csaplár–Degovics (2008), f. 194. 
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Shkruan: Nikë Gashaj, Podgoricë 

 

 

 

 

 

 

 

SHBA dhe Shqipëria në konferencën e paqes në Parisit 1919-1920 

 
 

Menjëherë pas hyrjes së SHBA-së në luftë, në prill të 

vitit 1917, diplomacia amerikane ka filluar përgatitjet 

për marrëveshjen e paqes së pasluftës. Ideja për 

formimin e një trupi punues, i cili do të bënte një studim 
në detaje për të gjitha çështjet dhe eventualisht do të 

shqyrtohej, i lihej presidentit Wilson dhe këshilltarit të 

tij të afërm, Edvard Hauz, ndonëse gjurmat e para 

shpien drejt ministrisë së Punëve të Jashtme të 

Amerikës, Steit Departmentit dhe shefit të tij, Robert 

Lising. Sidoqoftë, amerikanët kanë dëshiruar që ky trup 

punues të formohet sa më parë dhe, mundësisht, të 

mbetet në fshehtësi. Sipas propozimeve të para, kjo 

zyrë, siç është quajtur në fillim, është dashur të jetë e 

përbërë prej pesë ekspertëve, të cilët do të punonin nën 

mbikëqyrjen e shefit të Steit Departamentit. Zyrja, 
ndërkaq, gjatë një viti u transformua në një komision 

hulumtues i cili në tetor të vitit 1918, ka numëruar 126 

bashkëpuntorë të profileve të ndryshme. 

 

Ky komision i ka mbaruar hulumtimet apo studimet që 

kanë përfshirë, pothuaj tërë botën dhe i ka përgatitur 

rreth 2000 raporte dhe 1000 harta të ndryshme. 

Presidenti Wilson është mbështetur në këto raporte, kur 

i ka propozuar zgjidhjet territoriale të përmbajtura në 14 

pika, dhe me rastin e përpilimit të propozimeve për 

marrëveshje paqësore. Komisioni ka ekzistuar si trup i 

veçantë deri në dhjetor të vitit 1918, atëherë është kyçur 
në punën e delegacionit amerikan në Konferencën e 

Paqes. Njëzet e tre anëtarë të këtij komisioni, në 

Konferencën e Paqes në Paris, i janë bashkuar 

presidentit Wilson. 

 

Meqenëse Shqipëria ka qenë më së paku e njohur nga të 

gjitha vendet e Evropës, anëtarët e Komisionit kanë 

qenë të detyruar që për një kohë shumë të shkurtër të 

përgatisin sintezën e tërë asaj që është shkruar dhe thënë 

mbi shqipërinë, çka ka pasur për pasojë ndërtimin dhe 

nxjerrjen e konkluzave të shkallëve të ndryshme të 
objektivitetit, apo dallimet evidente të qëndrimeve midis 

anëtarëve të Komisionit, posaçërisht kur ishte fjala për 

zgjidhjen e përgjithshme dhe në tërësi të çëshjes 

shqiptare në kuadrin ballkanik dhe në suaza të sferave të 

interesit dhe me influencë të disa fuqive europiane.  

 

Qëndrimet dhe pikëpamjet e ndryshme midis anëtarëve 

të Komisionit në lidhje me zgjidhjen e çështjes shqiptare 

janë rezultat i dy qasjeve, dy rrymave, polarizimin e të 

cilave e ka thelluar dhe lufta. Njëra anë e ka mbrojtur 

pozicionin e legalitetit, ndërsa tjetra i ka përkrahur të 

ashtuquajturat të drejta natyrore. Për shembull, në 

raportin e parë të një autori, emri i të cilit nuk është 

shënua, ndër të tjerat thuhet se ndarja e Shqipërisë 

konsiderohet e “dëshërueshme”. Prandaj sipas tij 
territori i Shqipërisë duhet të jetë i ndarë, ashtu që pjesa 

veriore me Shkodrën t‟i takojë Malit të Zi, pjesa e 

mesme, duke përfshirë Durrësin, Serbisë dhe pjesa 

jugore me Vlorën, Greqisë. Autori, në përfundimin e 

raportit, zotohet fuqishëm për predominimin e faktorëve 

ekonomikë në relacion me cilësitë nacionale të popujve 

ballkanikë, sepse i konsideron si zgjidhje adekuate dhe 

të qëndrueshme vetëm ato zgjidhje që mbështeten në 

prosperitetin ekonomik. 

 

Raportin e lartpërmendur e kritikoi ashpër njëri ndër 
udhëheqësit e Komisionit hulumtues, Xhejms Shotvel, 

Kryetari i Shoqërisë Gjeografike Amerikane, duke 

vlerësuar se raporti në fjalë nuk ofron zgjidhje për tri 

çështje kryesore sot, e ato janë çëshja e Maqedonisë, 

Çështja e Shqipërisë dhe çështja e arqipelagut të Egjeut. 

Më tutje Shotveli shton: Çështja shqiptare është e dyfish 

e rëndësishme për SHBA-në, për arësye se zgjidhja e saj 

do të mund t‟i besohej Amerikës, si fuqi e cila nuk është 

drejtpërdrejt e interesuar. Në lidhje me pohimin se është 

e qendrueshme vetëm ajo zgjidhje që i merr parasysh 

faktorët ekonomikë, duke lënë pas dore përcaktimet 

nacionale, Shotveli vlerëson se ajo është kryesisht me 
vend, në qoftë se niset nga pozicioni i interesave të 

fuqive europiane. Mirëpo, në qoftë se merren parasysh 

ndjenat kombëtare të popujve ballkanikë, atëherë vlera e 

këtij pohimi është e dyshimtë. Kështu, pra, këtu 

parashtron edhe një pyetje: A do të thotë se zgjidhja e 

kufijve mbi baza nacionale nënkupton se çdo njësi 

politike, njëkohësisht, duhet të jetë edhe njësi e veçantë 

ekonomike? Shotveli është i mendimit se në lidhje me 

këtë çështje është e nevojshme të shqyrtohet hollësisht 

mundësia e institucioneve sikurse janë portet e lira, 

hekurudhat e ndërkombëtarizuara dhe doganat para se të 
vihen në praktikë dhe të aplikohen kriteret ekonomike 

për caktimin e kufijve në dëm të atyre nacional.  

 

Raportet e Komisionit i kushtojnë mjaftë hapësirë 

rregullimit fisnor të shoqërisë shqiptare, e sigurisht për 

arsye se për një gjë të tillë ka pasur, relativisht, mjaftë 

shkrime. 

 

Emri Edit Durham përmendet shpesh, dhe anëtarët e 

Komisionit shpesh thirren në punimet e saj, veçanërisht 

kur është në pyetje tradita e shqiptarëve dhe prejardhja e 
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tyre. Nga përfundimet, kryesisht, del se shqiptarët janë 

pasardhës të ilirëve dhe se janë të 

shpërndarë.Veçanërisht është potencuar dallimi midis 

veriut dhe jugut të Shqipërisë. 

 

Gjuha shqipe 
Ka munguar një analizë e thelluar dhe subtile e gjuhës 
shqipe, sepse konkluzat për të janë nxjerrë në mënyrë 

mekanike dhe, si duket, sipas inercisë së disa punimeve, 

të cilat lehtë janë marrë si autoritative dhe definitive. Në 

një raport të gjerë, i cili merret me çështjen ballkanike, 

qëndron se “në Shqipëri ekziston një gjuhë e të folurit, 

plotësisht e pangjyrë kur të përjashtohen shprehjet turke, 

greke dhe sllave”. Disa kanë shkua aq larg sa që për 

gjuhën shqipe kanë shkruar se është “një lidhje e 

tmerrshme e thjeshtësisë dhe e parregullsisë” dhe se kjo 

gjuhë nuk ekziston fare...” Në këto vlerësime nuk është 

vështirë të hetohen idetë, gjuha dhe konstruksionet të 

tëra, që janë lëshuar në qarkullim, kohë pas kohe, sipas 
situatës politike, nga ana e vendeve fqinje ose e Fuqive 

të Mëdha, që në momentin e caktuar, kanë pasur interes 

për diçka të tillë. 

 

Këto mendime u kundërshtuan edhe nga vet shqiptarët. 

F. Noli, në një memorandum Komisionit hulumtues 

thekson se gjuha shqipe është “i vetmi shembull që 

mbijetoi nga gjuhët origjinale të Evropes Juglindore, e 

cila është folur qysh para Homerit”. Ajo, sipas mëndimit 

të tij, padyshim është gjuhë ariane krejtësisht e 

ndryshme nga gjuha greke ose ato sllave. 
 

Zhvillimi i ngjarjeve në Konferencën e Paqes do të 

tregojë paraqitjen e drejtë dhe adekuate të çështjes së 

gjuhës shqipe, të mbështetur në rezultatet e hulimtimeve 

në terren, çka ka pasur një rëndësi të madhe praktike, 

sepse uniteti gjuhësor është lidhur drejtpërdrejt me 

unitetin kombëtar, si dhe me ekzistimin e tij. Ekzistimi i 

dy dialekteve kryesore, të veriut dhe të jugut, dhe 

dallimet midis tyre, në momentet vendimtare, kur është 

parashtruar çështja e Shqipërisë dhe e ardhmëria e saj, 

është përdorur si dëshmi se shqiptarët nuk flasin një 
gjuhë dhe prandaj nuk e përbëjnë një tërësi unike 

shtetformuese. Komisioni hulumtues, si dhe delegatët 

amerikanë në Konferencën e Paqes, nuk e kanë 

parashtruar seriozisht çështjen e gjuhës shqipe dhe të 

unitetit të saj, sepse të dhënat dhe faktet kanë qenë 

bindëse, se ka të bëjë me një dallim normal midis dy 

dialekteve të një gjuhe.  

 

Religjioni dhe shqiptarët 

Çështja e religjionit është më i ndërlikuar. Vendet 

ballkanike, të ngarkuara me identifikimin konfuz dhe 

me barazinë e kombit me fenë, duket se nuk e kanë 
kuptuar raportin e shqiptarëve ndaj kishave të ndryshme 

në Shqipëri. Ekzistimi i tri religjioneve të ndryshme në 

Shqipëri, për shumicën, automatikisht, ka pasur një 

domethënie dhe është nënkuptuar se atje anët e 

fortifikuara janë në një konflikt të përhershëm. Për 

shembull, Greqia tërë territorin e Epirit helen e ka 

themeluar dhe mbështetur në ekzistimin e popullatës 

ortodokse dhe në ceremonitë greke në zonat 

kontestuese. Kështu një autor thotë: “ekzistojnë tri 

religjione në Shqipëri dhe ato janë në një konflikt 

reciprok”. Megjithatë, ka pasur edhe burime në gjuhën 

angleze, që anëtarëve të Komisionit dhe delegatëve u 

kanë mundësuar shpjegime më të dokumentuara dhe më 

objektive, duke i kontribuar ashtu ngritjes së shkallës së 

informimit objektiv mbi njëmendësinë shqiptare.  

 
Në këtë drejtim një rol të rëndësishëm e ka luajtur 

organizata pan-shqiptare “Vatra” në Amerikë, Shoqata 

Anglo-Shqiptare etj. Anëtarja më e njohur e kësaj 

shoqatë ka qenë Edit Durham, e cila është shquar dhe 

dalluar me një seri veprash mbi Shqipërinë. Po ashtu 

dhe koloneli Obri Herbert dhe Lord Lamintagon, në 

mënyrë aktive janë marrë me paraqitjen dhe prezentimin 

e Shqipërisë. Misionarët amerikanë, me raportet e veta, 

e kanë plotësuar pasqyrën mbi jetën fetare në Ballkan 

dhe në Shqipëri. Këtu duhet të veçohet misionari 

amerikan, Telford Erikson, i cili në Shqipëri ka ardhur 

në vitin 1913 dhe për një kohë të gjatë ka luajtur një rol 
të rëndësishëm në jetën publike të Shqipërisë. 

 

Mërgimtarët shqiptarë në Amerikë, me gazetat e tyre në 

gjuhën angleze, janë përpjekur që të tërheqin vëmendjen 

për të pavërtetat e përçarjes fetare të shqiptarëve. 

“shqiptari është tepër fanatik për çështjen e lirisë dhe të 

pavarësisë për të qenë fanatik në pikëpamje religjioze”, 

shkruan në një artikull të një reviste në vitin 1919. Një 

autor shkruan, se në shqipërinë e Jugut myslimanët dhe 

të krishterët jetojnë së bashku brenda një familje, nën 

një kulm apo pullaz. Ndërsa në Shqipërinë e veriut 
mund të gjenden dhe shembujt e tillë që në krye të fisit 

të krishterë qëndron personi i besimit mysliman dhe 

anasjelltas. Kjo tolerancë fetare shkon deri në ato 

përmasa dhe kufij sa kalon në një gjendje indiferente 

ndaj çështjes fetare. Andaj, shqiptarët të besimeve të 

ndryshme, ndjenjat kombëtare, dashuria ndaj atdheut 

qendrojnë në vend të parë, përmbi gjithçka.  

 

Në një histori të një grupi autorësh amerikanë mbi 

shqiptarët në Shqipëri dhe në Amerikë, vihet në 

përfundim se feja kurrë nuk ka qenë motiv i 
mosmarrëveshjes dhe përçarjes në mes të prijësëve 

shqiptarë (Federal Writers Project. The Albanian 

Struggle in the Old World and New, Boston, 19 39, fq. 

42). Raporti i përgjithshëm i Komisionit të Lidhjes së 

Kombëve, më 12.5. 1922, nuk i mbështetë argumentet 

dhe pikëpamjet e atyre që thonë se shqiptarët, për shkak 

të përçarjes fetare, nuk janë të aftë për të qeverisur me 

një shtet bashkëkohor. Ata, sipas atij raporti, janë ”të 

lidhur me zakone të përbashkëta, me traditë shekullore, 

madje edhe me gjuhë, sepse dallimi në mes të 

gegërishtes dhe toskërishtes, në të vërtetë, paraqet 

vetëm një dallim dialekti”. Pjesëtarët e besimit të 
ndryshme, përundrazi, shpeshherë janë të lidhur me 

lidhje gjaku, me traditë si dhe me festa dhe kremtime të 

përbashkëta fetare. Janë të evidentuara rastet kur 

priftërinjtë apo kleri i të tri religjioneve së bashku i kanë 

vizituar Xhamitë dhe Kishat. 

 

Në anën tjetër, amerikanët nëpërmjet misionarëve të vet, 

ose përmes revistave të ndryshme, kanë pasur mundësi 

të konkludojnë se argumenti i mungesës së tolerancës 
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fetare, me çka disa shtete kanë dalur kundër pavarësisë 

së Shqipërisë, në të vërtetë ka zënë fill dhe është 

formuar nga përvojat, përkatësisht nga gjendja e tillë e 

intolerancës fetare, në vetë ato shtete.  

 

Konstatin Çerkezi, aktivist i njohur shqiptar, shkruan se 

lajmet mbi intolerancën fetare janë të pavërteta. Ai 
konsideron se të krishterët dhe myslimanët në Shqipëri 

kanë marrëdhënie shumë më të mira sesa protestanët 

dhe katolikët në Europën e qytetëruar. Ndërkaq, mund 

të supozohet se ajo ka qenë pasojë e influencës së 

propagandës së madhe greke, e cila ka qenë e 

organizuar mirë dhe ka punuar si në Europë ashtu edhe 

në Amerikë. 

 

Çështja e Shqiprisë së jugut ose Epirit 
Çështja e Shqipërisë së jugut, ose e Epirit, është shtruar 

para diplomacisë europiane qysh në Kongresin e 

Berlinit më 1878. Qysh atëherë e deri te zgjidhja 
definitive e kësaj çështje, në vitin 1921, aneksimi i këtij 

territori Greqisë, ka qenë një ndër detyrat kryesore të 

diplomacisë greke. Problemi i Epirit është imponuar 

fuqishëm në periudhën ndërmjet luftarave ballkanike 

dhe Luftës së Parë Botërore. Si pasojë e fitores së 

aleatëve ballkanikë mbi Turqinë dhe pretendimeve 

greke ndaj trojeve shqiptare, duke e arsyetuar atë si 

trashëgimi kulturore helene, me përdorimin e gjuhës 

greke dhe të ekzistimit të popullsisë ortodokse të 

krishterë, të ritit grek, në rajonin kontestues. 

 
Në lojën rreth Epirit kanë marrë pjesë, kryesisht, Austria 

dhe Italia, të përkrahura nga Gjermania, në një anë, si 

dhe Fraca, e përkrahur nga Rusia, në anën tjetër. Krahu i 

parë ka qenë për pavarësinë e Shqipërisë, ndërsa ana 

tjetër për aneksimin e Epirit Greqisë. Britania e Madhe, 

e ngopur me koloni, si zakonisht, ka mbajtur 

baraspeshën dhe është përpjekur që ta pengojë luftën, që 

nuk i ka konvenuar në atë moment.  

 

Konferenca e Londrës e ka zgjidhur këtë çështje ashtu 

që në territoret kontestuese e ka derguar Komisionin, që 
në vend, mbi baza etnografike, të caktohen kufijtë 

ndërmjet Greqisë dhe Shqipërisë. Komisioni, pas shumë 

peripecish dhe zvarritjesh, e ka shpallur vendimin në 

Firencë më 20.12. 1913, sipas të cilit qytetet Korça, 

Gjirokatra, Delvina, Tepelena dhe të tjerët i takojnë 

Shqipërisë.  

 

Masakrimi mbi popullsinë civile shqiptare nga 

ushtria greke 
Qeveria greke, gjoja ka punuar për zbatimin e vendimit 

të Konferencës së Londrës për evakuimin e trupave nga 

këto territore, por në anën tjetër e ka nxitur lëvizjen për 
formimin e autonomisë së Epirit. Autonomia është 

shpallur më 2. 3. 1914. Në krye të qeverisë autonome ka 

ardhur Zografos, ministër i mëparshëm në qeverinë 

greke. Ky manovër i qeverisë greke, e cila, zyrtarisht, 

ishte neutrale, nxiti dhe shkaktoi ngjarjet në të cilat e 

humbën jetën banorë e pafajshëm të këtyre trojeve. Më 

se 400 vendbanime më të vogëla e më të mëdha janë 

shkatërruar dhe zhdukur tërësisht. 

 

Masakrimi i ekzekutuar mbi popullsinë civile shqiptare, 

nga ushtarët e njësive të rregullta greke, të ndihmuara 

nga kriminelët e lëshuar nga burgjet, për atë rast, nuk ka 

kaluar i pavërejtur. Opinioni amerikan për këto ngjarje 

është informuar relativisht vonë, kryesisht përmesë 

shtypit ditor. Revista e përmuajshme shqiptare “The 

Adriatic Review”, që ka filluar të dal më 1918, i 
shfrytëzoi këto ngjarje për qëllime propagandistike, kur 

grekët paralajmëruan mundësinë e përsëritjes së djegjes, 

plaçkitjes dhe masakrimit, në qoftë se nuk plotësohen 

kërkesat e tyre. Autori i një artikulli nënvizon se me 

ankth në zëmër i përkujton masakrimet e tmerrshme mbi 

shqiptarët, në verë të vitit 1914, duke cekur se kështu 

ndihet për arsye se dëgjohen lajmet për përdorimin dhe 

ekzekutimin edhe të një gjenocidi mbi popullatën 

shqiptare. Në raportin e gjeneralit De Vera, shef i 

misionit holandez në Shqipëri, kujdes i veçantë i është 

kushtuar faktit se ushtarët grekë masakrimin e kryen në 

mënyrë sistematike, qëllimisht dhe shumë mizorisht. 
Edhe raportuesit e tjerë e vërtetojnë një gjë të tillë. 

Koloneli Obri Herbert flet për veprat jonjerëzore të 

ushtarëve grekë. Një autorë tjetër shkruan se “krimet 

dhe vandalizmat që i bënë grekët nuk janë të atij lloji që 

gjuha njerëzore mund t‟i përshkruajë. Ndërsa, Mehmed 

Konica konsideron se qëllimi i grekëve ka qenë që të 

djegin gjithçka, qysh prej Tepelenës e deri në Korçë, në 

mënyrë që më vonë, aty të vendoset popullara greke, 

çka ka pasur si pasojë mijëra njerëz, edhe gra e fëmijë, 

që kanë vdekur nga uria ose nga të ftoftit gjatë dimrit të 

vitit 1914. Shumica e dëshmitarëve e kanë vërtetuar se 
shqiptarët me kurrgjë nuk e kanë provokuar këtë kërdi. 

Ndër dëshmitarët e tillë ka qenë dhe Xhorxh Fred 

Wiliams, ambasador i SHBA-së në Athinë. 

 

Shqiptarët në Amerikë me të gjitha mjetet që kanë pasur 

në dispozicion, janë përpjekur që të tërheqin vëmendjen 

e opinionit publik, për situatën në Shqipëri. Roli i tyre 

në Konferencën e Paqes në Paris ka qenë me rëndësi të 

madhe.  

 

Gjatë Konferencës së Paqes, me rastin e hapjes së 
problemit të Epirit ose Shqipërisë së Jugut, është hapur 

përsëri çështja e gjuhës. Qeveria greke ka bërë orvajtje 

që përdorimin e gjuhës greke, si dhe të gjuhës së kishës 

dhe të tregtisë, ta përdorë si dëshmi se popullata e 

territoreve të kontestuara i përket etnisë greke.  

 

Delegacioni shqiptar 
Në memorandumin e parë të cilin delegacioni shqiptar 

ia ka dërguar Konferencës së Paqes, është prezentuar 

shkurtimisht historia e Shqipërisë, dhe pastaj janë 

përpunuar disa pika kryesore, me ndihmën e të cilave 

delegacioni shqiptar ka shpresuar se do të ndikojë që 
çështja shqiptare të zgjidhet në mënyrë të volitshme. Në 

memorandum është theksuar se nuk mund të quhen 

grekë të gjithë ata që i takojnë Kishës Ortodokse Greke. 

Në të njëjtin memorandum nga Konferenca Paqës 

kërkohet që Greqia të paguajë dëmshpërblimin për 

djegjen e fshatrave në Shqipërinë e jugut. 

 

Në memorandumin e dytë, të cilin delegacioni shqiptar 

ia ka dërguar Këshillit të Dhjetë, më 24.2. 1919, 
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kërkesat shqiptare janë shtruar detajisht. Përveç tjerash 

thuhet se Komisionit ndërkombëtar, i cili pas Kongresit 

të Belinit ka qenë i dërguar në këtë rajon për t‟ia 

bashkuar Greqisë, i është dashur të kthehet mbrapa pa 

kryer punë. 

 

Memorandumi, po ashtu flet për të padrejtat që 
Konferenca e Londrës, e vitit 1913, ia ka bërë 

Shqipërisë. Ajo Greqisë ia ka dhënë jo vetëm kufirin 

gjatë lumit Kalamai, por edhe tërë territorin, prej Artës e 

deri te Stillosa, ku, para luftrave ballkanike, kanë jetuar 

63.000 shqiptar (40.000 myslimanë dhe 23.000 

ortodoksë). Sipas këtij memorandumi, Greqia kërkesat e 

veta për Shqipërinë jugore, të cilën e quan Epiri Verior, 

i arsyeton gjoja se në rajonin kontestues jetojnë 120.000 

grekë dhe 80.000 shqiptar. Delegacioni shqiptar ka 

pranuar se në trojet për të cilat bëhej fjalë jetojnë vetëm 

20.000 banorë me orientim pro-grek, kryesisht ata që 

jetojnë në luginën Drinopojë dhe rreth Delvinës. Ata 
janë fshatarë, që nuk kanë tokë të vetën, por i punojnë 

tokat e banorëve vendas. Me fjalë të tjera, delegacioni 

shqiptar e ka ngritur zërin kundër tezave të tilla, që 

thonin se shqiptarët e besimit ortodoks i përkasin 

nacionalitetit grek. 

 

Me qëllim të vërtetimit të karakterit shqiptar të 

Shqipërisë jugore, delegatët shqiptarë në memorandum i 

kanë paraqitur disa mendime të vëzhguesëve neutral. 

Kështu, Lordi Habhauz, i cili, në fillim të shekullit 19, 

ka qëndruar me Bajronin në Shqipëri, është i mendimit 
se vetëm shqiptarët kanë vetëdije nacionale, derisa të 

gjithë popujt tjerë të Perandorisë janë grupuar sipas 

religjionit. 

 

Delegacioni grek kërkesat e veta i ka bazuar në disa 

pika kryesore, prej të cilave më e rëndësishme është ajo, 

se raca dhe gjuha nuk mund të jenë kritere, sipas të 

cilave caktohet përkatësia nacionale. Grekët nga Epiri 

Verior, dëshirojnë të jenë në kuadër të “Greqisë së 

qytetëruar” dhe kurresesi në kornizat e Shqipërisë së 

pacivilizuar. Argumenteve të lartpërmendura, grekët ua 
kanë shtruar edhe shkaqet ekonomike dhe strategjike. 

Epirin nga Shqipëria e ndajnë malet, derisa në mënyrë të 

natyrshme është i lidhur me Greqinë. Korça, Janina, 

Gjirokastra dhe Saranda paraqesin një tërësi ekonomike, 

e cila me Manastirin dhe Selanikun e përbënë dhe mbyll 

një rreth të madh të prodhimtarisë dhe tregut. Më tutje 

delegacioni grek është shërbyer me një statistikë që atij i 

ka shkuar në favor. Ndërkaq, pala shqiptare, duke u 

shërbyer me të dhëna statistikore franceze dhe turke, ka 

pohuar se në Shqipëri të jugut gjithsejt ka 290.812 

banorë, e jo 231.000, siç ka pohuar Venizelas. Prej atij 

numri, sipas palës shqiptae, vetëm 15.000 janë grekë. 
Pala greke, në anën tjetër, deklaronte se në rajonin 

kontestues ka fare pak, ose aspak shqiptarë. Kështu që 

në lidhje me këtë çështje pala greke dhe ajo shqiptare 

kanë pasur të dhëna, arsyetime dhe përfundime të 

ndryshme dhe të kundërta.  

 

Komisioni ndërkombëtat për çështje greke 
Komisioni ndërkombëtar për çështje greke, për herë të 

parë është mbledhur më 18.2. 1919. Në kompetencën e 

këtij komisioni janë kaluar edhe kërkesat e delegacionit 

shqiptar, ashtu që edhe në këtë rast çështja shqiptare, 

respektivisht çështja e Shqipërisë së jugut është 

shqyrtuar tërthorazi. Komisioni në fjalë ka qenë i 

përbërë prj 8 ekspertësh, nga dy vetë nga Franca, Italia, 

Britania e Madhe dhe SHBA. Amerikanët i kanë 

përfaqësuar V. Vestemani dhe K. Deji. Në një cikël 
mbledhjesh prej 18.02.-06.03.1919, Komisioni është 

përpjekur ta zgjedhë këtë çështje, duke marrë parasysh 

kërkesat greke dhe shqiptare. Meqënëse anëtarët e këtij 

komisioni kanë përfaqësuar katër fuqi të mëdha, 

natyrisht se ka ardhur deri te mospajtimi, si rezultat i 

pikëpamjeve të ndryshme ndaj këtij problemi. Çështja e 

ndërlikuar dhe e koklavitur e Adriatikut e ka qitur në një 

hije të thellë çështjen e Shqipërisë së jugut dhe të 

Vlorës, veçanërisht duke e aktualizuar marrëveshjen e 

fshehtë të Londrës, të cilën presidenti Wilson e ka 

refuzuar apriori si marrëveshje që është në kundërshtim 

me parimet e gjithëmbarshme të zgjidhjes paqësore. 
 

Përfaqësuesit italianë në Komision për çështje greke, 

kanë kërkuar që të respektohet kufiri shqiparo-grek prej 

vitit 1913. Franca dhe Britania e Madhe duke dëshiruar 

që të ndalojnë Italinë me realizimin e synimeve të saj 

për të depërtuar në Ballkan dhe për të siguruar një 

prapavijë për politikën adriatike, e kundërshtuan 

propozimin italian dhe propozuan një vijë e cila ka qenë 

shumë më e afërt me propozimin grek, sesa me kufirin e 

vitit 1913. Kjo vijë kufitare do të shkonte pak nën 

Pogradec, duke iu lëshuar në një vijë të shtrembër ndaj 
Këlçyrit, e cila mbetet në Shqipëri, pastaj duke prekur 

Vjosën dhe Drinin larg mbi Gjirokastër dhe duke 

përfunduar në Veri të Himarës. 

 

Gati të gjitha bazat e Korçës dhe të Gjirokastrës, sipas 

këtij propozimi, kalojnë në posedimin dhe qeverisjen e 

Greqisë. Franca dhe Britania e Madhe e justifikojnë këtë 

propozim me argumentet e Venizelosit, të cilat bazohen 

në ndjenjat helenofile të popullsisë dhe në shkaqe 

ekonomike. Pra delegatët francezë dhe anglezë në këtë 

rast u vunë në anë të Greqisë. Karakteristika kryesore e 
propozimit amerikan është përpjekja e harmonizimit dhe 

të kërkesës për kompromis në mes të propozimit grek 

dhe francezo-anglez, nga njëra anë, dhe të propozimit 

shqiptar të përkrahur nga italianët, nga ana tjetër, e i cili 

në të vërtetë e ka paraqitur kufirin nga viti 1913. 

 

Kështu, mospajtimet e anëtarëve të Komisionit të 

lartpërmendur kanë rezultuar dhe janë manifestuar edhe 

në Konferencën e Paqes në Paris. Prandaj, çështja e 

Shqipërisë së jugut, ose Epirit verior, në Konferencën e 

Paqes ka mbetur e pa zgjidhur. Vetë fakti i moszgjidhjes 

së çështjes së Shqipërisë së jugut tregon se ajo ka qenë e 
lidhur dhe është shikuar në kontekstin e përgjithshëm të 

çështjes së Adriatikut dhe njëkosisht qëndrimi i 

pandryshueshëm dhe i patundshëm i Italisë, ka vënë në 

pyetje vazhdimin e Konferencës së Paqes. 

 

Meqenëse Shqipëria është bërë antare e Lidhjes së 

Kombeve, më 19.12. 1920, çështja e kufirit shqiptaro-

greke ka kaluar në kompetencat e kësaj organizate, 

respektivisht të Konferencës së Ambasadorëve në Paris, 
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që ka paraqitur vazhdimin e Konferencës së Paqes. Pas 

një diskutimi të gjatë për çështjen e kompetencave të 

njërës apo të tjetrës palë, Konferenca e Ambasadoreve 

në Paris, më 09.11.1921, e ka marrë vendimin me të 

cilin njihen dhe pranohen ata kufij të Shqipërisë, që i ka 

pasë caktuar Konferenca ndërkombëtare në Firencë, në 

vitin 1913. Këshilli i Lidhjes së Kombeve pastaj e ka 
dërguar Komisionin në territoret kontestuese. Raportet e 

këtij Komisioni gjatë vitit 1922, e kanë vërtetuar në 

mënyrë të padyshimtë karakterin shqiptar të popullatës 

së rajonit kontestues. 

 

Roli i presidentit Wilson për çështjen e Shqipërinë 

në Konferencën e Paqes në Paris 
Wilsoni, në një letër sekretarit shtetëror Robert Lasing, 

kërkoi që ai ta marrë përsipër çështjen e Shqipërisë, 

respektivisht apelet e shqiptarëve. Po ashtu Wilsoni 

duke iu përgjigjur Adamidit, i cili kishte kërkuar 

intervistë, përmes sekretarit të vet e porositi atë që para 
delegacionit amerikan ta prezentojë çështjen e 

Shqipërisë, duke shtuar, se ai tashmë ka pasur intervistë 

me disa përfaqësues shqiptarë dhe se “kurrsesi nuk do 

t‟i harrojë kërkesat e tyre”. 

 

Delegacioni shqiptar në Paris ka pasur edhe vështirësi të 

natyrës administrative. Delegatëve amerikanë u është 

dashur që të intervenojnë në rastin e Turtulit dhe të 

Mid‟hat Frashërit, të cilëve nuk u është lejuar që të 

hyjnë në Francë. Me këtë rast, delegatët amerikanë janë 

shprehur se italianët dhe francezët dëshirojnë të 
pengojnë ardhjen e tyre që kanë mendime e pikëpamje 

të kundërta.  

 

Presidenti Wilson me paraqitjen e vet ka zgjuar 

interesimin e masave, për atë që ndodh në Konferencën 

e Paqes në Paris, ndonëse, në esencë, sipas dëshmisë së 

bashkëpuntorëve të tij më të afërt, çështjet me rëndësi 

thelbësore ka dëshiruar t‟i zgjidhë në mënyrë sekrete 

dhe në nivelin më të lartë. 

 

Ishte e vështirë të pritej që Wilsoni të penetrojë në të 
gjitha detajet e raporteve të ndërlikuara, të përbëra dhe 

të ngatërruara, midis politikanëve ballkanikë dhe aq më 

pak që ai të impresionohet nga qërimi i tyre publik i 

hesapeve.  

 

Pjesëmarrësit e Konferencës së Paqes në Paris, pas 

kyçjes edhe të delegatëve amerikanë me presidentin 

Wilson në krye, nuk kanë arrijtur ta zgjidhin çështjen e 

Shqipërisë së jugut. Këtë problem, siç e pamë, e zgjidhi 

Konferenca e Ambasadorëve në Paris. Mirëpo, duhet 

theksuar se çështja e Shqipërisë, nga dhjetori 1920 dhe 

më tutje, është zgjidhur nën rrethana plotësisht të 
ndryshueshme, që me siguri kanë qenë më të volitshme 

për Shqipërinë.  

 

Meritat e presidentit Wilson në këtë pikëpamje 

qëndrojnë aty se ai ka arritur ta pengojë implementimin 

e marrëveshjes së fshehtë të Londrës të vitit 1915, e cila, 

praktikisht, ka paraparë zhdujen e Shqipërisë si shtet. Ai 

ishte faktori vendimtar në politikë e tij ndaj çështjes se 

Adriatikut dhe në lidhje me Shqipërinë në përgjithësi. 

Prandaj, është politika amerikane ajo që i ka ndaluar 

fuqitë europiane që ta legalizojnë ndonjërën nga 

zgjidhjet e ofruara, prej të cilave asnjëra nuk ishte në 

favor të Shqipërisë.  

 
Në bazë të asaj që ekspozuam më sipër, mund të 

përfundojmë se presidenti Wilson, së bashku me 

delegacionin amerikan, në Konferencën e Paqes, në 

mënyrë vendimtare kanë ndikuar në zgjidhjen e çështjes 

së Shqipërisë së jugut ose të Epirit Verior. 

 

Ashtu që, delegacioni amerikan me qendrimet e veta i 

ka penguar zgjidhjet definitive të parakohshme, të cilat, 

në rrethana ekzistuese, do të shkonin në dëm të 

Shqipërisë. Kjo zvarritje ka mundësuar që kjo çështje të 

shtrohet para Lidhjes së Kombëve dhe Konferencës së 

Ambasadorëve në Paris në momentin kur Shqipëria 
ishte anëtare e barabartë e Lidhjes së Kombeve dhe kur 

marrëdhëniet ndërkombëtare kanë imponuar zgjidhje 

dhe perspektiva të tjera.  
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Në mbrojtje të bashkëkombasve në konferencat ballkanike 
(pjesa e katërt) 

 

Konferenca e Tretë Ballkanike 
Konferenca e Tretë i zhvilloi punimet nga 22 deri 28 tetor 

1932 në Bukuresht. Delegacioni jugosllav nuk pranoi që në 

projekt Paktin Ballkanik të futej neni që parashikonte 

mbrojtjen e pakicave kombëtare, por edhe delegacioni 

shqiptar nuk bëri lëshim.22 

 

“Delegacioni shqiptar, - u shpreh Mehmet Konica, ka 

deklaruar që në Konferencën e Parë Ballkanike dhe 

qëndron akoma në mendimin se zgjidhja e të drejtave të 

pakicave kombëtare ka qenë dhe mbetet kushti kryesor i 

bashkimit ballkanik. Një bashkim pa garanci për të drejtat e 
tyre do ishte jetëshkurtër. Nëse Pakti Ballkanik nuk 

aprovohet para tetorit të vitit të ardhshëm, Shqipëria nuk do 

të marrë pjesë në vazhdimin e punimeve të kësaj 

konference, duke e konsideruar se s‟ka asnjë arsye që kjo të 

ekzistojë. Përfaqësuesi shqiptar, Mehmet Konica, njoftimin 

e tërheqjes së delegacionit shqiptar, të cilin ia drejtoi 

kryetarit të Konferencës, e përdori për të kritikuar ashpër 

projektin e Paktit Ballkanik dhe metodat politike që po 

përdoreshin për përfundimin e tij, pa lënë mënjanë edhe 

disa kritika ndaj Italisë që kish intriguar pranë vendeve 

ballkanike që të mos merreshin parasysh kërkesat 

shqiptare.23 Përveç delegacionit shqiptar, punimet e Konfe-
rencës i braktisi dhe ai bullgar. Konferenca vendosi që 

procesi i përfundimit të Paktit Ballkanik të vazhdonte, 

ndërsa ai për krijimin e Konfederatës, siç parashikoi 

delegacioni shqiptar, dështoi. Ministri Jashtëm grek, që ish-

nismëtar i saj pranoi se ideja për bashkimin ballkanik që me 

forcën e tij magjike do të sillte zgjidhjen e të gjitha 

problemeve politike dhe ekonomike dështoi, për shkak të 

kontradiktave dhe apative me të cilat ai u prit që në fillim 

nga vendet ballkanike. 

  

Pakti Ballkanik 
Më 9 shkurt 1934, në sallën e Akademisë së Athinës, 

Greqia, Turqia Rumania dhe Jugosllavia nënshkruan Paktin 

Ballkanik. Shqipëria dhe Bullgaria nuk u ftuan.24 

 

Mënyra se si u zhvilluan tri konferencat ballkanike dhe se si 

u përpilua drafti i Paktit Ballkanik përcaktoi edhe mënyrën 

sesi u finalizuan ato. Më 9 shkurt 1934, në njërën nga sallat 

e Akademisë së Athinës, u firmos Pakti Ballkanik nga 

                                                
22

Ilir Ushtelenca, Diplomacia... vep. cit. fq. 253. 
23

Valentina Duka, “Histori e Shqipërisë”, Tiranë, 2007, vep. cit. fq. 191; 

Esilda Luku, “Diplomacia evropiane ndaj Shqipërisë”, 1919- 1946, vep. 

cit. fq.236. 
24

Ilir Ushtelenca, Diplomacia... po aty, fq. 254. 

Jugosllavia, Greqia, Turqia dhe Rumania. Dy shtetet që e 
patën refuzuar atë për rrjedhojë mbetën jashtë Paktit 

Ballkanik. Në thelbin e tij, Pakti Ballkanik ishte një blof 

politik dhe juridik. Përmbajtja e tij synonte të garantonte 

sigurimin e gjithë kufijve ballkanikë ekzistues të mbas 

Konferencës së Londrës së vitit 1913 të unifikonte veprimet 

e përbashkëta ndaj çdo vendi ballkanik që qëndronte jashtë 

Paktit dhe të ishte i hapur për aderime të reja mbas një 

shqyrtimi dhe miratimi unanimisht prej vendeve anëtare të 

Paktit.25 

Anëtarët e Paktit, midis së cilëve ekzistonin marrëveshje të 

dyanshme zotoheshin: 
-Të garantonin reciprokisht sigurimin e të gjithë kufijve 

ballkanikë. 

-Të mos ndërmerrnin asnjë aksion politik ndaj shteteve të 

tjera ballkanike jofirmëtare pa pëlqimin unanim të anë-

tarëve të Paktit. 

- Pakti do ishte i hapur për vendet e tjera ballkanike (pra për 

Shqipërinë e Bullgarinë), aderimi i së cilave do ishte objekt 

shqyrtimi dhe aprovimi i palëve nënshkruese. 

 

Shqipëria e Bullgaria mund të anëtarësoheshin në të vetëm 

po të hiqnin dorë nga interesa të një rëndësie vitale. 

Shqipëria duhej që trojet e saj në veri e jug, të shkëputura 
nga Konferenca e Ambasadorëve të Londrës e vitit 1913, t‟i 

njihte si territore të Jugosllavisë e Greqisë, çka as që mund 

të pritej prej saj. Beogradi u shpreh se Shqipëria, që të 

pranohej në gjirin e shteteve ballkanike, duhej të shkëputej 

nga Italia. Por e vërteta ishte se ai nuk pranonte zgjidhjen e 

problemit të pakicave kombëtare që propozonte Shqipëria. 

Natyrisht, një gjë e tillë ishte favorizuese edhe për Greqinë, 

që nuk deshi të diskutonte çështjen e Çamërisë, ndërsa 

Turqia e Rumania synonin për të mbajtur tokat që u kishin 

marrë fqinjëve. Se çka në të vërtetë pretendonte Qeveria 

jugosllave përmes këtyre makinacioneve politike 
dëshmohet nga një elaborat i diplomatit Vukotiç, drejtuar 

vite më pas Stojadinoviçit, ku theksohej: “Në 

kombinacionet tona politike e diplomatike, në politikën tonë 

ballkanike, ne kemi synuar gjithmonë t‟i kundërshtojmë 

kërkesat shqiptare për krijimin e një shteti të pavarur, për 

arsyen e thjeshtë se ky shtet do ishte kundër nesh dhe 

synimeve nacionaliste.”26 

 

Papajtueshmëria e Shqipërisë për të marrë pjesë në një pakt 

që nuk e favorizonte shihet ndër të tjera nga një letër që 

ministri i Jashtëm Xhafer Vila i dërgonte mbretit Zogu: “E 

                                                
25

Lisen Bashkurti, Shqiptarët... vep. cit. fq. 258.  
26

Ilir Ushtelenca, Diplomacia... vep. cit fq. 255. 
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si mund t‟i propozonte Shqipërisë të marrë pjesë në një pakt 

që ka qëllim njohjen nga ana saj të kufijve përtej të cilëve 

jetojnë më shumë se gjysma e shqiptarëve. Natyrisht është 

në interes të Jugosllavisë të siguroj pjesëmarrjen e 

Bullgarisë dhe Shqipërisë sepse kështu mendon të sigurojë 

njohjen e kufijve, për të cilat me kohë këto dy shtete kanë 

deklaruar në Konferenca dhe komisione ndërkombëtare se 
mbi ato vise kanë synime kombëtare” - përfundonte ai. 

 

Të nesërmen e nënshkrimit të Paktit Ballkanik, në takimin 

që ministri Vila pati me të dërguarin e Beogradit në Tiranë, 

Subotiç, të cilin e pyeti mbi nenin e parë të Paktit, sipas të 

cilit nënshkruesit garantonin bashkërisht sigurimin e kufijve 

të tyre ballkanikë. Në përgjithësi kuptoi se neni garantonte 

vetëm kufijtë tokësore dhe jo detarë. 

 

Edhe Subotiçi deklaroi se në një rast të tillë shtetet 

nënshkruese të Paktit nuk garantonin asgjë kundër fuqive 

joballkanike, por vetëm kundër atyre ballkanike. Por në një 
rast të tillë, shtoi ai, se shteti ballkanik që pëson sulmin ka të 

drejtë t‟u drejtohet pjesëtarëve të Paktit Ballkanik për 

ndihmë, veçse duhet theksuar se këta të fundit nuk do të 

kishin asnjë detyrim ndaj tyre. Në vijim, ministri Vila 

parashtroi pyetjen se në qoftë se Shqipëria do të sulmohej 

nga ndonjë shtet tjetër joballkanik, cili do ish qëndrimi i 

Jugosllavisë?27 

 

Subotiçi u deklarua: “Qeveria e Beogradit do t‟i mbrojë 

ushtarakisht interesat e saj, por jo në formën e një detyrimi 

juridik. Natyrisht të dy këto alternativa kanë një kuptim të 
ndryshëm. Në rastin e parë ajo mbron të drejtat e saj duke u 

bazuar në te drejtën e pushtimit, në të dytën për të për-

mbiushur një detyrim juridik”. 

 

Subotiçi u deklarua se Beogradi zyrtar është i gatshëm të 

lidhë një marrëveshje dypalëshe me Shqipërinë, gjë që do të 

nënkuptonte se garancia për ruajtjen e pavarësisë së Shqi-

përisë të kalonte në duart e Jugosllavisë. Këtë qëndrim e 

mbronte dhe e pasqyronte edhe shtypi i Beogradit, që, mes 

tjerash, shkruante: “Shqipëria mund të propozojë një pakt 

miqësie, arbitrazhi dhe garancie. Në këtë mënyrë ajo do të 
shkëputej politikisht nga Italia dhe Pakti do bëhej përsëri 

garanci dhe politikën e saj do ta orientonte drejt popujve 

ballkanikë, respektivisht drejt nesh”.28 

 

Kryetari i Konferencës Ballkanike, rumuni Papanastasiu, 

më 17 shkurt, me anë të një letre drejtuar Mehmet Konicës 

ftoi Shqipërinë të aderonte në Paktin Ballkanik të 

sapoformuar. Në përgjigjen e tij, Konica vinte në dukje se 

Konferenca ishte frymëzuar nga mosbesimi, arsye kjo që i 

mbylli portën anëtarësimit të Shqipërisë dhe Bullgarisë. 

Konica shprehet se besimi reciprok dhe mbrojtja e kufijve 

të vendeve ballkanike do ishte reale dhe efektive vetëm 
nëse marrëveshja do kishte bazë rreziqet që vinin nga 

Fuqitë e Mëdha, se vetëm në këto kushte Shqipëria ka qenë 

dhe ishte e gatshme të aderonte në të. Konica shprehu 

mendimin se sipas këtij Pakti anëtari i ri që dëshironte të 

aderonte në të duhej t‟u paraqiste një lutje nënshkruesve të 

tij, të cilët do të mateshin ta pranonin ose ta hidhnin poshtë 

                                                
27

Ilir Ushtelenca, Diplomacia... vep. cit fq. 256. 
28

Ilir Ushtelenca, Diplomacia...vep. cit. fq. 257. 

atë sipas urdhrave që do merrnin nga „iks‟ ose „ipsilon‟ Fuqi 

e Madhe. Me tutje parashtronte pyetjen: “Pyes, a ka ndonjë 

vend në botë me pak dinjitet, sado i vogël qoftë që t‟i 

nënshtrohet një poshtërimi të tillë?”29 

 

Përfundimisht, Konica vinte në dukje se me të tilla kushte 

delegacioni shqiptar nuk mund të kishte vend në gjirin e 
Konferencës Ballkanike.30 

 

Konferencat ballkanike nuk sollën marrëveshje, megjithatë, 

ato përcaktuan qëllime, synime të rëndësishme dhe vetë 

përpjekja për arritjen e mirëkuptimit midis popujve të 

Evropës Juglindore i shërbente interesit të paqes. Megjithatë 

lëvizja për bashkëpunim politik, ekonomik e kulturor të po-

pujve ballkanas pësoi dështim. Gjendja ndërkombëtare ishte 

e papërshtatshme. Kontradiktat midis vendeve të Ballkanit, 

ndikimi negativ i Fuqive të Mëdha, mungesa e hapësirave 

demokratike të lëvizjes për bashkëpunim etj., dërguan në 

dështimin e kauzës së konferencave ballkanike. Lëvizja 
pacifiste në Ballkan nuk qe në gjendje të siguronte paqen 

dhe të parandalonte luftën. Edhe ajo përvojë pozitive që 

ishte arritur në konferencat ballkanike u injorua në 

bisedimet që pasuan për arritjen e Paktit Ballkanik. Projekti 

i arritur më parë për krijimin e një pakti u la krejtësisht në 

heshtje. Shqipëria jo vetëm nuk u ftua të merrte pjesë në 

bisedimet për Paktin ballkanik, por edhe për sa i përket 

çështjes së pranimit të saj në të ardhmen ajo u vu në një 

pozitë tejet të diskriminuar. Gjithsesi një gjë e tillë ishte e 

papranueshme për shtetin shqiptar. Mund të theksohet se 

një pengesë për hyrjen e Shqipërisë në këtë pakt ishte edhe 
qëndrimi i Jugosllavisë dhe Greqisë. Gjithsesi, pa mohuar 

vështirësitë në marrëdhëniet më këto shtete fqinje, ajo që ka 

hedhur peshën kryesore në balancë ka qenë gjithnjë hija 

italiane.31 

 

Meqë Shqipëria nuk u bashkua me Antantën Ballkanike, 

ajo u angazhua për t‟u afruar me shtetet Ballkanike veç e 

veç, veçanërisht me dy fqinjët për çeshtjet të cilat kishin 

pajtueshmeri.32 Por, përpjekjet e sinqerta të shtetit shqiptar 

për t‟u afruar me fqinjët nuk e kishin atë sinqeritet nga pala 

tjetër, ndonëse deklarativisht edhe ata ishin për të njëjtën 
gjë. Këtë e dëshmon edhe letra e Legatës Mbretërore të 

Shqipërisë nga Beogradi më 8 korrik 1935, që i dërgohet 

ministrit të Punëve të Jashtme në Tiranë, ku, ndër të tjera, 

theksohej: Sot pata rastin t‟i bëj vizitën e parë kryeministrit 

dhe ministrit të ri të P. të Jashtme Z. Stojadinoviçit. Ai u 

shpreh se Qeveria e tij do ta vazhdojë politikën tradicionale 

të Jugosllavisë d.m.th se nuk do të ketë asnjë ndryshim nga 

politika e kabineteve të para. Unë para çdo gjëje marr 

parasysh karakterin ballkanik të Jugosllavisë pra si 

kurdoherë jam plotësisht një ruajtës i vërtetë i parimit 

(Ballkani për ballkanasit). Nga kjo kuptohet çeltazi se 

dëshiroj që para çdo gjëje të forcoj marrëdhëniet më shtetet 
ballkanike. Në këtë mes posaçërisht me Shqipërinë, dua që 

të kemi marrëdhënie miqësore. Shqipëria më pozitën e saj 

gjeografike ka një rëndësi kryesore edhe për ruajtjen e pava-
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Ilir Ushtelenca, Diplomacia... vep. cit. fq. 257. 
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Ilir Ushtelenca, Diplomacia... vep. cit. fq. 257. 
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Arben Puto, “Shqipëria politike 1912-1939”, Tiranë, 2009, fq. 521; Va-

lentina Duka, “Histori e Shqipërisë 1912-2000”, Tiranë, 2007, fq. 191. 
32

Arben, Puto, po aty fq. 523. 
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rësisë tonë. Nga ky shkak një Shqipëri e fortë dhe e për-

paruar është një nga pikat kryesore të planit tonë”.33 

 

Përfundimisht mund të konkludohet se, siç shihet nga të 

dhënat e lartshënuara dhe qëndrimet e delegacioneve shqip-

tare në konferencat ballkanike se ata e kishin në fokus gjith-

monë mbrojtjen e të drejtave të kosovarëve dhe të gjithë 
minoritarëve të ngelur padrejtësisht jashtë shtetit shqiptar. 

 

Në konferencat ballkanike, pozicioni i Shqipërisë mund të 

kuptohet më saktë po të shihet në përqasjet me zhvillimet 

diplomatike dhe politike të asaj kohe në Gadishull nën kën-

dvështrimin e raportit midis çështjes ballkanike dhe saj adri-

atike, si dhe pozitës së Shqipërisë në kontekstin e marrëdhë-

nieve të atëhershme shqiptaro-italiane gjegjësisht ballkani-

ko-adriatike.34 Në këtë periudhë kohore, përpjekja e mbretit 

Zogu dhe veprimtaria dinamike e diplomacisë shqiptare për 

të shpëtuar vendin nga tutela e Italisë fashiste ishte inten-

sifikuar. Dalloheshin sidomos përpjekjet e shkathëta të 
diplomatëve si Mehmet Konica e Rauf Fico. 

 

Është shtruar pyetja nëse konferencat ballkanike sollën 

ndonjë arritje pozitive, apo mund të pajtoheshin me mendi-

min e delegatit jugosllav, Joniç, i cili që në janar të vitit 

1931 shprehu frikën se “Konferenca, në vend të fushës për 

afrim u shndërrua në arenë në të cilën popujt e ballkanas 

nën maskën e iniciativës së pjesshme filluan duelet midis 

tyre‟‟. Realisht grindjet, mosmarrëveshjet dhe madje edhe 

duelet patën vend në këtë konferencë.35 

 
Në tërësi u mbajtën katër konferenca: e para në Athinë (5 

deri 12 tetor 1930), e dyta në Stamboll (20-26 tetor 1931), e 

treta në Bukuresht (22 tetor 1932) dhe e katërta në Selanik 

(5-11 nëntor 1933). Rezultatet e këtyre konferencave ishin 

të ngjashme me ato të Lidhjes së Kombeve në Gjenevë. Një 

numër komisionesh u ngritën gjatë konferencave për të 

trajtuar problemet jopolitike si: lidhjet ekonomike, 

bashkëpunimi intelektual, problemet sociale e shëndetësore 

etj.36 

(fund)

                                                
33

AQSH, fondi, 251, viti 1935, dosja 141, fq. 3. 
34

Gazmend Shpuza,“Shqipëria dhe Konferencat Ballkanike”, Kosova, 

Instituti i Historisë, 20-21, Prishtinë, 1998-1999, fq. 92. 
35

Gazmend Shpuza, “Shqipëria në Konferencat ballkanike”, pun. cit., 

fq. 102. 
36

Gazmend Shpuza, po aty, fq. 96. 
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Shkruan: Prof. Dr. Sabile Keçmezi-Basha, Prishtinë 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Pavarësia e Kosovës dhe veprimtarët ilegalë të lëvizjes kombëtare 

 

Çështja e Kosovës, e cila gjatë regjimit komunist paraqiste një problem “të zgjidhur” nën hijen e propagandës 

jugosllave se çështjet nacionale ishin zgjidhur përfundimisht, në fillim të viteve të 90-ta nisi të kalojë kufijtë e ish-

Jugosllavisë dhe të marrë dimensionin e një problemi që kërkonte involvimin e kancelarive botërore. 

 

Interesimi i shprehur nga 

bashkësia ndërkombëtare për 

çështjen e pazgjidhur shqiptare 
mund të thuhej se kishte ndodhur 

menjëherë pas demonstratave 

studentore të vitit 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, që 

shënon fillimin e një epoke të re  

në politikën botërore, e që 

reflektoi pozitivisht në zhvillimet 

politike në hapësirën shqiptare, në 
këtë kontekst edhe në Kosovë, e 

cila, për shkak të politikës së 

agresionit serb, arriti të bëhet 

pjesë e këtij procesi politik 

pluralist vetëm pas nxjerrjes de 

facto të Kosovës jashtë 

sovranitetit të Beogradit, më 10 

qershor 1999, si dhe pas 

vendosjes së administratës 

ndërkombëtare të OKB-së dhe 

pranisë ushtarake të NATO-s në 
Kosovë  nën 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 

kombëtare në Ballkan dhe në 

Evropën Lindore e Juglindore37 

dhe nën 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 ishin angazhuar që nga 

                                             
37

 Po aty, 12. 

Lidhja Shqiptare e Prizrenit e këndej. Por, kthesën më të madhe, Lëvizja 

Ilegale Kombëtare Shqiptare e pëson 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. 

 

Duhet 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 e veprimit. Organizatat ilegale që vepruan në këtë 

periudhë, që të gjitha mund të thuhet se punonin në bazë të Programeve 

politike dhe kishin Statutet e tyre. Programet, platformat dhe synimet e tyre 

ishin thjesht të karakterit kombëtar dhe qëllimi suprem i të gjitha atyre ishte 

mëvetësia e Kosovës dhe bashkimi me Shqipërinë. 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 

nën 3. Republika e Kosovës.38
 

 

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 LNDSH39, LRBSH, OMLK dhe Lëvizja 

Nacionale për Çlirimin e Kosovës dhe Viseve tjera shqiptare në Jugosllavi. 

 

Opsion e dytë e kishte paraparë organizata “Partia Marksiste-Leniniste 

Shqiptare në Jugosllavi”, e cila në programin e saj parashihte bashkimin e të 

gjitha trojeve ku shtriheshin shqiptaret në një republikë në kuadër të RSFJ-së. 

 

Megjithatë, veprimtaria dhe mendimi politik i shqiptarëve në Kosovë nuk u 

zhvillua shlirshëm, 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 

                                                
38

Ethem Çeku, Kosova, në sfondin e diplomacies Jugosllave dhe të Shqipërisë 1945-1981, 

Prishtinë, 2009, 303. 
39

 Arkivi i Kosovës, Procesi gjyqësor i Prizrenit, dosja 1945/92, Gjykata Popullore e Kosovës 
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politik për Pavarësinë e Kosovës 

zhvillohej nga veprimtarët që 

vepronin në ilegalitet40. 

 

Opsioni i tretë, apo zanafilla e 

idesë për Republikën e Kosovës 

ishte shpalosur fillimisht me 
demonstratat e vitit 1968. Por si 

më e sforcuar u paraqit në formë 

të plotë, në periudhën e 

demonstratave të vitit 1981 e 

1989. Kjo kërkesë ishte shtrua 

madje edhe në diskutimet publike 

që u bënë menjëherë pas rënies së 

Rankoviqit. Këto biseda, sipas 

dokumenteve, dëshmojnë se janë 

zhvilluar edhe  mes të 

udhëheqësve të Kosovës me 

udhëheqësit më të lartë të 
Jugosllavisë.81F41 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. Kërkesa 

për Republikë, për kohën ishte 
më e përshtatshmja ngase prapa 

kësaj qëndronte kërkesa për 

bashkim kombëtar me shtetin 

amë-Shqipërinë. Prandaj, këtu 

edhe qëndron çelësi i zgjidhjes së 

problemit të quajtur Kosovë. 

Latinët e vjetër thonë: “Nuk 

mund të qetësohet një popull në 

qoftë se nuk dëgjohet zëri i tij, 

“Vokspopuli- voksdei”. Andaj, 

ngjarjet në vijim hapën një 
kaptinë të re brenda kombit 

shqiptar, hapën një proces të ri 

politik edhe për shtetin shqiptar.  

           

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 iu rikthyen 

qytetërimit të vet, pra bashkësisë 

së qytetërimit evropian.42
 

 

Mirëpo, pas ndryshimeve të 

shumta politike që pasuan në mes 

viteve 89-99 të shekullit të kaluar, 

veprimtarët e Lëvizjes Kombëtare 

                                             
40

 Po aty, f. 139. 
41

SelatinNovosella,Kosova „ 68, Prishtinë 

1993. 26-31 
42

 Po aty, 317. 

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., që karakterizonte gjithë 

periudhën e pas Luftës së Dytë Botërore, deri nga fundi i viteve të 

gjashtëdhjeta, por as gjatë të ashtuquajturës detantë, që e pasoi të parën. 

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 lirin që ne sot e gëzojmë, dëshmon dhe provon se ishte vepra më 

madhore e të gjithë atdhetarëve  që u 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, por 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. Në këtë luftë dhe në këtë angazhim të veprimtarëve ilegal dhe të 

shqiptarëve në përgjithësi i kishte ndihmuar dhe mbajtur gjakimi shekullor i 
shumë gjeneratave që ishin flijuar për pavarësinë e tokave shqiptare.83F43

 

 

Vetëm kur të studiohet mirë 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.44

 

 

Është karakteristik e kësaj etape se në këtë kohë organizimi i lëvizjes ilegale 

kombëtare kishte pësuar ndryshime të mëdha. Grupe të vogla që vepronin 

ilegalisht pas demonstratave studentore të ‟81 filluan të bashkohen dhe të 

formonin organizata më të mëdha po që kryesisht vepronin në interes të 

                                                
43

Mr. Ethem Çeku, Mendimi politik i Lëvizjes ilegale në Kosovë 1945-1981, Prishtinë, 2003, 262 
44

 Po aty, 13. 



Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                          Nr. 37: Vjenë, qershor 2019 

 

39 

 

zhvillimit të Kosovës dhe të 

krijimit të kushteve të reja, qoftë 

në ngritjen e pozitës kushtetuese 

të saj, qoftë për përmbushjen e 

idealit të ilegales-bashkim 

kombëtar. Duhet përmendur me 

këtë rast grupet siç ishin :Fronti 
Popullor për Republikën e 

Kosovës, Lëvizja studentore e 

vitit‟81, Grupi i intelektualëve të 

Kosovës, Fronti i Çlirimit 

Kombëtar, Partia Komuniste 

Marksiste-Leniniste Shqiptare në 

Jugosllavi etj. 

 

Vitet 1991-1999,janë vitet më 

kulminante të Lëvizjes politiko-

ushtarake në Kosovë, dhe në 

historinë më të re të kombit tonë, 
me të drejt duhet të cilësohej si 

periudha e lavdishme e Ushtrisë 

Çlirimtare të Kosovës (UÇK-së). 

Në fillim të viteve të 90-ta përveç 

partive legale politike, si LDK, 

PPK, PSHDK, PLK etj, vepronin 

edhe disa organizata politike - 

Kombëtare ilegale, si: “Fronti 

Kombëtar” (1990-1991), “Lëvizja 

Kombëtare për Çlirimin e 

Kosovës“ nga marsi 1993…dhe 
Lëvizja Popullore për Republikën 

e Kosovës45 dhe disa më të vogla. 

 

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 MartiAhtisarit. 

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. 
 

                                             
45

Sheradin Berisha, Lëvizja Kombëtare 

Shqiptare në Kosovë, 27. 04. 2008 

http://lajme.dervina.com/archive/9910-2759:335/Levizja-Kombetare-Shqiptare-ne-Kosove-dhe-viset-tjera-te-etnikumit-shqiptar-1945---1999.htm
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Fyelli (Flauti) magjik (,,Die Zauberflöte„„) 
 

Kur të flasim për veprat e krijuesve të shquar si janë ato të Jozef Hajdn, Wolfgang Amadeus Moxart, Bethovenit apo të 

kompozitorëve të shekullit XX gjithnjë duhet pasur parasysh se ato paraqesin karakterin objektive shikuar nag aspektet 
e estetikës së sotme dhe medoemos ato mbajnë në vete një bukuri eterne the nxisin kënaqësi ndaj bukurisë sensibile 

shqisore. 

 

Wolfgang Amadeus Mozart 

 

Në këtë kuptim edhe e bukura e bukurisë e artit këtij lloj koncepcioni i 
nënshtrohet vëzhgimeve dhe vendos koncepcion e katarzisit brenda për 

brenda veprës për të cilën bëjmë fjalë. 

 

Kjo natyrisht nuk do të thotë se sipas muzkologëve që i analizojnë këto 

vepra duhet flakur ose ngrit lartë atë,sepse s'ka dyshim se kjo varet nga 

përcaktim i saktë i momentit kur ajo është analizuar. 

Dimenzioni është gjithsesi 

interesant kur na çfaqet ajo sepse 

veprimi zhvillohet para nesh, këtu 

dhe sot kur na shfaqet si punim i 

saktë dhe i përkryer si shprehje 

pasonante e krijimtarisë së tij. Po, 

si duhet vepruar në kësi llojë 

çështje, me të drejtë Gëte për 
Fyellin magjik vepër e Moxartit për 

të cilën do të bëjmë fjalë me këtë 

rastë thotë: “Duhet më tepër kulturë 

për të' i njohur, se për t 'i mohuar 

vlerat e libretit”. 

 

Edhe nëse thjesht ndodh që masa e 

spektatorëve zbavitet me 

spektaklin, kjo nuk do të thotë se 

domethania superiore e operës u 

shpëton ekspertëve. Dhe i tillë 

është rasti i Flautit magjik" . 
 

Kjo pra është vetëm njëmendim i 

tij, nga ana tjetër mu për këtë kemi 

edhe mendimet daimetralisht të 

kundërta nga vërëjmë dallime të 

çarta mes tyre. 

 

Historia e mendimit njerëzor 

deshmon se një mendimtar e 

interpreton krejt ndryshe një vepër 

dhe një dukuri estetike në te krahas 
tjetrit dhe u kundërta mendimtari 

mund të jetë idealist dhe shpesh 

kemi mendime të gabuara,kështu 

edhe me vepren prestigjiozetë 

Moxarti Flauti magjik kemi shumë 

dilema nga shumë muzikolog sepse 

kjo vepër me të gjithë sfondin e 

veprës së saj është mbështjellë nga 

errësira duke u nis nga premisa 

filozofike dhe estetike. 
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Deri sa Julius Kornet në vitin 1857 “thotë: “Fyelli magjik mbetët pika 

qendrore e operës gjermane dhe pas shumë vitesh duhet të kthehemi ende 

prapa për ta vezhguar,nëse duhet studiuar elementet themelore të stilit 

operistik gjerman”. Po ashtu edhe Bethoveni dhe Vagneri e admironin 

Fyellin Magjik më tepër se çdo operë tjetër të Moxartit,..” sepse ajo bëri 

epokë dhe merret ende si model nga brezat e rinj për ngjyrën e errët, 

jashtzakonisht aktuale,të instrumetalizimit, për ductu-sin harmonik dhe 
melodikë e shumë veçori të tjera të linjes dramatiko-muzikore”. Këtu nuk 

shohim ndonjë kundërthënie mes mendimit të Betovenit the Wagnerit, të 

vetëdijshëm se në aktin e frymëzimit krijuesi derdh mund duke interpetuar 

frymën e brendshme të imagjinatës së tij the duke sublimuar idealin e e tij 

krijues. 

Pamje nga opera e Mozartit “Fyelli Magjik” 

 

Shikanderi autor i libretit bashkëpunëtori i ngushtë i Moxartit pas premierës 
nuk u shqetësuar shumë për si thonte “...suksesin e vakët e as për thumbin 

helmues të një faqeje vieneze që ishte kënaqur të nenvizonte se si 

“pavarësisht nga shkapërderdhja pa hesap e mjeteve, komedia e re e 

makinave nuk kishte arritur suksesin e shpresuar” që në krahasim me 

suksesin e madh të Rrëmbimit nga Saraji nuk ofroi Moxartin me portin e 

shumë dëshiruar të pozitës së sigurt”. Moxarti i vetëdishëm se “muzika i 

gjallëron gjithë ndjenjat dhe e ndihmon shpirtin të dallojë brishtësinë...” nuk 

u trondit edhe pse nuk kishte paragjykime ai ndiente gëzim të madh për siç 

thonte “duartrokitjet e heshtura”, sepse vetëdija entuziazmuese sikur e 

përcjellte gjatë krijimit të saj gjithnjë mendonte se ajo nuk do të zbulojë në 

sensin geteian mistere të reja. I vetëdijshëm për kualitetin e kësaj vepre e 

sidomos për tercetin e kësaj vepre të Xhindeve ,,Zum Zeile fuhrt dich diese 
Gahna„„ (Kjo udhë nuk të çon te qëllimi) në fillim të finalës së parë sikur i 

dha kurajo,por ne të shohim dhe ta përfolim këtë vepër që nga Uvertura e saj. 

 

Por para se të flasim për veprën duhet theksuar se mendimi estetik në veprat 

e Moxartit mund të themi se ishte shkputje e plotë e përhershme nga arritjet e 

mendimit estetik klasik të kohës kur ai krijoi sepse në veprat e tija vërejmë 

drejtimin e tij të ri si karakter universal të përvojës së kodifikuar të estetikës 

dhe përvojave krijuese të kohës. E kjo më së miri vërehet në veprën Fyelli 

Magjik. 

 

Po çka krijonte Moxarti në kohën kur ai kremtoi ditëlindjen e fundit të jetës 
së tij me 27 janar 1791, kur i mbushi 35 vitet e jetës? Nëse e shohim 

katalogun e veprave të tij do të vërejmë gjatë tre muajve të vitit 1791 nuk 

hasim në asnjë vepër formash të mëdha, një veçori tjetër e rëndësishme: Nuk 

hasim pra në asnjë meshë, simfoni ose operë sepse sipas tij determinizmi 

sipas filozofëve është i kufizuar në jetë. Krahas dukurive nga shkaqet nga se 

materialisht ai ishte edhe më keq se në moshën e rinisë,  kështu “gjeniu i 

afirmuar” kërkonte shansin e tij në botën e jashtme. Atë nuk e kënaqin as 

format e vogla e mos të flasim për kuartete, kuintetete dhe sonatat që ishin 

shprehje të pakufizuara në krijimtarinë e tij si rivlerësim i të gjitha vlerave në 

veprat e krijuara. 

 

Kështu ai duke i u falenderuar miqëve Solomonit dhe Okelyt që i vijnë nga 
Anglia ai prapë gjendet në fahun e vet profesional dhe krijues, sepse në ora 

një pas mesnate i vjen mysafir i pa 

ftuar libretisti Emanuel Schikander, 

i cili propozon diçka të 

parashikueshme dhe ishte ky mik i 

cili e kuptonte situatën e rëndë 

materiale edhe pse bashkëshortja e 

tij Constanca në atë skamje shkon 
në banjat e Badenit për tu kuruara, 

kurse Moxarti për atë vetmi thotë 

se “Asgjë nuk më lodh sa dhembja 

e kokës e as vetmia që jam vetëm”. 

Schikanderi vjen me një propozim 

dhe e lut që Moxarti ta shkruan një 

operë dhe sa kishte kushtuar ajo. 

 

Moxarti i përgjigjet “Po i dashuri 

mik as ti nuk ke të holla sikur unë 

që nuk kam”. Ai i përgjigjet: “po 

dua të ndihmoj. Nëse opera del e 
mirë unë ta shes”. Megjithëatë ata 

bisedojnë dhe si propopzim del dhe 

përmendet drama “Sethus”,e fratit 

Terrassoni, si duket e përkthyer nga 

greqishtja, e cila si përmbajtje ka 

idealet humanistike të 

egjiptologjisë të shekullit XVIII. 

Moxarti mendon dhe i thotë se si 

material bazë duhet të jetë aria e 

bukur nga opera “Buff‟‟ aria e 

Sarastromit, e cila na përkujton 
Papagenien nga opera seria me 

“Mbretëreshën e natës”, pastaj 

komedia lirike klasike vjeneze në 

vazhdim marshi i priftërinjve me 

stilin solemn dhe këngën e vitezave 

që simbolizon veprën e Moxartit në 

tërësi. Gëte me një rast patë thënë 

në të gjitha këto komente “me 

rëndësi është që publikut t‟i pëlqej 

vizioni i kësaj shfaqjeje”. Çka e ka 

lidhur Moxartin e Schikanderit pos 
muzikës edhe Muratorët e Lirë-

lidhja Masonesh, ku e kanë pasur 

Lozhen Gastronomike, si shenjë e 

një lloj boemi, shoqëri e lirë dhe e 

gëzuar artistike. Shenjat e lozhes së 

tyre mbaheshin haptazi në faculeta 

dhe pjesë të rrobave të tyre. Pra, të 

gjitha këto flasin për një ndikim që 

fortë nuk i hasim në operën e 

Fyellit Magjik. Megjithëatë 

Moxarti dhe Schikanderi kanë futur 

ca elemente të lozhes së tyre, kurse 
ideja kryesore ka qenë që veprës t‟i 

jepet apoteoza e humnaitetit dhe në 

të të dallohet lufta e dritës ndaj 

territ dhe këtu vërejmë elementet e 

“Fsheftësisë Egjiptiane”. 

 

Konceptin filozofik dhe estetik në 

veprat e Moxartin për të cilët 

muzikologët veçanërisht e 
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theksojnë e gjejmë në veprat operistike, ku si thonë filozofët, sipas doktrinës 

estetike të Moxartit, përfaqësonte një hapje drejt konceptit të ri estetik për të 

cilin as ai vetë nuk ka qenë i njohur, sepse mu për këtë ai konsiderohet si 

pararëndës i mendimit estetik modern për atë kohë që nuk i hasim te 

kompozitorët e tjerë të kohës. Ku përfafaqësohen elementet e reja? Së pari 

duhet theksuar se sipas analogjisë duhet kërkuar në brendinë e Hramit. Në 

kuadër të përqafimit të vdekjes, kalesa mes ujit dhe zjarrit, të bukurës që 
përbën thelbin estetik të artit dhe në numrin simbolik të treshit që luan një rol 

të veçantë siç janë tri zonjat, tre gjenitë, priftërnjët të ndarë në gjashtë grupe 

nga tre veta, por edhe në numrin mistik tetëmdhjetë shkallë, Trëndëfilet-

Kryqit të cilat na përkujtojnë herë pas herë gjatë operës. A ka këtu të bëjë 

shprehja aq e njohur “Mbretëresha e shkëlqyerë sikur yjet” me bukurinë? 

Këtu do të ndalemi për ta akceptuar këtë thënie e cila vjen nga liturgjitë ose 

nga yjetë përcëlluese, e cila luan rol të veçantë në Lozhat Masone, e ajo më 

së miri shihet e shtypur në libretin e operës Luga Masone, kutnika dhe ora e 

zallit që paraqesin në një dorë simbole që krahas urdhëresës së tre gjenive: 

“Bëhu i fortë, i durueshëm dhe i besueshëm”: Pra, këto tri simbole 

“mençuria, puna dhe të krijuarit-mjeshtria” paraqesin tri drita të Lozhes së 

Masonerisë austriake paraqesin mençurinë, forcën dhe bukurinë. Kur jemi 
tek këto tri elemente do të ndalemi ta shpjegojmë bukurinë e cila mahnitë 

njerëzimin. Dihet se që nga antikiteti bukuria ka tërheq vemendjen jo vetëm 

të estetëve, filozofëve por edhe të njerëzve të rëndomtë, duke pasur si epërsi 

gneoseologjizmi që e studion dhe e trajton poblemin e bukurisë, sepse asnjë 

doktrinë filozofike dhe estetike nuk ka heq dorë nga ky raport sepse midis 

ndërgjegjes estetike dhe artistike e sidomos të asaj filozofike dhe realitetit, 

botës, jetës, natyrës. Nuk ka patur dallime të mëdha gneosologjike sepse në 

“përvetësimin estetik marrin pjesë shqisat, ndjesij, arsyeja, intelekti dhe 

ndërgjegja në tërësi”. Mu këtu pra në këtë operë hasim ato elemente që 

shkrihen në mitet e moçme dhe simboleve humanistike, sidomos thellë të 

skalitura në komedinë popullore austriake e që tek Moxarti formon 
dimensione të reja, sidomos kur është në pyetje humori e lakërdia që 

paraqesin humusin e vepës si bashkim i dallueshëm artistik. Në këto detaje 

spikatë prirja e tij për një mospërfillje të elementeve të kohës që nuk mund të 

ndërsuazohen brenda caqeve të skemës së operave të krijuara para Moxartit, 

nga ana tjetër ai forcon këto elemente duke i u dhënë elementin primar-

bukurinë. 

 

Në fakt edhe për kohën kur jetonte Moxarti disa ide qëi përmendëm më 

sipër, e që janë themelore, nuk kanë qenë deri më atëherë të trajtuara në këtë 

mënyrë që do të shohim në vazhdim. 

 
Flitet se Schikanderit libretit i ka dhënë një koherencë të habitshme si vlera 

të pavdekshme të trashëgimisë kulturore, si janë bie fjala elementet e Flautit 

Magjik me epizoda papagene, e këto janë të qëllimshme për ta paraqitur 

dallimin në mes të shpjegimeve jo të barabarta të lakërdisë dhe simboleve të 

larta të trajtuara në këtë vepër. Si thotë muzikologu Milred Klary, autor i 

librit “Moxarti, dritë e Zotit” asnjeherë nuk do ta dinim të vërtetën dhe 

përmbajtjen e këtij libtreti, të cilin Gëte e quan prallë përplot të pamundura. 

Për “bajku” ai perdor fjalën Marchen që do të thotë tregimi i Zanave, përplot 

ngjarje e bazuar në shkencën e lartë dhe ngjarjeve për të cilat vetëm ne duhet 

t‟i zgjidhim kur ta lexojmë. Pra, Flauti Magjik po të analizohet si vepër 

duhet të vërejmë se është “mbështellë nga errësira” dhe përban “simbole dhe 

zakone masonike”. Heshtja e pjestarëve të sektit ishte obligative, kurse që të 
dy ishin pjesë e saj. Me këtë veprim të dy autorëve, Schikanderit si autor i 

libretit dhe Moxartit si autor i muzikës, nuk kishin vetëm ngarkesë shirtërore 

por edhe fizike. Kështu Mbretëresha Maria Tereza thoshte se “masoneria 

zhvillonte një veprim të kobshëm”, pra ajo, por jo edhe buri i saj, mendonte 

ndryshe dhe deri sa ishte në fron nuk ka bërë asnjë hap që t‟i shtypte, kurse 

me ardhjen e birit të tij Jozefit “ai 

filloi të favorizonte aktivitetin 

sekret masonik meqenëse ishte në 

harmoni me idealet e tij liberale 

dhe humanitare‟‟. Në vitin 1780, 

duke mbetur i vetmi sovran pas 

vdekjes së perandoreshës, u duk se 
ra “ora e masonerisë”. Duke i u 

referuar informatave të kohës kjo 

çështje fillon e zhvillohet në 

përmasa serioze, kurse Moxarti pasi 

vendoset definitivisht në Vjenë 

shumë shpesh takohet me 

personalitete të shquara të 

masonerisë, sidomos me tetë lozhat 

e saja që ishin në Vjenëë.  

 

Në Vjenë Moxarti njihet me 

mineralogjistin Ignjac Von Born, 
njeri shumë i njohur, i cili kishte 

një moto “për pajtimin e vërtetë”. 

Ai ishte përkrahës i madh i 

Moxartit, sepse hetoi shpirtin e 

madh dhe të hapur ndaj “të gjitha 

idealeve humane”, që ai, pra 

Moxarti, dalloi atmosferën vjeneze 

me atë mjedis primitiv salzburgian, 

siç thoshte Mozarti.  

 

Krijimtaria muzikore e Mozartit 
kthen tehun kah veprimtaria 

artistike masonike dhe krijon mjaft 

vepra siç janë kantatatë dhe lide 

dhe një vepër të rëndësishme me 

titull: „„Maurerische Trauermusik 

K477” që është e ngjashme me 

„„Flautin Magjik” dhe 

„„Rekuiemin” e cila ka një adagio 

të shkurtë mistike me një strukturë 

formale të përsosur, zgjedhje e 

bukur e instrumenteve, marshi 
solemn dhe melodia gregoriane si 

dhe ka përdorur “cantus firmus” të 

shenjtë në finalën e dytë të „„Flautit 

magjik”. 
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Shkruan: Leonora Laçi, Shkodër 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mbi disa pikëpamje të prof. Arshi Pipës* 
 

  

Profesor Arshi Pipaka ka pasur një veprimtari të gjërë në fushën e studimeve historike, filozofike, letrare, gjuhësore 
dhe të përkthimeve. Këtu do të ndalemi mbi disa pikëpamje që na demonstrojnë largpamësinë e tij për çështje të 

ndjeshme. 

 

 
Prof. Arshi Pipa 

 

Vizioni i prof. Arshi Pipës për 

Vatren dhe përparimin e 

komunitetit shqiptar në ShBA 

Në numrin janar-mars të vitit 

1987 revista “Koha e Jonë”, e 

përkohshme politike -kulturore-

shoqërore, botuar në Paris-Francë 

nga Lec Shllaku, profesor Arshi 

Pipa i ka kushtuar një shkrim 

gjithëpërfshirës veprimtarisë së 

Federatës Pan Shqiptare “Vatra”. 
Shkrimi fillon me kronologjinë 

historike të saj që nga themelimi, 

veprimtarët kryesor e deri në 

kohën kur profesor Pipa 

kontribuoi dhe vetë në të, kur 

ishte dhe kryetar i saj për një 

periudhë kohore, në fillim të ‟90. 

Ky shkrim titullohet “Për 

shpëtimin e Vatrës”. Punimi i 

Arshi Pipës ndahet në disa çështje 

kryesore, por unë mendoj të 

ndalem vetëm tek thelbi i vizionit 
të tij për një diasporë sa më të 

përparuar. 

 

“ (…)Asht fjala për nevojë të vërtetë, për atë për të cilën ne shqiptarët kemi 

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

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

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

çpikjet dhe zbulimet, çmimet dhe fitoret me të cilat t‟i bahemi të njohun botës? 

Ku janë njerëzit tanë me pozita Kyçe n‟administratë, ndër partitë politike, në 

themelimet shkencore, n‟universitete, në ndërmarrje industriale, ndër shoqni 

tregtare, ndër bankat, ndër sindikatat? Ku janë personalitetet tona në fushat e 
shkencës dhe t‟artevet, të letërsisë dhe të muzikës, të theatrit e të 

kinemasë?Gjatë nji shekulli nuk kemi qenë të zotët të nxjerrim, bahen a 

s‟bahen nja dhjetë të dokturuem me PhD. Nuk kemi ende nji revistë shkollare. 

Vazhdojmë të mburremi me emnat e Nolit e të Konicës. Nuk jemi ende të 

zotët të nxjerrim nji përfaqsues tonin në lamën politike, dhe duhet t‟i 

vardisemi njenit e tjetrit, të cilit çashtja shqiptare i levertisë vetëm me ba 

karrierë. Dhe kur ndonjiherë qëllon e na del emni në shtyp ose në radio, nuk 

asht për lavd, por për turp, për veprimtari mafioze o për vëllavrasje. Kjo asht, 

mjerisht, gjendja, dhe kjo gjendje duhet ndryshue nga themeli në qoftë se 

duem tëna njihet emni për të mirë. Dhe kjo nuk asht e mundun në se nuk jemi 

të zotët me përballue me guxim problemin tonë kryesor. Në kohnat e para 

Vatra ka qenë nji vatër patriotizmi e kulture dhe këtë qëllim e ka krye me nder 
e lavdi. Sot patriotizmi e kultura qëndron në zotësinë e saj me u ba nji vatër 

kulture, ky asht misioni i saj, kjo arsyeja e qenies së saj. Vatra duhet të bahet 

organizuesja e kulturës shqiptare n‟Amerikë, madje në çdo vend tjetër jashtë 

atdheut. Tradita e saj, prestigji i saj, e auktorizojnë atë për këtë punë”- kështu 

përfundon fragmenti i shkrimit të Prof. Arshi Pipës, një nga personalitetet më 

të shquar të diasporës shqiptare në ShBA, dhe këto rreshta janë diagnoza për 

shërimin e Vatrës dhe shpëtimin e saj. Vatra në rrethana të reja, duhet të kalojë 

në plane afatgjatë e që komuniteti të udhëhiqet nga ajo.” 

 

Arshi Pipa ka qenë vazhdimisht kritik sa i takon fushës së gjuhësisë 

Deklaratë e gjuhëtarëve të Shkodrës, Revista Albanica, Special issue, Winter 
1992, number 3-4, fq 121-123, Arshi Pipa. 

„„Në Kongresin e vjetit 1972 problemet e drejtshkrimit qëllimisht u ngatërruen 

me njësimin e gjuhës letrare kombëtare. Ndërsa konvergjenca për njisimin e 

drejtshkrimit pat fillue për së mbari te Komisia Letrare e Shkodrës, çashtja e 

njisimit të gjuhës ishte komplekse dhe nuk mund të zgjidhej me nji të rame të 

sëpatës(…) Që Kongresi i Drejtshkrimit vendosi në bazën e gjuhës letrare të 

njisueme toskënishten letrare, kjo nuk përban delikt, mbasi toskënishtja asht 

dialekt i gjuhës shqipe. Delikti i ktij kongresi qe ndalimi i plotë i gegënishtes 

letrare. Nji s‟komunikim i tillë qe jo vetëm i gabuem, por edhe antikombëtar. 

Gjuhetarët shkodranë kuptojnë drejtë zhvillimet demokratike të kohës, ata nuk 

janë as arkaikë as të ngurtë. Me tolerancën e kulturën që i karakterizon qysh 

motit, ata shprehin mendimin se në të ardhmen duhet të thirret nji Kongres i 
Tretë, për me shqyrtue problemet e gjuhës letrare kombëtare në këto pika 

themelore: Gjuhes letrare “e njësuar” duhet të rishikohet. Fjala asht për me 
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realizue ktë njisim, për me e bat ë 

pranueshëm për të gjithë. Kjo 

gjuhë standarte do të jetë gjuha 

zyrtare e administratës, e 
shkollës, e shtypit, e 

radios.Krahas të shkruhet 

gegënishtja letrare. Do të jetë kjo 

një koine gegënishte me rregulla 

të përcaktueme. Kjo gegënishte të 

ketë si bazë veprën Ortografi e 

gjuhës shqipe, botue në Prishtinë 

1964, tue u konkretizue në dy 

drejtime kryesore: me botimin e 

vepravet t‟autorëve madhorë 

gegësi: Fishta, Mjeda, Koliqi, 
Migjeni, Camaj, etj dhe me futjen 

e detyrueshme të ktyne veprave 

në programet mësimore të 

shkollavet. E ardhmja e 

letrarishtes shqipe do t‟i lehet 

momentit të favorshëm historik, 

caktue nga pasha artistike dhe nga 

vlera shkencore e botimevet, dhe 

mbasi të jenë sigurue mjetet 

kryesore gjuhësore për ktë punë, 

ashtu sii rreshtoi Çabej në 

diskutimin e tij të vjetit 1952: 
leksion i gjithmbarshëm i shqipes, 

monografi të dialekteve kryesore 

n‟atdhe dhe në diasporë, fjalor 

etymologjik, atlas gjuhësor, 

histori e gjuhës shqipe, gramatikë 

historike e shqipes, fjalor 

gjeografik i toponimevet, etj. 

Ndërkaq të vazhdohet me afrue 

gegënishten me toskënishten aty 

ku asht e mundëshme, simbas 

parimit të paralelizmës së 
formavet gjuhësore.” 

 

Firmue n‟emën të 420 

nënshkruesve nga David Luka, 

Arshi Pipa, Mentor Quku. 

 

Bashkëthemluesi i revistës 

Albanica për nxitje të 

mendimin kritik në fushën 

albanologjike 

Në revisten Albanica, të cilën e 

themeloi së bashku me Anton 
Logorecin e Martin Camajn, e 

cila doli vetëm dy numra pasi u 

ndanë nga jeta bashkëthemeluesit 

Anton Logoreci dhe Martin 

Camaj dhe revista u ndërpre, kjo 

revistë numrin e parë e pati në 

dimrin 1990 dhe përfundoi në 

1992. Siç shkruan dhe vetë ai se 

kjo revistë përfshinte kulturën 

shqiptare në përgjithësi, duke u 

krahasuar me revistën e Konicës 
ku numrin e parë të saj e pati në 

1897 e largët. Ashtu si Konica që kishte dëshirë të shihte një Shqipëri në gjirin 

e Evropës edhe Arshi Pipa në një kohë tjetër kërkonte shkëputjen totale nga 

komunizmi stalinist dhe rihyrjen në familjen Evropiane. Paralelizmi i dy 

kohëve të vazhdonte në revistën Albanica duke respektuar dhe shqiptarët e 
tjerë si ata të Kosovës.  

 

Totalitarizmi shqiptar sipas Pipës 

Ideologjia 

Arshi Pipa e ilustron ideologjinë komuniste me përjetimin personal: “Pas 

daljes time nga burgu më 1956, e kisha shumë të vështirë të siguroja jetesën. I 

kërcënuar nga uria, vendosa të takoja Ramiz Alinë, Ministrin e Arsimit, që 

kishte qenë student imi në Liceun e Tiranës me 1943-1944. Pritja ishte 

qytetare dhe menjëherë pas kësaj më caktuan mësues të gjuhës shqipe në një 

shkollë fillore. Librat në përdorim ishin të rënduar nga letërsia e Partisë. 

Gramatika duhej të mësohej nga shartimi i këtyre në mendjet  brishta të 
nxenesve (...) Politika e gjuhës që fillonte në shkollën fillore me prostituimin e 

gramatikës me ideologjinë staliniste, ishte kurorëzuar me pseudokryeveprën e 

quajtur “Shqipja letrare e unifikuar” që ishte në fakt gjuha e fitimtarëve 

komunistë toskë e imponuar mbi gegët e mundur. (Arshi Pipa, Stalinizmi 

shqiptar-anatomia e një patologjie politike, IKK dhe Princi, Tiranë:2007, 217-

218). 

 

Arshi Pipa do i hyjë më thellë studimit mbi “ideologjinë”, e vazhdon 

mendimin diku më tutje: “Sa herë që një ngjarje nuk i përshtatet pikëpamjes së 

tyre ideo-politike apo ideo-shkencore, ata ose e shpërfillin atë tërësisht apo e 

shfytyrojnë atë deri aty sa ta bëjnë të panjohur. Një ideologji e huaj, e 

importuar, e imponuar në popull me brutalitet maksimal, komunizmi mbeti 
deri në këtë ditë më i huaj se kurrë. Ndryshe nga shumë vende të tjera të 

sunduara nga komunistët që komunizmi ka thithur diçka nga karakteri 

kombëtar, Shqipëria nuk merr parasysh të tilla karakteristika të veçanta. 

Komunizmi shqiptar është thjesht një kopje e bolshevizimit, pa asnjë 

origjinalitet të vetin. Si një ideologji tërësisht totalitare, Stalinizmi depërton në 

të gjitha sferat e veprimtarisë njerëzore, si politika, etika, ekonomia, filozofia, 

arti dhe shkencat dhe çdo formë tjetër të menduarit dhe praktikë. Fjalori 

Stalinist përfshin bashkime që thekson parësinë e ideologjisë mbi të gjitha këto 

sfera dhe forma. Dy prej tyre shumë të përdorshme janë “ideo-politike” dhe 

“ideo-shkencore.” 

 

Roli i intelektualit në komunizëm 

Ndërsa Arshi Pipa në analizat e tij për këtë temë shkruan: “Tani pak fjalë për 

intelektualët. Ata që nga fillimi i kanë treguar komunizmit një fytyrë të ftohtë, 

duke i provokuar komunistët deri në tërbim. Shumë shfaqje gjyqesh në 

Shqipëri kumbojnë nga emrat e doktorëve dhe avokatëve, profesorëve dhe 

shkrimtarëve, teknikëve dhe inxhinierëve, që nuk janë përkulur para regjimit 

despotik. Shumë prej tyre u pushkatuan apo u varën dhe një pjesë e madhe 

janë zhdukur dhe janë duke u zhdukur në birucat komuniste dhe në kampet e 

skllevërve të punës. Historia e tyre është një kapitull më vete e komunizmit 

shqiptar, më e turpshmja dhe më e shëmtuara. Shqipëria mund t‟i falë ndoshta 

komunizmit shumë krime, por jo atë të privimit nga energjia mendore dhe 

shpirtërorë e bijve të saj, kapitalit më të çmueshëm të kombit (...) Udhëheqësit 
komunist përpiqen t‟i joshin intelektualët në rangjet e tyre. Duke qenë të paktë 

ata që u afruan me ta, ata iu drejtuan dhunës. Duke vrarë dhe burgosur një 

numër të konsiderueshëm të tyre, ata i detyruan të tjerët të nënshtroheshin apo 

të topiteshin. Ndërkaq, ata vazhduan me shpejtësi të ethshme të ngrinin 

inteligjencen e tyre. Këtu, deri tani, ata kanë ndeshur në dështime. Përveç një 

numri fanatikësh, shumica e intelektualeve të rinj i bëjnë një shërbim thjesht 

verbal ideologjisë komuniste; sytë e tyre janë kthyer drejt Perëndimit. 

Trashëgimia e brezit të kalur të intelektualëve, të gjithë të nginjur me 

civilizimin perëndimor, është shumë e gjallë për brezin e ri të bëhet fanatike e 

një ideologjie e cila është e huaj për gjendjen shpirtërore dhe traditat e popullit 

shqiptar. (Arshi Pipa, Stalinizmi shqiptar- anatomia e një patologjie politike, 
IKK dhe Princi, Tiranë:2007,40-41). 
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Tjetërsimi i njeriut 

Në poezinë „„Kanali‟‟ Arshi Pipa 

përshkruan më së miri situatën 

vetjake në të cilën gjendet dhe kjo 
është një dëshmi që duhet marrë 

në konsideratë, dhe konkretisht 

shkruan: „„A mund të quhen 

njerëz? Qe, shikoj/ fëtyra dheu ku 

syt e shojtun ngrohen/kur shofin 

bukën: faqe qi gropohen e nofulla 

qi dalin si patkoj/ kambët si 

mbajnë e krahët u rrëzohen/ si 

dortoleca lkunden qi vendoi/mbi 

hunj kopshtari. Njerëz kta ksisoj?/ 

Shauretën janë qi nga vorret 
çohen/ Njerëz kanë qenë. Sot janë 

veç zhele mishi/ automa kockash, 

nji bërsi, nji pleh/ku veç prej 

emnave dallon e njeh. (Arshi 

Pipa, Libri i burgut, 

Rilindja,Tiranë:1994, 64-65).  

 

Arshi Pipa është botues i shumë 

artikujve në gjuhë të ndryshme, 

artikuj për stalinizmin shqiptar, 

artikuj të karakterit gjuhësor, etj. 

Po ashtu ka botuar shumë vepra, 
përkthime dhe studime në italisht 

dhe anglisht.  

 

Arshiu do të botojë në vitin 1944 

vëllimin poetik “Lundërtarë” që 

për autorin është libri i parë i një 

vargu tri unazash që përfshin, 

sipas autorit “Hî dashunije” dhe 

“Libri i fatit.” “Lundërtarë” dhe 

“Libri i dashunisë dhe i fatit” 

(dorëshkrim) u përfshi në 
vëllimin e parë të veprës së Arshi 

Pipës, botuar, pas vdekjes, nga 

shtëpia botuese “Plejad”, Tiranë, 

2010, 142 f. Pas botimit të 

vëllimit poetik “Lundërtarë”, në 

mars të vitit 1944 nisi botimin e 

revistës së tij të përmuajshme 

“Kritika”. Qarkulluan vetëm katër 

numra deri në qershorin e atij viti. 

Revista pati jehonë, pasi morën 

pjesë si bashkëpunëtorë shumë 

personalitete me emër të kulturës 
shqiptare, si: Selman Riza, 

Mitrush Koteli, Myzafer 

Xhaxhiu, etj. 

 

Revistat ku janë botuar artikujt e 

tij; “Kritika”, “Fryma”, “Bota e 

Re”, “Telos”, “Kuerteri 

Evropiano Lindor”, “Fokusimi i 

Punës në Evropën Lindore”, 

“Dielli”, “Albanica”, “Shqiptari i 

Lirë”, “Flamuri”, “Zani i 
katholikevet shqiptare në 

mërgim”, “Koha e Jonë; “Paris”, etj. 

 

Libra të botuar: 

-Arshi Pipa, Fjalori Enciklopedik Shqiptar, Vëll.III, Tiranë, 2009. 
-Përmbledhja e veprës letrare në shqip në katër vëllimeu realizua nga shtëpia 

botuese “Plejad”.  

-Vëllimi I: Lundërtarë dhe Libri i dashunis dhe i fatit, Tiranë, 2010. 

-Vëllimi II: Autobiographia, 1998, Tiranë 2010, 101 f. anglisht. Në shqip 

poezinë “Veneriada”. 

-Vëllimi III: Lyrika latine (përkthyer në shqip dhe paraqitur nga Arshi Pipa). 

Është shkruar në Sarajevë në vitin 1958,Tiranë, 2010. 

-Vëllimi IV : Lyrika evropiane moderne (përkthyer në shqip nga 

autori),Tiranë, 2010. 

 

Ka botuar një radhë studimesh, si: 
1. Montale and Dante, 1968 (Montalja dhe Dantja).  

2. Contemporary Albanian Literature 1991 (Letërsia bashkëkohore shqiptare);  

Në fushën e historiografisë letrare shqipe përmendet triologjia: 

1“Albanian Folk Verse structura and genre”, 1978 (Poezia folklorike 

Shqiptare. Struktura dhe gjinitë)  

2. Hironymus de Rada (Jeronim de Rada) 

 3. Albanian Literature: Social Perspectives (Letërsia shqiptare. Përspektivat 

shoqërore). Kjo triologji u përkthye në shqip dhe u botua në Tiranë, në tri 

vëllime me titull “Triologjia Albanica”, Princi, Tiranë, 

2013.http://ëëë.unishk.edu.al/fileadmin/user_upload/Doktoraturat/aimir_osma

ni.pdf 

Vepra të tjera të karakterit historik: 
1.Studies on Kosova. A collection of essay by various authors, prepared for 

publication by A.Pipa.East European Monographs, No.155, Boulder:1984. 

2.The Politics of Language in Socialist Albania. East European Monographs, 

No.271, Boulder:1989. 

3.Albanian Stalinism (Stalinizmi shqiptar- anatomia e një patologjie politike, 

IKK dhe Princi, Tiranë:2007). East European Monographs, No.287, 

Boulder:1990. 

4.Subvension drejt konformizmit, fenomeni Kadare, Neë-York, 1987, 

përktheu në shqip Bardhyl Shehu, (Tiranë, 1999). 

Studim filozofik: 

Skicë e një konceptimi mbi jetën- Mbi gjeniun,(traktat filozofik- i shkruar më 
1955 në Burgun e Burrelit,  Botimet Princi, Tiranë:2011 

 

Vepra letrare në shqip: 

1. Lundërtarë, Tiranë:1944 (ribotim, Tiranë:2010) 

2. Libri i burgut, Rilindja,Tiranë:1994 

3. Rusha, Tiranë: 1995, (Mynih:1968) 

 

 

*Artikulli që iu dergua Federatës Pan Shqipare Vatra me rastin e festimeve te 

110 vjetorit të Gazetës Dielli 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.unishk.edu.al/fileadmin/user_upload/Doktoraturat/aimir_osmani.pdf
http://www.unishk.edu.al/fileadmin/user_upload/Doktoraturat/aimir_osmani.pdf
http://www.unishk.edu.al/fileadmin/user_upload/Doktoraturat/aimir_osmani.pdf
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Shkruan: Prof. Emeritus. Ernesto Kahan, Fitues i Çmimit Nobel, 1985 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parathënie e librit të Jeton Kelmendit “Kuptimi është tjetër” 
 

 

Përktheu nga Anglishtja: Alfred Beka 

 

Kur fillova ta lexoj këtë libër me poezi, nuk mund ta 

arrija fundin e tij duke pauzuar. Megjithatë, kur i 

përfundova së lexuari këto poezi prekëse dhe 

shembullore, nuk munda ta shkruaj menjëherë 

parathënien e tij sepse e gjeta vetën të zhytur në 

meditim për këtë autor, i cili, gjatë qëndrimit të tij në 

shtete të ndryshme evropiane, i ka shkruar këto poezi, të 
cilat patën një ndikim të madh te unë. E imagjinova atë 

si një vizitor që, nga jashtë, shikon në vete në historinë e 

tij, me një nostalgji të pamasë për vendlindjen e tij të 

pikëlluar, duke e përjetuar një realitet midis 

kundërshtish, dashuri dhe luftë – një dashuri e madhe 

dhe një luftë e përgjakshme.  

Kopertina e librit të Jeton Kelmendit “Kuptimi është tjetër” 

 

Në të vërtetë, një dialektikë e tillë e kundërshtive është 

temë e përsëritur nëpër libër. Në poezinë e tij “ATY I 

GJETA BURIMET E MIA”, ai shkruan: Në kodër, ku 

fryn flladi, / diku aty janë gjurmët / e dy netëve të 

vjeshtës dhe të puthjeve tona [...]. në shumë poezi tjera 

ai përsërit: “dy dashuri”; “dy ditë”; “dy net” ... “lufta 

dhe dashuria” ... unë dhe tjetra; “Poshtë e kemi djallin, 
Zotin sipër”; dy pole: “e vërteta dhe falsiteti”, autori 

përjeton me një fuqi madhështore ndjenjën e tij të 

kundërshtive. E tërë kjo, duke e shtrydhur dashurinë dhe 

identitetin e tij, që herë pas here shfaqet shumë qartë 

dhe për të tjerët, i humbur në kohë.   

 

Ndihem shumë i nderuar që kam pasur mundësinë të 

shkruaj parathënien e këtij libri të mrekullueshëm dhe 

prekës me poezi, që me siguri do të duartrokitet 

fuqishëm nga kultistët e letërsisë latino-amerikane.  

 
Këto poezi, fillimisht të shkruara në gjuhën e 

Kelmendit, një poet shqiptar, më pas janë përkthyer në 

anglisht dhe përmes saj në spanjisht nga poeti Ricardo 

Rubio.  

 

Në parathënien e antologjisë së botuar së fundmi të 

poetëve spanjollë dhe izraelitë, [Jaime Rosa dhe Ernesto 

Kahan, Poezia pa kufij III, 2018: ISBN: 978-84 

HUERGA FIERRO editors, Valencia 2018]; kam 

shkruar: “Është e qartë se përkthimi i një poezie, disa 

herë, është një mision i pamundur. Aq më shumë, kur 

gjuhët janë strukturalisht dhe kulturalisht të ndryshme 
dhe për më tepër nëse përkthimi bëhet nga një gjuhë e 

dytë. Në një situatë të tillë, vlera është udhëzuese e 

versionit origjinal.”  

Pavarësisht nga të gjitha shqetësimet e përkthimeve, ky 

version në gjuhën spanjolle i poezisë së Jeton Kelmendit 

arrin nivele të bukurisë dhe lirizmit, që janë të 

pakapërcyeshme. Poezia e tij e bukur transmeton 

humanizëm dhe emocion me impulse të 

jashtëzakonshme dhe perfeksion që ndikon. Vargjet e tij 

janë shumë emocionale, që mbesin për një kohë të gjatë 

në kujtesën e lexuesit.  
 

Në këtë përmbledhje, unë nxjerr disa shembuj që 

ilustrojnë konceptet e diskutuara më lart.      

Nga poezia “PEJA NË PESË TË MËNGJESIT”, citoj 

disa vargje që shprehin dhimbjen për vendlindjen e 

autorit dhe për vdekjen e babait të tij: 
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              Qyteti është në gjumë, / njerëzit dhe nata po 

flenë, / heshtja pushon, [...] edhe unë kam fjetur, / madje 

kam ëndërruar: / e pashë babanë duke u larguar, [...] Ai 

la prapa / një atdhe të lirë, / pavarësisht sfidave të 
pandërprera të kësaj toke. [...] 

E njëjta në poezinë “KU FJALA E DASHURON 

JETËN” [...] atdheu është vetë dashuria [...] 

Mendime të ngjashme ka në poezinë “ETJA IME NË 

ÇAMËRI”: 

              [...] Mirësevjen, vëlla, në Çamëri, Shqipëri, / 

Çfarë ndodh me rrënjët e thella? / Molla ime në Çamëri 

... / Ato janë fruta të freskët. [...] 

Në dhimbjen dhe kritikën e tij, ai i akuzon politikanët. 

Nga poezia “ZHURMË”, unë i marr vargjet: 

                [...] gënjeshtra ndeshet me të vërtetën / me 
tërë nxitimin dhe rrëmujën, / fjalët, fjalët, fjalët tua, / të 

gjitha janë të rreme. [...]   

 

Në “ZONJA E PARË E MENDIMIT” ai ka shkruar: 

               Të rreshtuara si anëtarë parlamenti, / 

mendimet e mia / debatojnë për kohën [...], në fund të 

seancës plenare, / votojnë pa armiqësi / për ta marrë 

timonin e shpirtit. [...] 

Duke iu kthyer subjektit të kundërshtive të supozuara 

dhe veçanërisht në sensin kryesor të këtij libri: rreth 

luftës dhe dashurisë, Kelmendi merret me intensitetin 

filozofik dhe emocional; Këto vargje i marr nga poezia 
“DASHURI NË KOHË LUFTE”:  

                [...] Nëse i thua dikujt se në kohë lufte / 

kërkon dashuri, / miku yt do të mendojë se je i marrë, / 

por një ushtar, edhe në luftimet më të ashpra / asnjëherë 

nuk ndalet së menduari për dashurinë, [...] kohët e 

luftës / vetëm Zoti e di / fundin. [...]. Dihet se ka dashuri 

dhe luftë, [...] Vonë natën / hëna kishte harruar të ikë. 

[...] Kjo poezi është shkruar në nëntor 1999, gjatë kohës 

së luftës në Kosovë.    

 

Në poezinë “KAM ECUR SI TË TJERËT” shpreh 
dhimbje, ekzistencializëm, ankth... 

               [...] Heshtja troket në derë, / por sot nuk jam, / 

jam larguar, / kam shkuar shumë larg, / larg shtëpisë, / 

larg vetvetes, / larg vetvetes, / largësitë. [...] eci i 

vetmuar rrugës / së të tjerëve. / Është dalja drejt meje / 

dhe unë nuk shikoj në tavan.  

 

Kelmendi është neo-modernist në strukturën formale të 

këtyre poezive. Ai iu jep atyre fuqi të jashtëzakonshme, 

që e godasin ndërgjegjen njerëzore. Zgjerohet me 

përsëritje metaforike dhe e bën këtë me një kapacitet 

mbresëlënës për sintezë. Poezia e tij duket e bukur dhe 
pushtuese, si ajo e poetëve madhështorë.   

 

Ai është një shkrimtar ilustrues, shumë i njohur dhe i 

kërkuar. Nga CV-ja e tij citoj: “Poezitë e tij janë 

përkthyer në më shumë se njëzeteshtatë gjuhë të botës 

dhe janë botuar në disa antologji letrare 

ndërkombëtare. Ai është poeti më i mirë dhe më i 

përkthyer shqiptar në Evropë. Sipas disa kritikëve 

letrarë, Kelmendi është përfaqësuesi i sinqertë i poezisë 

moderne shqipe. Kritikët dhe shkrimtarët 

ndërkombëtarë kanë shkruar artikuj të shumtë për të 

dhe veprën e tij, duke e konsideruar poet të madh 

evropian.” 

 

Ky libër paraqet një poezi që i josh njerëzit më të 
kërkuar të letërsisë dhe ata që kërkojnë të takohen, 

ndoshta në mënyrë të fshehtë dhe të heshtur, në 

hapësirat lirike të poezive të këtij shkrimtari të 

mahnitshëm.  

Është një libër i poezive që duhet lexuar dhe rilexuar 

ngadalë, duke u kënaqur me secilin varg dhe duke 

kërkuar bashkëkomunikimin e tij të veçantë njerëzor. 

Ua rekomandoj fuqishëm, në veçanti atyre që kërkojnë 

ta kuptojnë poezinë moderne evropiane dhe lidhjen e saj 

me realitetin shoqëror dhe politik.  

        Në të ardhmen, emri i këtij autori do të jetë midis 
poetëve më të rëndësishëm të shekullit 21.  

 

*Prof. Emeritus Ernesto Kahan MD. Fizikan dhe poet 

argjentinas, anëtar nderi i Akademisë Mbretërore 

Evropiane të Mjekëve dhe anëtar i Bordit të saj 

Editorial në Barcelonë, - Anëtar Nderi në Akademinë 

Ndërkombëtare të Shkencave, Teknologjisë, Arsimit dhe 

Shkencave Humane. – Në vitin 1976, ka imigruar në 

Izrael për shkak të regjimit diktatorial në Argjentinë. 

Profesor në universitete: UNBA-Argjentinë, Tel Aviv-

Izrael, UCE-Republika Dominikane, UNAM-Meksikë, 

Salamanca-Spanjë. – Ish-kryetar i shkrimtarëve 
spanjishtfolës të Izraelit. – Nënpresident i Forumit 

Ndërkombëtar të Letërsisë dhe Kulturës për Paqe. – 

Nënpresident i parë Akademisë Botërore të Arteve dhe 

Kulturës. – Bashkudhëheqës ekzekutiv i Unionit të 

Shkrimtarëve Hispanikë në botë. – Anëtar Nderi i 

Institutit Vallejian të Perusë. – President Nderi i 

Shoqatës Ndërkombëtare të Poetëve, Shkrimtarëve dhe 

Artistëve. – Ka botuar 28 libra, 40 antologji dhe mbi 

200 hulumtime. – Është përkthyer në 13 gjuhë. Ka fituar 

Çmimin Schweitzer për Paqe. Nënpresident i Fizikanëve 

për Parandalimin e Luftës Nukleare dhe Delegat në 
Ceremoninë e Çmimit Nobel për Paqe. – Medalja e Artë 

në vitin 2005 WAAC për “përsosmëri poetike”. – “Poeti 

më i mirë” për vitin 2006 dhe “Çmimi më i mirë për 

kulturë dhe poezi në internet” në vitin 2007 nga 

Asociacioni Ndërkombëtar i Shkrimtarëve në SHBA. - 

President i Kongresit Botëror të Poetëve në 2012. 

Çmimi i Parë nga Instituti Kulturor Latino-amerikan 

për Poezi dhe Narracion në Argjentinë.   
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Shkruan: Mr. Sarë Gjergji (PhD. Kandidat), Prishtinë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frymë biblike-prometane e një libri 
 

“Nëpër zjarr të fjalëve” është libri i dytë me poezi i autorit Bajrush Zeka. 

Mjaft simbolik, e pse jo edhe mjaft intrigues, është titulli i veprës, e cila, 

besoj, do t‟i imponohet jo vetëm lexuesit, por edhe kritikës letrare së paku 

për dy momente. Momenti i parë: libri që në titull jep shenja asocimi me 

Shkrimin Shenjt-Biblën. Momenti i dytë: libri që në titull përmban e 

ngërthen brenda vetes, gjithsesi, edhe diçka prometeane. Në Bibël, e quajtur 

ndryshe edhe Libri i Librave, Letërsi e Letërsive, ndër të tjera shkruan: “Në 

fillim ishte Fjala e Fjala ishte në Hyjin e Fjala ishte Hyj” ( Mishërimi i 

Fjalës, Gjoni 1:1). Pra, Fjala, duke qenë Hyji, sipas konceptit kristian, biblik, 

jo vetëm që është e shenjtë (në vetvete, në unin e saj), por edhe shenjtëron. 
Prandaj, autori Zeka, duke qenë i vetëdijshëm për fuqinë dhe 

(gjithë)pushtetin e Fjalës, e zgjodhi atë, që në titull, si shenjë,, si simbol, si 

mjet shprehjeje dhe komunikimi të krejt asaj çka i fle  e vlon në shpirt. 

 

Zjarri, flaka, ndërkaq 

gjithnjë në kontekstin 

biblik, nëkrishterim 

simbolizon edhe  Shpirtin 

Shenjt, Frymën Shenjte. 

Kështu, e shikuar në 

analogji me Biblën, edhe 
fjala edhe zjarri na dalin 

tejet sugjestiv, por edhe 

mjaft funksional në 

këtëvëllim poetik të B. 

Zekës. Fjala-Hyj dhe Zjarri-

Shpirt Shenjt përplotësojnë 

njëra tjetrën. Momenti i 

dytë na asocon me 

legjendën e njohur 

tëPrometeut. Thuhet se 

Prometeu, mijëra vjet më 

parë, për ta shpëtuar njeriun 
nga zhdukja, ia vodhi 

zjarrin Zeusit e ua solli 

njerëzve. Bashkë me zjarrin 

hyjnor i dha njerëzimit edhe 

zejet, mjeshtëritë që lidhen 

me të, sikundër dhe 

gjykimin e drejtë, arsyen, 

shkrimin, kujtesën etj.,etj. Në këtë mënyrë, Prometeu nguliti shpresën për një 

jetë më tëdinjitetshme, bazuar te forca e dijes, tek angazhimi i përhershëm 

edhe atëherë kur duhet sakrifikuar e flijuar. Prandaj, konsideroj se, jo 

rastësisht, është zjarri (prometean), simbolika e tij, që tërhoqi vëmendjen e 
autorëve të ndryshëm ndër mileniume. Për të shkruan Hesiodi dhe Eskili, 

Gëte dhe Bajroni, Sheli dhe A. Zhidë, Kazanzaqi e shumë e shumë 

shkrimtarë të tjerë. 

 

Nëkontekstin prometean, do vlerësua dhe kuptuar edhe poezinë e poetit 

Zeka, e cila, pavarësisht tematikës e motivit të saj, përçon mesazhe të qarta e 

domethënëse për lexuesin. Ajo 

thekson nevojën për më shumë 

angazhim, për më shumë dashuri, 

për më shumë humanizëm, për më 

shumë paqe që, jo vetëm atdheu i 

tij , Arbëria, por i tërë universi të 

ecën drejt të nesërmes më të mirë. 

Bajrush Zeka (portret)  

 

Po zjarri, në poezinë e Zekës, ka 

dhe merr konotacione të ndryshme, 

varësisht tematikës që shtron e 

trajton përmes vargjeve. Zjarri, 

këtu na del herë si instrument i 

drejtësisë, herë i lidhur me forcat e 

të keqes (ferrin, kupto: luftërat, 

mungesën e paqes...), herë si 

simbol i pastrimit – i zhbërjes së të 
keqes, herë të tjera si simbol i 

erotikës (me imazhet plot pasion, 

emocione e ndjenja), kur i këndohet 

dashurisë. 

 

Përmes zjarrit të fjalëve e fjalëve 

zjarr, për çfarë shkruan poeti? 

Si në përmbledhjen e parë “Melodi 

e jetës”, edhe në përmbledhjen e 

dytë “Nëpër zjarr të fjalëve”, për 

poetin Bajrush Zeka preokupim i 
vazhdueshëm mbetet atdheu që 

shpërfaqet e vrojtohet në kontekste 

të ndryshme historike: një atdhe që 

brenda vetes ngërthen të kaluarën, 
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të tashmen dhe rrugëtimin drejt të ardhmes. Po atdheu i Zekës nuk është 

vetëm toka (pellazgo-ilire-arbërore), por çdo veprim, çdo lëvizje, çdo fjalë 

brenda kësaj hapësire. Kjo dhe është arsyeja pse autori sjell figurat 

mëemblematike të kombit si testament, si udhërrëfyes e si pasuri shpirtërore 

për gjeneratat e reja. Atdheun e poetit e përbëjnë edhe shpata e Gjergjit e 

guri i shenjtë i I. Rugovës, edhe darka e lamës e plisi i bardhë, edhe heroizmi 

i A. Jasharit, urtia e A. Çettës dhe humanizmi e shenjtëria e Nënë Terezës, 
me një fjalë, atë e përbëjnë vlerat. 

Përballë kësaj pasurie e vlere kombëtare, autori paraqet dhe ironizon, veç të 

tjerash, klasën politike te ne, e cila na vjen e veshur me kostum dhelpre, 

veprimet  së cilës janë denigruese, fyese e të rrezikshme për atdheun, pa të 

cilin, siç lexojmë në poezinë “Dardani, për ty bëhem hi!”, “jemi një hiç”. 

 

Natyra subtile e përplot ndjesi e poetit, hetohet edhe në vargun kur i këndon 

dashurisë. 

Dashuria, në vargjet e Zekës, konceptohet si ekuilibër i botës, i universit, 

ndërkohë që vetë poezia (arti poetik) për autorin është një gocë hyjnore. 

 

Do thënë se librin e përshkon një frymë e thellë humanizmi. Shpirti human 
dhe i pastër i autorit, shpërfaqet mjaft mirë dhe krejt sinqerisht e pa 

kamuflime edhe në poezinë me temë sociale, si: “Apologji për kamerierin”, 

“Lustraxhiu i vogël”, “Një shok i Lulit të Vocërr” e në shumë të tjera. 

 

Të shtojmë se poeti prek anë e aspekte nga më të ndryshme të realitetit 

konkret e të jetës shqiptare përgjithësisht, pa harruar edhe Zvicrën, atdheun e 

tij të dytë, mikun e tij, humanistin e misionarin e paqes, z. Walter Boll, 

sikundër që evokon edhe Khajamin e famshëm. 

 

Janë dhe një sërë poezish motivesh të ndryshme, përmes të cilave, poeti 

Bajrush Zeka, shpalos para lexuesit shpirtin e tij të ndjeshëm edhe në gjëra të 
vogla. Ka një shpirt me një delikatesë prej fluture që reflekton shumë paqe, 

shumëpozitivitet. 

 

Në sfond të kësaj do vlerësuar edhe mesazhin që përçon arti i tij. Krahasuar 

me librin e parë, poezitë e këtij vëllimi poetik shënojnë një hap para të 

autorit në konsolidimin e shprehjes, sikundër që vargu është mëstabil, më i 

latuar, më konciz e më ritmik. Kjo më bën të besoj dhe në vepra të tjera të 

këtij autori dhe në përpjekjen e tij të vazhdueshme për një art edhe më të 

madh. 
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Shkruan: Dr. Albert Gjoka, Tiranë 
 

 

 

 

 

 

 

 

Përtej vlerave të një biografie për të Lumin At Shtjefën Kurti 
  

Studiues dhe analistë të shumtë po përpiqen që t‟i 

analizojnë fenomenet që janë shfaqur gjatë dekadës së 

fundit, si populizmi, neonazizmi, autoritarizmi, 

neokomunizmi, proteksionizmi, etj., me raportet që 

individi ndërton mes të tashmes dhe të shkuarës. 

Konkretisht, pas të ashtuquajturës “vdekje të 

multikulturalizmit” janë ngritur çështje thelbësore që 

kanë të bëjnë me krizën e besimit, krizën e identitetit, 
apo atë që tashmë konsiderohet si “identitet i lëngët”. 

Libri “I lumi Dom Shtjefën Kurti, dëshmitar i Kishës martire”  

 

Edhe shoqëria shqiptare është e përfshirë në këtë 

vorbull, ku krahas problematikave të trashëguara deri 

më tani, i shtohen edhe çështjet kritike të epokës 

postmoderne. Nëse trupa shoqëror, si institucionet 
social-kulturore, ato të kultit, universitetet, mediat, apo 

intelektualët nuk e përmbushin diskursin aktual me 

informacione rreth modeleve apo proceseve historike, 

ato mbushen nga informacione të manipuluara për të 

tashmen, ndërsa e shkuara e humbet funksionin e saj 

jetik për të ushqyer shoqërinë me modelet më të mira. 

 

Historia mund të na ndihmojë të konstruktojmë të 

ardhmen, kur e njohim atë, i njohim dhe respektojmë 

vlerat e saj, ndërtojmë apo përmirësojmë modelet 

ekzistuese. Sikur të mos mjaftojë një gjë e tillë, sot 

përballemi me fenomene komplekse të tilla si ato të 
indiferencës, heshtjes, refuzimit dhe manipulimit të 

historisë. Kjo ka ndodhur rëndom edhe pas viteve ‟90, 

ku nuk kemi ndërtuar një raport moral me të kaluarën; 

ku xhelatët dhe viktimat, – as atëherë dhe as sot, – nuk 

kanë arritur të përmbyllin një proces moral dhe ligjor 

marrëdhëniesh. Fatkeqësisht nuk ka një reflektim të 

thellë mbi atë që ka ndodhur gjatë viteve të komunizmit. 

Prandaj, ky libër, autorët Nikoll Loka dhe Nikolin Kurti, 

por edhe botuesi, Instituti i Studimeve të Krimeve dhe 

Pasojave të Komunizmit, me drejtuesin e saj, Agron 

Tufa, vijnë me një qasje të re dhe funksionale sesi duhet 

të shihet e kaluara. Ata sjellin një këndvështrim empatik 
mbi kalvarin që ka kaluar kisha dhe perlatët e saj, dhe 

gjithë shqiptarët gjatë kohës së komunizmit. Ky botim 

është një kontribut i shtuar krahas veprave të autorëve të 

njohur shqiptar si Pjetër Pepa, Fridz Radovani, Kolec 

Traboini, Dr. Lazër Radi, Albert Nikolla, Nevila Nika, 

Romeo Gurakuqi, etj. 

 

Libri “I lumi Dom Shtjefën Kurti, dëshmitar i Kishës 

martire” nuk është thjeshtë një biografi për një prift, por 

një tekst hulumtues që përpiqet të konstruktojë siç duhet 

aspekte të historisë tonë; përplasjen e madhe mes 
regjimeve genocidiste serbe dhe komuniste me kishën 

katolike, ideologjisë dhe fesë, dhe mbi proceset e 

ndërlikuara të mbijetesës së përbashkët të shqiptarëve 

dhe fesë së Krishtit ndër shekuj, parë në këndvështrimin 

e jetës së një martiri. 

 

Nikoll Loka vjen me bagazhin e studiuesit, sociologut 

dhe historianit serioz, gjë që dëshmohet përmes shumë 

librave të natyrës biografike për personalitete të shquara 

të historisë tonë, përfshirë edhe për klerikët katolikë 

(kujtojmë këtu librin për Dom Nikoll Kaqorrin, në 

bashkëautorësi me Prof. Angjelin Shtjefnin), por edhe 
për monografik të ndërtuara mbi ngjarje dhe treva të 

caktuara të vendit tonë. Këto botime sjellin prurje 

informative dhe vlera të çmuara në kontekste lokale dhe 

kombëtare. 

 

Ndërsa autori tjetër, Nikolin Kurti, trashgimtar i fisëm i 

familjes biologjike të të Lumit Shtjefën Kurti, vijon 
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përpjekjet titanike që krimi komunist të mos jetë më 

zgjatim i ditëve tona. Ai e ka bërë dhe vazhdon ta bëjë 

edhe sot këtë sfidë paqësisht, pa hakmarrje, – me vepra 

dhe kontribute të tilla si ky që kemi sot në duar. Ky libër 

është veçse vazhdim i një misioni të madh që Nikol 

Kurti ka ndërmarrë për të zbuluar të vërtetën për vrasjen 

e Dom Shtjefnit, për promovimin e veprës së tij si 
meshtar dhe qytetar i shquar dhe për ta përcjellë veprën 

e tij si model për brezat në vazhdim. 

 

Libri nxjerr në dritë në mënyrë tërësore figurën 

komplekse të Dom Shtjefën Kurtit, përmes burimeve të 

shumta arkivore, kërkimeve, dëshmive, analizave, 

dokumenteve dhe vlerësime që i kanë bërë institucione 

dhe personalitete kësaj figure. Shumëllojshmëria e 

burimeve ia shton besueshmërinë librit dhe e çon në 

vendin e caktuar kontributin e të Lumit Shtjefën Kurti, 

për ngritjen shpirtërore, sociale dhe kulturore të 

shqiptarëve këtej dhe andej Drinit. 
 

Duke shfrytëzuar burime të shumta arkivore, profili i 

Dom Shtjefnit si klerik dhe si atdhetar na vjen si 

meshtar i suksesshëm (shih misionet e tij në Ferizaj të 

Kosovës, në Gurëz të Kurbit dhe në Tiranë, si drejtues i 

komunitetit katolik); si organizator i jashtëzakonshëm i 

grigjës katolike (pasi e ktheu Kishën edhe në një qendër 

kulturore përmes ngritjes së kinemës, teatrit, aktivitete 

sportive) por edhe si humanist (përmes aktiviteteve 

bamirëse dhe mbështetjen e femrës shqiptare). 

 
Por, ky është vetëm një aspekt i këtij libri. Pjesa tjetër, 

që ka peshë të rëndësishëm është edhe informacioni i 

bollshëm, i përpunuar për ngjarje dhe vende me të cilat 

lidhet edhe jeta e protagonistit të kësaj biografie. 

Shqyrtimi i raporteve të kishës katolike dhe besimit tek 

shqiptarët, përkes analizimit të zhvillimeve historike 

dhe politike në treva të Kosovës, si Prizreni, Ferizaj, 

Gjakova, por edhe në Shqipëri, si në Durrës, Kurbin, 

Tiranë, Krujë, Gurëz, etj., mbetet ndër kontributet më të 

çuara që sjell ky libër. 

 
Ky libër ka natyrë të theksuar hulumtuese, gjë që ia rrit 

vlerat. Në këtë botim vijnë edhe dokumente/artefakte të 

rëndësishme për historiografinë shqiptare, të tilla si: 

Promemoria për genocidin serb në Kosovë, letra që 

Dom Shtjefën Kurti i dërgon Papa Piu XII për krimet që 

sistemi komunist po bënte ndaj kishës, klerikëve dhe 

besimtarëve katolikë, dosjet e marra nga autoritetet 

shtetërore për survejimin e aktivitetit të tij (dokumentet 

e Arkivës së Ministrisë së Brendshme), dosjet hetimore, 

vendimet e gjykatës, dëshmitë e Hajredin Fugës, ish-

prokuror i Krujës dhe Jani Vasilit, anëtar i Kolegjit 

Penal të Gjykatës së Lartë, dokumentet dhe kërkesat e 
kancelarive të huaja për lirimin e Dom Shtjefën Kurtit, 

artikujt në mediat vendase dhe të huaja në lidhje me të, 

etj. 

 

Një ndër meritat e këtij libri është edhe trajtimi i 

çështjeve kritike dhe të shumëdebatuara si roli i klerit 

katolik gjatë pushtimit nazi-fashist në Shqipëri gjatë 

Luftës së Dytë Botërore, marrëdhëniet e kishës katolike 

me mbretërinë e Zogut apo me  regjimin komunist, si 

dhe çështje që lidhen me raportet mes klerit katolik 

vendas dhe të huaj. Këtu ka shumë debate, mendime të 

kundërta, por autorët sjellin një këndvështrim të tyrin, 

duke i shoqëuar argumentet që shtrojnë edhe me 

dokumente dhe dëshmi të kohës. 

 

Leximi që autorët e këtij libri i bëjnë të Lumit Shtjefën 
Kurti, kishës dhe besimit të krishterë, historisë së 

Shqipërisë dhe shqiptarëve, është një kontribut i çmuar 

në serinë e botimeve të kësaj fushe. Por, ky libër dhe 

shumë botime të tjera kanë nevojë për lexues; kanë 

nevojë për tu lexuar; duhet të jenë pjesë e dijeve që 

ndahen në shkollë dhe shoqëri. Kjo mënyrë sesi ne i 

qasmi të kaluarës me momentet dhe protagonistëve të 

saj duhet të bëhet pjesë e perceptimit dhe konstruktimit 

të historisë tonë. 

 

Përmes këtij libri na vijnë akte ndjese të munguara deri 

më tani, si ajo e njërit prej gjyqtarëve që ka lënë në fuqi 
vendimin e Gjykatës së Krujës për dënimin me vdekje 

të Dom Shtjefën Kurtit. Vepra të tilla e bëjnë shoqërinë 

më reflektuese ndaj akteve të padenja që janë shfaqur 

brenda saj. 

 

Historishkrimi nuk duhet të prodhojë peceptime të 

gabuara për të kaluarën e një vendi, në mënyrë që të 

mos shfaqen ideologji radikale apo të manipulohet e 

tashmja në funksion të elitave korruptuese. 

 

Shoqëria shqiptare duhet që të dalë nga mendësia e 
frikës apo poshtërimit dhe të ndërtojë shoqërinë e 

shpresës. Vetëm rruga drejt të vërtetës dhe besimit 

mund ta bëjnë një gjë të tillë. Mungesa e një varri për të 

Lumin Shtjefën Kurti është hija e zezë që ndjek elitën 

politike shqiptare të ditëve tona dhe pa u zbardhur e 

vërteta nuk mund të ketë një rrugëtim të sigurtë drejt të 

ardhmes. 

 

Shembulli i klerit katolik shqiptar që u martirizua për të 

vërtetën dhe besimin, duke u martirizuar përballë një 

sistemi totalitar, – aq brutal sa çishte regjimi komunist, 
nuk është një shembull që i shërben vetëm Kishës; ai 

është një model për tu ndjekur edhe nga shoqëria dhe 

për të ushqyer brezat e rinj. Selia e Shenjtë në Vatikan 

ua ka dhënë vendin e tyre në panteonin e historisë së 

Kishës, duke iu dhënë njëherësh një mundësi edhe vetë 

shqiptarëve për tu distancuar nga e keqja: Prandaj këto 

shembuj dhe këto modele duhet të dalin grupeve të 

vogla të lexuesve; duhet t‟iu komunikohen njerëzve, 

duhet të promovohen tek institucionet, media, shoqëria. 

Për këto dhe shumë arsye të tjera autorët e këtij libri 

duhet të përgëzohen për punën kolosale që kanë bërë. 

 
Burimi: http://www.politologjia.com/2019/pertej-vlerave-te-nje-

biografie-per-te-lumin-at-shtjefen-kurti/ 

 

 

 

 

 
 

http://www.politologjia.com/2019/pertej-vlerave-te-nje-biografie-per-te-lumin-at-shtjefen-kurti/
http://www.politologjia.com/2019/pertej-vlerave-te-nje-biografie-per-te-lumin-at-shtjefen-kurti/
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Shkruan: Dr. Sci.  Milazim Elshani, Prishtinë 

 

 

Monografi e rëndësisë të veçantë 

 
 

Prof. dr. Lush Culaj, “Shqipëria dhe çështja kombëtare 1929-1939”, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2018, fq. 470. 

 

Monografia gjithëpërfshirëse me 

titull “ Shqipëria dhe çështja 

kombëtare 1929-1939” është një 
arritje shkencore e rëndësishme, 

rezultat i një pune këmbëngulëse 

hulumtuese shkencore disavjeçare 

të autorit.  

 

E veçanta e kësaj monografie është 

se ajo, më shumë se asnjë publikim 

i kësaj natyre, bazohet në 

dokumente të dorës së parë. 

Profesor Culaj ka shfrytëzuar 

dokumente të arkivave të Londrës, 
Parisit, Vjenës,  të arkivave të 

vendeve ballkanike përfshirë edhe 

dokumente nga arkivi i Beogradit. 

Gjithashtu ka shfrytëzuar studimet 

më të arrira të autorëve shqiptarë 

dhe të huaj. Matriali bazë që 

përkon edhe me temën në fjalë ka 

qenë i Arkivit shtetëror të 

Shqipërisë dhe Arkivit të 

Ministrisë të punëve të Jashtme të 

shtetit shqiptar.  

 
Në hyrje të monografisë autori 

gjithsesi  pasqyron lindjën e  

problemit kombëtar dhe 

ballafaqimin e detyrueshëm të 

shtetit shqiptar më të. Ai konstaton 

më të drejtë se Konferenca e 

Ambasadorëve në Londër më 1913 

në caktimin e kufijve nuk përfilli 

parimin e kombësisë të shqiptarëve, 

por plotësoi, përgjithësisht synimet 

e Serbisë dhe Greqisë.  
 

Duke e analizuar krijimin e 

problemit kombëtar autori 

konsideron se sikurse njerëzit e 

gjymtuar që ndiejnë ankth nga 

gjymtimi i tyre, një ndjenjë e tillë 

përshkoi edhe shoqërinë shqiptare 

që e preokuponte problemi i të qenit 

një komb i ndarë. Pra formimi i 

shtetit shqiptar vë në pah zanafillën 

e lindjes së asaj, që sot quhet çështje 

kombëtare. Shqipërisë me gjymtyrë 
të këputura, të dërrmuar 

ekonomikisht dhe politikisht i takoi 

që ta luajë rolin qendror në 

zgjidhjen e çështjes kombëtare, të 

bëhet krah i shqiptarëve në trojet e veta etnike, të shkëputura nga trungu kombëtar.  

 

Shqipëria ekzistuese nuk përmbushte aspiratat legjitime të shqiptarëve 
Profesor Culaj konstaton me të drejtë se për rolin e Shqipërisë, për thyerjet dhe 

qasjet e koklavitura, politika e shtetit shqiptar u shikua nga dy këndvështrime, nga 

mëdyshjet ndërmjet besnikërisë ndaj çështjes kombëtare, ose respektimi i raporteve 

reale.   

 

Libri “Shqipëria dhe çështja kombëtare 1929-1939” 

 

Ai vlerëson se Kongresi i Durrësit u shpreh jo vetëm për pavarësinë e Shqipërisë së 

vitit 1913 të përcaktuar në Londër, por edhe për rishikimin e kufijve në favor të saj. 

Për qeveritarët e Durrësit, copëtimi territorial shqiptar ka qenë së pari si rezultat i 

mungesës së aleatëve tradicionalë të kombit shqiptar dhe së dyti, si pasojë e 

pozicionit të tij të lakmueshëm gjeografik. Në një pozitë të vështirë, si një qeveri sa 

për formë nën okupimin ushtarak të Italisë, qeveria e Durrësit nisi delegacionin e 

vet në Paqen e Versajës, që i zhvilloi punimet prej 18 janarit 1919 gjer më 21 janar 
1920. Në ketë Konferencë Kryetari i delegacionit Ipeshkvi Luigj Bumçi si dhe 
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mbarë delegacioni u përpoqën me 

terë qënjën e tyre në suaza të 

mundësive ta mbronin çeshtjën 

kombëtare si terësi. Meqënëse Paqa 

e Versajës nuk e zgjidhi problemin 

kombëtar pa dyshim se përpjekjët 

për ketë zgjidhje do të ishin të 
vazhdueshme. U rrit ndjenja e 

nacionalizmit. Duke i berë një 

analizë kësaj situate profesor Culaj 

na sjell disa konkluzione se 

nacionalizmi shqiptar u dallua nga 

ideja e vazhdimësisë së aktivitetit 

politik, duke mos mohuar as luftën 

e armatosur për realizimin e 

bashkimit kombëtar.  

 

Derisa qeveritarët shqiptarë 

përpiqeshin për krijimin e një 
stabiliteti të brendshëm duke i 

luftuar edhe nacionalistët kosovarë, 

këta të fundit shpesh herë problemin 

kombëtar e shihnin jo përmes 

diplomacisë dhe raporteve reale 

ndërkombëtare, por përmes 

emocioneve. 

 

Autori Culaj konstaton se 

divergjenca mendimesh kishte edhe 

jashtë grupimit nacionalist shqiptar. 
Kontradikta mendimesh mbi 

qeverisjen e vendit lindën sidomos 

ndërmjet Ahmet Zogut dhe Fan 

Nolit.  Pavarësisht se me këtë qeveri 

nacionalistët kosovarë frymonin më 

lirshëm, Noli përfaqësonte një 

sistem pikëpamjesh politike  

jonacionaliste në mendimin politik 

shqiptar. Qeveria e Nolit u përpoq 

me çdo kusht ta bindte qeverinë 

jugosllave se nuk do të lejonte që 
politika e saj të ndikohej nga 

persona jashtë qeverisë, kushdo 

qofshin ata. Ai nuk e ofroi madje as 

Bajram Currin i cili kontribuoj që ai 

të vinte në pushtet. 

 

Sipas studiuesit Culaj periudha e 

viteve 20-30 të shek. XX dhe 

veçanërisht vitet 1925-1939, janë të 

lidhurame emrin e Ahmet Zogut. 

Zogizmi i quante "aventurizëm 

politik dhe iluzion politik" 
tendencat nacionaliste shqiptare të 

cilat mendonin se lufta për 

bashkimin kombëtar duhet 

vazhduar menjëherë dhe me të 

gjitha mjetet. Zogu i favorizoi 

tendencat jonacionaliste si mënyrë 

për ruajtjen e stabilitetit të shtetit 

shqiptar. Megjithatë, duhen 

vlerësuar edhe veprimet politike 

zogiste që përkojnë me logjikën e nacionalizmit shqiptar, duke mos anashkaluar 

edhe kultivimin e një edukate kombëtare në Shqipëri. 

 

Qeveritë shqiptare synonin fillimisht konsolidimin e shtetit 

Profesor Culaj konstaton se në vitet e para të qeverisjës politika e Zogut synonte 

fillimisht konsolidimin e shtetit të brishtë shqiptar. Shqipëria, në kuadër të kësaj 

politike, u bë strehë për emigracionin politik kosovar të çdo niveli gjatë viteve 
1925-1939. 

 

Studiuesi Culaj,  duke parashtruar pyetjen se cili ishte qëndrimi i Shqipërisë ndaj 

këtyre zhvillimeve që përjetuan trevat shqiptare të pushtuara në përgjithësi, e 

Kosova në veçanti,  konstaton më të drejtë se një përgjigje të drejtë mund ta japim 

vetëm nëse ngjarjet historike i studiojmë në kohë e hapësirë, pra nga analiza e 

situatës në të cilën ndodhej Shqipëria në atë periudhë kohore dhe mundësitë e 

veprimit të saj. 

 

Deputetët shqiptarë shprehnin mendimin se Shqipëria ishte një shtet i vogël dhe i 

pafuqishëm, por për realizimin e të drejtave njerëzore të vëllezërve jashtë kufirit të 

vitit 1913 duhej trokitur në dyert e kancelarive evropiane. Gjithsesi ata trajtonin në 
Parlament probleme të ndryshme të çeshtjës kombëtare përfshirë këtu diskutimin 

për vrasjën e atdhetarit dhe priftit Shtjefën Gjeçovit. 

 

 Gjithsesi që në vështrimin e tij monografik profesor  Culaj, nuk do ta anashkalojë 

faktin  që Qeveritë shqiptare u angazhuan që t‟iu kundërviheshin projektëve për 

largimin e popullsisë shqiptare nga Çamëria. Autori konstaton  se këtu do të duhej 

përmendur veprimtaria e përfaqësive diplomatike shqiptare, veçanërisht në Shkup,  

kryekonsullata, në Manastir-konsullata, në Beograd, ambasada, në Selanik, 

konsullata në Stamboll ambasada etj.  

 

Përpjekjët qeveritare nuk e gjetën vemëndjën e Lidhjës të Kombëve 
Nga një vështrim tërësor i këtij dokumentacioni studiuesi konstaton se këto 

përpjekje të qeverisë shqiptare nuk kanë gjetur vëmendjen e duhur në strukturat e 

Lidhjes së Kombeve. 

 

Pëfundimisht profesor Culaj konstaton me të drejtë se shteti shqiptar përkundër 

vullnetit dhe dëshirës të madhe për ta zgjidhur çështjen kombëtare nuk arriti ta 

zgjidh atë. Pjesërisht kjo zgjidhje u bë me Kosovën në vitin 1999 me indihmën e 

SHBA-ve dhe aleatëve perendimorë. Autori ka meritën që, burimet e vjela i ka 

integruar natyrshëm brenda shkrimit historik, i ka menaxhuar me kujdes, i ka 

përdorur në vendin e duhur dhe mbi të gjitha, u është dhënë përparësi burimeve 

parësore ndaj dytësoreve. Si i tillë, ai ka mundur të tërheqë prej dokumentacionit 
historik embrionin e problemit. Pra, ajo çka është e fshehur në këtë dokumentacion 

është zbuluar, interpretuar, analizuar, përgjithësuar e së fundmi është pasqyruar me 

një shkrim të rrjedhshëm e bindës për lexuesin. 

 

Kësaj i shtohet fakti që Profesor Culaj si autor i shumëlibrave dhe punimeve 

studimore të vlerësuara, ka gati një çerek shekulli përvojë të pasur në fushën e 

studimeve.  Ai hynë në mesin e historianëve më të mirë, jo vetëm në Kosovë por 

në mbarë arealin shqiptar. Në rrjedhën e studimit duket çartë se autori ka jo vetëm 

një përgatitje të mirë teorike, por edhe një mjeshtëri të spikatur shkencore. 

 

Në rrafshin metodologjik-hulumtues, me qëllim që lexuesi ta ketë para vetes një 

pasqyrë të ngjarjeve sa më komplete në vazhdimësi, duke mos i shkëputur ato nga 
konteksti historik, autori brumin e lëndës në këtë libër e organizon në tre kapituj të 

cilat janë të lidhura ngushtë mes veti dhe përbëjnë boshtin e këtij studimi. 

 

Libri  ka 470 faqe dhe është shkruar me një stil të qartë dhe të rrjedhshëm.  Nga 

analiza e hollësishme e përmbajtjes dhe pasqyrimi i aparaturës shkencore mund të 

përfundohet se monografia “ Shqipëria dhe çeshtja kombëtare 1929-1939” shënon 

një arritje  shumë të rëndësishme në historiografinë shqiptare. Në të janë sqaruar 

shumë dilema lidhur me qëndrimin e shtetit shqiptar ndaj çeshtjës kombëtare. 
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Shkruan: Zymer U. Neziri, Prishtinë 

 

 

 

 

 

 

 

 

Një monument për Malësinë e Gjakovës dhe për Mulosmanët e Fangut të Krasniqes, nga Zog 

Hysenaj 
 

Zog Hysenaj, Dy anët e kullës me dy anë: Kullat ku lexohet historia, triadë publicistike-letrare-historike, redaktor Halil 

Buçpapaj, recensues prof. dr. Zymer U. Neziri, ‟‟Kristalina-KH‟‟, Tiranë, 2017, 776 f. 

 

Një triadë qëndron në 

krye të veprës së Zog 

Hysenajt: skllavëria, 

gënjeshtra dhe protesta. 

Ato  janë në fillim të 

fillimit. Ashtu është 
nisja e librit të tij. 

Autori, ato ia qet përpara 

lexuesit. Vërtet, mbi disa 

triada është ndërtuar e 

tërë vepra, si koha his-

torike, ashtu edhe 

personazhet kolektive 

dhe personazhet e më-

dha kombëtare. Por, 

fillimi dëshmon se ai ka 

nisur një luftë për të 

vërtetën, një luftë që 
shtrihet në tërë librin, 

deri në përfundimin e tij, 

me titull Dy anët e kullës 

me dy anë: Kullat ku 

lexohet historia. Janë 

Mulosmanët në qendër 

të vëmendjes së tij, se 

„„çfarë bënë ata për kombin dhe pse pësuan disa herë ndarje krejt të 

pabesueshme‟‟. Kjo e dyta ishte detyrë e vështirë për autorin, madje edhe 

shokë e miq, thoshte, më kanë këshilluar se është jo vetëm e vështirë por 

edhe e pamundur është shndritja e plotë e kësaj ane të dytë të Mulosmanëve 
të Fangut të Krasniqes të Malësisë së Gjakovës.  

 

Autori, për hartimin e librit ka grumbulluar aqë shumë materiale dëshmuese: 

bibliografike, arkivore, hulumtime terreni, këngë e tregime popullore, si dhe 

të dhëna nga mbamendja personale, që janë aq shumë sa mjaftojnë edhe për 

disa monografi: materiale arkivore institucionale e familjare; dokumente të 

shek. XIX-XX; intervista dhe hulumtime në terren: Malësia e Gjakovës 

(Gash, Krasniqe e Bytyç), Nikajt e Mërturi, Dukagjini (Shalë, Shosh etj.), 

pjesërisht Kelmendi, si dhe Rrafshi i Dukagjinit, sidomos ana e sipërme e tij, 

kryesisht krahina e njohur e Rekës, po edhe pjesërisht Llapusha e Drenica; 

artikuj të botuar historik, publicistik, letrar, libra të botuar historik, 

publicistik, letrar; këngë popullore epike historike të periudhës së Rilindjes 
Kombëtare, të disa cikleve të shek. XIX-XX; tregime popullore nga Malësia 

e Gjakovës, Nikajt e Mërturi, Dukagjini dhe Rrafshi i Dukagjinit; anekdota, 

po ashtu nga Malësia e Gjakovës, Nikajt e Mërturi, Dukagjini dhe Rrafshi i 

Dukagjinit. 

Para leximit të dorëshkrimit, të 

cilin e mora nga  autori, më 3 

shtator 2015, në Institutin Albano-

logjik të Prishtinës, kam pritur se ai 

ka shkruar një monogarfi për Binak 

Alinë, atdhetar e pleqnar, dhe për 
brezin e tij. Por, posa e pashë librin 

dhe përmbajtjen e tij, vërejta se lloji 

i këtij  libri, aq i madh e me aq shu-

më të dhëna për Binak Alinë, për 

Mulosmanët edhe për Malësinë e 

Gjakovës e me gjerë, të jep pak si-

guri që të përcaktohesh se ku e ka 

vendin në llojet tipologjike të 

librave të këtillë. Tri javë pas përfu-

ndimit të leximit dhe të mbajtjes së 

shënimeve, si dhe nga vetë titulli i 

tij, po edhe nga përmbajtja, mënyra 
e stili i shkrimit, dukej se 

përcaktues i llojit del afërsisht se ai  

është kryesisht publicistik-letrar-

historik. Një triadë, krahas emrit 

simbolik kullë, që në aspektin po-

etik del si një varg poezie nga titulli 

Dy anët e kullës me dy anë: Kullat 

ku lexohet historia.   

Zog Hysenaj 
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Nuk e di se kur e kam takuar së pari autorin Zog Hysenaj, ndonëse në Malësi 

të Gjakovës kam qenë aq shumë herë, sa nuk e mbaj mend, pra, rregullisht 

nga viti 2003, në shumë ekspedita kërkimore shkencore, po edhe për raste të 

tjera. Por, sivjet në takimin shkencor për Kcimin e Tropojës, në Bajram 
Curri, në dimër, e takova dhe biseduam më gjatë edhe për dorëshkrimin e tij, 

për Malësinë e Gjakovës e për Krasniqen,  për Binak Alinë e për 

Mulosmanët. Natyrisht, i premtova se dorëshkrimin do ta lexoj dhe do të 

shkruaj një recension për të, përkundër shumë punëve që kam nëpër duar. -

Po, i pata thënë: do të bëhem me kënaqësi recensues i këtij libri. Së fundit, e 

takova në Prishtinë vetëm tri javë para se ta merrte vdekja e papritur. 

Janë me interes për analizë triadat e autorit në këtë vepër, siç shihet edhe në 

fillim të librit, të ndërtuara mbi shtyllën e figurave të mëdha kolektive dhe të 

ngarjeve  të mëdha: triada e ndërtuar mbi shtyllën me tri figura të mëdha ko-

lektive: Mulosmanët; Malësia e Gjakovës: Gash, Krasniqe e Bytyç; krahinat 

përrreth Malësisë së  Gjakovës, e dyta; pastaj, e treta, triada e ndërtuar mbi 
tri periudha të mëdha kolektive, ngjarje të Rilindjes Kombëtare: para Lidhjes 

Shqiptare të Prizrenit, gjatë Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, pas Lidhjes 

Shqiptare të Prizrenit. Dhe, në fund, triada, në përmbyllje të librit: ngjarje 

pas vitit 1912, ose triada e ndërtuar po nga tri periudha të rëndësishme të 

historisë sonë më të re: luftërat ballkanike; ngjarje ndërmjet dy luftërave 

botërore dhe koha e sundimit të mbretit Zog; ngjarje pas Luftës së Dytë 

Botërore dhe periudha e ndërtimit të socializmit. 

 

Te autori Zog Hysenaj vërehet edhe një triadë e ndërtuar mbi shtyllën me 

persona të mëdhenj të historisë: Binak Alia me paraardhës e pasardhës; Mic 

Sokoli dhe brezi i tij; Bajram Curri dhe koha e tij. Te ndërtimi i 

personazheve ka portrete fizike, por  më shpesh janë portrete etike e morale, 
me përshkrime plastike. Gjuha e librit është e afërt, me renditje sistemore të 

mendimeve, nga hyrja e deri te përfundimi. Stili është i lehtë, i kuptueshëm, i 

arsyeshëm, madje edhe kur autori del meditues, e jo rrallë e dhe dyshues, por 

objektiv. 

 

Vlerësimi i historisë dhe kriteret që i ka përfillur autori janë: realiteti, 

preokupim kryesor i tij; objektiviteti, parim kryesor i hartimit të librit; e 

vërteta, kriter themelor i pasqyrimit të personazheve e të ndodhive; qëndrimi 

kritik ndaj ngjarjeve dhe ndaj personaliteve; kritikues i vlerësimeve që duhen 

rivlerësuar. Vlen për të përdemendur edhe disa dilema e probleme të shtruara 

për zgjidhje: si u vra Bajram Curri, si u vra Jahë Salihi, sa çon peshë 
problemi i martesave te Mulosmanajt, etj. 

 

Autori, Zog Hysenaj, ashtu si në fillim të librit, Dy anët e kullës me dy anë: 

Kullat ku lexohet historia, ku kishte nisur një luftë për të vërtetën, një luftë, 

ku Mulosmanët janë në qendër, ata që kishin bërë aq shumë për kombin, por 

edhe që kishin pësuar disa herë 

„„ndarje krejt të pabesueshme‟‟, në 

fund përfundon se „„gabimet, që i 

kanë kushtuar shtrenjtë familjeve të 
mëdha, apo fiseve e kombeve, 

duhet cekur dhe duhet thënë me 

guxim, e nëse bëhet kjo, historia do 

të jetë më reale.‟‟ Kjo, e dyta, ishte 

detyrë e tij. E vërteta është se ai 

deri në vdekjen e vet të papritur 

nuk iu nda kësaj detyre të vështirë. 

Ky ishte guximi i tij dhe synimi i tij 

intelektual. Libri ishte projekt i tij 

jetësor, prandaj kjo vepër nxit 

historianët, publicistët e letrarët, 
pasuron fondin e librave për 

Malësinë e Gjakovës dhe të 

historisë së saj në dy shekujt e 

fundit, sidomos për Binak Alinë 

dhe Mulosmanët e Fangut të 

Krasniqes të Malësisë së Gjakovës.  
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Shkruan: Saimir Lolja, Toronto, Kanada 

Për kureshtje për librin “Receta pa komb” 
 

Më 2 dhjetor 1943, në gazetën KOMBI, shkollari perëndimor dhe 

njëkohësisht Kryetari i Kuvendit Kombëtar të Shqipërisë, MihalZallari, do 

botonte shkrimin “Universalizmi dhe Nacionalizmi”, ku shpaloste ortekun që 

po i derdhej Shqipërisë e tan shqiptarëve nga Lindja sllave. Bie fjala, ai 

kumbonte se “Komunizmi, një tjetër formë e universalizmit, thotë: Hiq dore 

nga vëllau tënd i gjakut dhe unë të bëj vëlla me të gjithë njerëzit e kësaj 

bote”. 
 

Ndërsa më 23 Maj 1944në fshatin Suhadoll të Dibrës, Islam Elezi, djali i 

Cen ElezNdreut nga Dibra,i shprehej oficerëve britanikë JulianAmery dhe 

NeilBillyMcLean:“Siç e dini, tre parti politike janë në Shqipëri: agjentët e 

Gjermanisë, agjentët e Rusisë dhe agjentët e Anglisë. Ajo është e 

kuptueshme, por ajo që asnjëri nga ne nuk e kupton është se përse agjentët e 

Rusisë paguhen me ar anglez”.Këtë e shkruan JulianAmery në librin e tij 

“Sonsof the Eagle: A Study in GuerillaWar, LondonMacmillan&Co. Ltd., 

1948”, faqe 137-138. 

 

Oficerët e spiunazhit britanik nuk ia kthyen përgjigjen; nuk ishte ai qëllimi i 

ardhjes së tyre në Shqipëri. Shqiptarët para, gjatë e pas Luftës II Botërore 
nuk patën mundësi t‟i njihnin regjizorët perandorakë që krijuan teatrin 

shqiptar në shekullin XX. Edhe ajo pyetje e Majit 1944 mbeti pa përgjigje 

derisa u botua më 2018 libri në Shqip në Tiranë RECETA PA KOMB dhe 

forma e tij në anglisht në Kanada THE NATION-FREE RECIPE. 

 

 Thënia më sipër është vetëm një grimcë nga ky libër.Në këtë libër ai që di 

shumë gjen vetveten dhe ai që di më pak do dijë shumë më shumë. Brendia e 

tij ka përmbajtje ndryshe nga një hartëmendore e zakonshme. Në çdo rast 

brendia e tij sfidon kuptimin e gjithsecilitpër çka ka ndodhur me shqiptarët 

që nga fillimi i shekullit XX e deri në ditët e sotme dhe pse. Bie fjala, nëse 

Lidhja Entente do kishte patur autoritet të plotë nuk do ishte njohur as 
principata shqiptare më 9 Korrik 1913.  

Aty lexohet ajo që nuk ishte menduar më parë. Libri nuk është opinion 

vetjak. Libri është si një bibël shqiptare: aty janë të gjitha fijet të endura e të 

lidhura që nga fillimi i shekullit XX. Ato qëe kanë lexuar librin kanë 

përparuar shumë dhe u japin buzëqeshje lajmeve apo shkrimeve që lexohen 

në internet, gazeta dhe libra. Libri kërkon mendje të fortë dhe lexues mendje 

hapur. Libri lexohet shpejt, brenda dy ditëve, dhe rilexohet më pas pa 

vonesë. Kështu kanë vepruar lexuesit.  

 

Libri mbulon Europën dhe përqendrohet në Gadishullin Ilirik. Brendia e tij 

zbërthen çfarëndodhi nëEuropë gjatë shekullit XX dhe pse. Libri nuk jep atë 

që propaganda e Lidhjes Entente e ka futur në qarkullim të hapur nëpër libra 
dhe internet. Për kureshtje vetëm disa pyetje që prekin përgjigjet e munguara 

janë më poshtë: 

Çfarë ishte Lufta I Botërore dhe Lufta II Botërore? 

Tre Jugosllavitë e shekullit XX, prej kujt dhe pse? 

Lufta e shenjtë sllave (SvyashchennayaVoyna) ose Xhihadi Sllav.... 

Shiu i monedhave prej ari dhe ndihmave ushtarake, ku e pse? 

Masakrat....përse? 

Pse numri i 28‟000 “dëshmorëve”? 

Piratimi i qindra ton ar nga Shqipëria, si, kur, kush, ku? 

Gardhimi-Lirimi-Titizmi? 

“Diversants” e riatdhesuar, pse? 
Rënia në mina në Kanalin e Korfuzit më 1946, pse, kush, si? 

Rrëfenja gjysmake për spiunët britanikë të Kembrixhit.... 

Çfarë ishte e ashtuquajtura Perdja e Hekurt e Luftës së Ftohtë dhe zgjatim i 

kujt ishte? 

Pse Shqipëria e krasitur u mbyll në kafaz për 45 vjet dhe vitet pas 1991 kanë 

qenë ato që kanë qenë? 

 

Për etjen e lexuesve botimi në 

Shqip këto të dhëna - Saimir A. 

Lolja, Receta pa Komb: Lufta e 

sllavo-komunistëve për “çlirim” 

ishte një luftim për ripushtim....prej 

marrëveshjes Entente Anglo-

Sovjetike, Sh. B. Helga'sSecrets, 
Tiranë, Shkurt 2018.Gjendet në 

www.bukinist.al dhe libraritë në 

Tiranë: Adrion, Libri Universitar, 

Albania. 

 

Botimi në anglisht ka këto të dhëna 

- Saimir A. Lolja, The Nation-

FreeRecipe: The 
warofcommunistsfor “liberation” 

was a fightforreoccupation…. from 

the Anglo-SovietEntente, Tellwell, 

Vancouver, April 2018. 

Gjendet në www.amazon.com, 

www.bookdepository.com, etj.  

 

http://www.bukinist.al/
http://www.amazon.com/
http://www.bookdepository.com/
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Shkruan: Pozaet Qose, Gramsh 

 

 

 

 

 

 

 

Relievi i fjalës në një libër për librat 
       

 

Fjalëpërcjellje për librin “Etern‟ Ars” të autores Migena Arllati 

 

 

Kopertina e librit “Etern‟ Ars” 

 

Shpjegim i domosdoshëm 

Kur dikush të beson vështrrimin hyrës (parathënien) për librin e vet, nuk ka 

dyshim se ia ke mbushur mendjen se ti je më i / e përshtashmi / ja, për të 

ngritur urën mes tij dhe lexuesit, mbi të cilën do të kalojë krijesa jote, për t‟u 
dhënë të tjerëve kumtin e vet.  

 

Rozafa simbolike e legjendës sonë të vjetër është në këtë rast Migena Arllati, 

krijuesja e studiuesja e mirënjohur e Gjakovës  dhe e të gjitha viseve 

shqiptare në Kosovë. Holograma e saj nënkupton njeriun e ditur, që nuk 

lodhet asnjëherë prej dijes e gjithnjë pranon në heshtje se sa më shumë di, aq 

më pak e ditur është.  

 

Për të ardhur deri këtu, rrugëtimit të saj i është dashur të përballet me 

moskuptimet e grafomanëve, me shpërfilljen e xhelozëve, me zilinë e 

kinseshkrimtarëve, të cilat, me durim e këmbëngulje i ka lënë pas, për të 
plotësuar pa asnjë mëdyshje misionin që i ka vënë vetes prej kohësh; t‟i 

shërbeje me përulje e përkushtim republikës së letrave, duke ndritur me 

gjurmën e fjalës së saj mrekullinë dhe finesën e artit të të tjerëve. 

 

Janë 27 punime të këtij libri, të cilat janë shkruar në çaste të ndryshme 

kohore dhe, të mbledhura së bashku nën titullin e gjetur për të, plotësojnë një 

mozaik të shumëngjyrtë e shumëformësh, të ngjashëm me forcën magjike të 

zanave në rrëfimet e hershme të kombit tonë. Çdonjëri prej tyre përbën një 

zë harmonik në polifoninë e përgjegjësisë për fjalën.   

 

Migena Arllati 

 

Përtej një vështrimi të 

zakonshëm 

Ajo që shfaqet dukshëm në të gjitha 

shkrimet e këtij libri është prirja që 

teksti të mos i ngjajë tekstit dhe 

secili prej tyre të jetë një krijim i 

mirëfilltë në vetvete, edhe pse 

qëllimi kryesor i tyre është zbulimi 
i vlerave të librave të shqyrtuar dhe 

sjellja në optikën personale e 

jopersonale për të tjerët nga autorja.  

 

Kryet e vendit të ndërmarrjes 

shumëvjeçare të autores e zënë 

librat me poezi, para të cilëve ajo 

ndihet edhe “mbretëreshë”, edhe 

“skllave”, njëkohësisht. Dëshiroj të 

bëj të njohur këtu listën e disa 

titujve, me të cilët ajo e nis fjalën e 
vet të zgjedhur. 

“Ngrehinë monumentale, kushtuar 

Demaçit”, “Elemente të qarta 

fisnikërie në një vëllim me copëra 

biografie”, “Dashuria e ndaluar, ky 

hendek i pakalueshëm i zemrës”, 

“Poezi që gdhend magjishëm 

dashurinë dhe efektet e saj”, 

”Metafora e simbolika, të 
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gërshetuara natyrshëm e me stil”, “Krijime që iu kushtohen nocioneve të 

shenjta të etnisë shqiptare”, “Përkushtim i përjetshëm për një dashuri të 

pavdekshme”, “Artikulimi i bukur i idealit dhe forcës së mbijetesës”, 

“Vargje magjike dhe lajtmotive thellësisht humane”…  

 

Leksiku i formësimit të tyre është i larmishëm dhe priret të shkojë drejt 

poetizimit, si për t‟u pohuar e për t‟u pranuar natyrshëm prej lëndës poetike, 
që përbën objektin e shprehjes së gjykimit të matur të autores. Stilistikë e 

kuptimeve të reja të fjalëve iu jep atyre (titujve) pamjen e një ftese të ideuar 

bukur, në të gjitha hollësitë e veta. Natyra emërore e titujve e vendos 

përnjëherë kontaktin me lexuesin dhe e çliron atë nga çdo lloj dyshimi për 

cilësinë e tekstit. Veç kësaj, ai e vetëdijëson brenda çastit për vlerat estetike 

të librit të kundruar, të cilat u bëhen të tjerëve të njohura po përmes vlerash 

estetike.  

 

Edhe titujt e vështrimeve (parathënieve) për librat në prozë (romane, 

përmbledhje me tregime a vepra studimore) të lënë të njëjtën shije të 

këndshme diturie e ndjeshmërie. Po përmend këtu disa: “Prozë e 

finalizimeve tronditëse dhe e mesazheve të fuqishme”, “Japonezi, bir i një 
populli me shpirt të madh, luftoi për lirinë e Kosovës”,””Mirësia, si zbërthim 

i formulës së jetës”, “Zhbërje e muranës së pamundësive” etj. 

 

Ata zgjojnë energjitë më pozitive tek cili(a)do që i lexon, sepse janë thurur 

në avëlmendin e së mirës, brenda shpirtit të shqetësuar të autores. Kjo përbën 

dëshminë më domethënëse të seriozitetit, me të cilin ajo ndërton qëndrimet e 

veta estetike e morale.  

 

Çfarë është thënë për librat në këtë libër?  

Është zbuluar veçanësia e secilit dhe është përcaktuar vendi i çdonjërit  prej 

tyre në kulturën shqiptare (“Imazhe të gjalla të origjinalitetit shqiptar” për 
“Shtegtimet e një gazetari” të Rexhep Rifatit”, “Tragjizmi i brendshëm pas 

perdes së qetë të realitetit” për “70 vjet skenarë” të Ruzhdi 

Domit”,”Intelektuali ka pendën po aq të fuqishme sa luftëtari armën” për 

“Arsimi shqiptar në Suedi” të Hysen Ibrahimit etj. 

 

Janë vendosur kordinatat e tyre të sakta në kohë, duke mirëvendosur 

marrëdhëniet me të shkuarën e të ardhmen (“Arsim Lokaj shkrin veten në 

art” për monografinë “Monumente në parajsë” të Samile Canës, “Përkthime 

pasionale të vargjeve ekzaltuese të gjenive britanikë” për “Dhe hëna prapë 

njëlloj ndriçon” të përkthyesit Servet Bytyçi etj). 

 
Është zbuluar pasuria gjuhësore, si elementi më i qenësishëm ekzistencial i 

autorit e veprës 

(“Metafora e simbolika të gërshtuara natyrshëm e me stil” për “Bulëzat e 

thanës” të Zeqir Fazliut, “Mozaik lirikash nga poeti „piktor‟ i fjalës” për 

“Imazhe jete” të Masar Kupës, “Poezi me motive rrëzëllitëse” për “Rrezet e 

agut” të Rustem Bajraktarit etj). 

 

Janë bërë të njohura lidhjet e dukshme dhe të fshehta të brenda e 

jashtëkohësisë së autorit, si bashkudhësi që përcakton identitetin lokal e 

përtejlokal të veprës (“Përvoja e çmuar jetike në funksion të poezisë së 

sintetizuar” për “Ëndërr në lumë” të Marina Kljajo - Radiçit, “Hulumtim 

objektiv ndaj vendit të gjenezës” për “Toponimia e Dushkajës” të Skënder R. 
Hoxhës etj.). 

 

Është zbuluar filozofia që bart e 

përcjell secili, si portreti i 

koncentruar i jetës së njeriut 

metonimik (“Mirësia si zbërthim i 

formulës së jetës” për “Njerëz të 

mirë” të Namik Selmanit, 

“Përkushtim i përjetshëm për një 
dashuri të pavdekshme” për “Vraga 

malli” të Besim Xhelilit, “Zhbërja e 

muranës së pamundësive” për 

“Rrokullisje” të Ndue Lleshajt etj.). 

 

Kujt i duhet ky libër? 

Të gjithëve, por më së shumti atyre 

që marrin guximin të shkruajnë për 

librin. U duhet sepse në këtë 

përmbledhje shkrimesh do të gjejnë 

jo vetëm informacion të 

mjaftueshëm për librat e miqve të 
tyre të njohur e të panjohur, por 

edhe pasionin e të shkruarit dhe 

punën e kujdesshme me gjuhën, 

duke përdorur të gjithë pasurinë e 

saj jo thjesht si dekor, por si 

element të domosdoshëm ligjërimi, 

të kuptueshëm për shumëkënd. 

Kam këtu parasysh përdorimin e 

dendur të sinonimisë, antonimisë e 

frazeologjisë, si dhe formave të 

drejta e të zhdrejta të shprehjes. 
 

Ky libër u duhet gjithashtu edhe 

nxënësve të shkollave të mesme e 

studentëve, veçanërisht atyre të 

shkencave humane, sepse i 

fisnikëron e i aftëson ata të 

shprehen, i mëson të vlerësojnë 

arritjet e të tjerëve jo mbi simpatitë 

e antipatitë personale, por mbi 

vlerat reale të tekstit. 

 
Iu duhet mësuesve të të gjitha 

niveleve, për ta pasuruar botën e 

tyre të mësimdhënësit e për ta bërë 

atë pasuri të çmuar për të tjerët, në 

të gjithë kohën e hapësirën 

mbarëshqiptare. 

 

Në përfundim të këtyre shënimeve, 

më duhet të them me gjithë shpirt: 

Faleminderit, Migena, për këtë 

dhuratë të çmuar që na solle! Kam 

bindjen se të njëjtin urim do të nisë 
për ty cilido që do të harxhojë 

dobishëm kohën me të. 
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Shkruan: Violeta Allmuca, Vjenë  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjuha artstike e veprës letrare 

 
Mbi librin me poezi, Simfonia e qiellit të bruztë të poetit Azem Osmani 

 

Ardhja e një libri të ri në hapësirën poetike shqiptare përpos që është një 

vlerë e secilit për vetveten, po ashtu duhet të jetë edhe një realizim i 

plotësuar për lexuesin në rrugëtimin e poezisë. Vëllimi “Simfonia e qiellit të 

bruztë” i poetit Azem Osmani na përcjell poezi kontemporane ku fjala e 

zhveshur nga kodet vjen e arrirë me fymëmarrje të plotë, në të cilën spikat 
vargu i lirë. Në thelbin e tij libri sjell mesazhe të vetëdijshme me një 

paralelizëm të mungesës së lirisë dhe me lirinë e sotshme si fenomen i 

vërtetë. Le të shohim disa poezi për të dalluar edhe reflekset estetike: Nëpër 

frymëmarrje të thella/Thith botën e kulluar/I bëj një racion shpirtit tim/Me ca 

rreze bëj dashuri/(Poezia: Ahishtë e flladit). 

 

Ideali i domethënies së lirisë, në rrafshin artistik e filozofik mbart edhe një 

shpirt të lirë që sjell mjeshtërisht ndjenjën e thellësisë së vargut me ngjyra 

lirike. E bukura dhe e vërteta përshkon poezitë e autorit si një komunikim 

artistik me vetveten, njeriun, lirinë, humanen, dashurinë etj. 

 
Zbathur mbi akuj shprese/Lektisje të thella shpirtrash/Fanari me kujtime 

buzëqeshjesh/M`i ndrit shtigjeve errësirave të mykura/ (Poezia, “Nisem të vij 

tek ti”) 

Vëllimi “Simfonia e qiellit të bruztë” i poetit Azem Osmani 

 

Ndoshta do mjaftonin metaforat, “akuj shprese” dhe “fanari i kujtimeve” ku 

përjetimi poetik i shkon lexuesit si plazmim i fjalës magjike të vargut. 

Ligjërimi poetik me një stil realist dhe kthjelltësi të qartë gjuhësore i bën 

tërheqëse poezitë e Azem Osmanit. Në vështrimin artistik si një njohës i 

poezisë ai zbërthen vizionin e botës së brendshme dhe të jashtme të njeriut 

shqiptar. Në këtë kontekst autori përdor figurat letrare që i shtojnë vargjeve 

nëpërmjet gjuhës artistike nivelin artistik. Mesazhi estetik, përjetimet e 
krijuesit, domethënia për lexuesin, ndjesitë artistike të botës së tij për një 

shprehje drejt artit të vërtetë janë disa nga anët më të sukseshme të poezisë 

së këtij vëllimi ku teksti artistik 

sjell zërin e poetit si qenie 

artistike. E vërteta e vargut është 

edhe e vërtetë artistike. 

 
Vetëtima e fuqishme e pragut të 

vjeshtës/Seç ma trembi ëndrrën 

futuriste/Të mesnatës së 

përmallur/(Poezia, “Ëndërr 

futuriste”). Krijuesi modern kthen 

në shprehje artistike fjalët, ku 

merr jetë edhe poezia ndjesore. 

Ligjërimi i brendshëm poetik na 

ofron tekstin me shenjëzimin 

artistik dhe estetik. Duke prekur 

gjithësinë poetike, me një 
tematikë të gjerë në këtë libër ka 

edhe një rrjedhë të poezive të 

traditës. 

 

I kërkuan armën që se 

kishte/Duhej ta gjente ose do të 

vdiste/Ta imagjinonte si rimat 

mbi varre/Të endej në bordele 

spiunësh/Një armë e tillë pa 

plumba të ishte/(Poezia, “Stacioni 

policor në vitin 1996”). 
Simbolika e paqes vjen poetikisht 

duke u bërë pjesë e strukturës 

poetike e filozofike si funksion i 

vërtetë i realitetit. Vizioni poetik 

ashtu si edhe frymëzimi përbëjnë 

motivin në lëvizjen e kohës dhe 

hapësirës brenda vargjeve edhe 

pse ka ndonjë përsëritje me tone 

të njëjta.I ndarë në katër cikle 

vëllimi me poezi, “Simfonia e 

qiellit të bruztë” na bën të 

përjetojmë vetë subjektin krijues 
të poetit i cili nga brendësia e 

fjalës artistike të vargut lirik 

meditativ me kahe revolte zbulon 

botën njerëzore duke formuar 

profilin e një poeti me vlera 

letrare dhe hapësirë të gjerë 

krijuese nëpërmjet lëndës poetike, 

ku e vërteta e vargut është edhe e 

vërtetë artistike. 


