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FJALA JONË 
 
Të nderuar lexues, 
 

kemi kënaqësinë t‟jua përcjellim numrin tridhjetë e tetë 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, SHBA, Kanada, Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, 
etj.   
 
Edhe këtë herë do të keni mundësi të lexoni për ngjarje me rëndësi shoqërore. Nga 
aktivitetet kulturore vlen të veçohen ato nën organizimin e Lidhjes së Shkrimtarëve 
edhe Krijuesve Shqiptarë në Austri „„Aleksandër Moisiu‟‟ (www.moisiu.eu). 

 
Për sa i përket sportit pritet të fillojë 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 intervista, vështrime, opinione, ese, fejtone 
dhe analiza që merren me zhvillimet politike, ekonomike, kulturore dhe shoqërore në 

hapësirat shqiptare dhe me gjërë.  
 
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 
dhjetor 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 Lush Culaj 

Lush Neziri, aktivist  Akil Koci  Ndue Ukaj 
Mark Gjuraj, aktivist  Anita Marku Sarë Gjergji 
Mark Marku, student  Hazir Mehmeti Valentina Pjetri-Sokoli 
Vilson Kola, Dr. Med     
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Faqja e tretë

 

Don Lush Gjergji, Prishtinë 

 

 

 

 

 

 

 
Nëna e Jetës – Shën Nëna Tereze 

(1910-1997) 

40 – vjetori i Shpërblimit Nobel për Paqe. 

 

Nëna Tereze me plot të drejtë quhet dhe ishte Nëna e jetës, sepse ajo gjatë 

tërë jetës rregulltare, së pari si Motra Tereze e Loretos (1929-1948), pastaj 

edhe më tepër si Nëna Tereze – Misionare e Dashurisë (1950-1997), ishte 

mbrojtësja, përkrahësja dhe frymëzuesja e jetës në çdo vend dhe kend të 
botës, prej zanafillës së jetës e deri te ofshama e fundit, kalimit në amshim, 

apo si i i pëlqente asaj të thoshte “kthimi në Shtëpinë e Atit” (5 shtator 1997). 

 

Këtë qënedrim dhe vlerësim ajo e kishte mësuar qysh në gjirin familjar nga 

prindërit e saj Kolë Bojaxhiu dhe Drane lind. Bernaj-Bojaxhiu, nga kultura 

dhe traduta shekullore shqiptare, e cila në vend të parë e ka JETËN në 

nivelin personal, familjar, shoqëror, kombëtar, si dhe nga botëkuptimi ynë 

fetar, i cili mbështet në këto virtyte: në fe,  në shpresë dhe në  dashuri. 

Fjala e urtë popullore shqiptare thekson dhe përcakton këtë botëkuptim me 

dy shprehje të bukura dhe domethënëse: “S‟ka shtëpi pa pleq dhe pa fëmijë” 

dhe “Mjerë ajo shtëpi që s‟ka pleq dhe fëmijë”. 

 
Bota e sotme “moderne”, shpesh fatkeqësisht tejet materialiste, egoiste, 

hedoniste, shpirtërisht e varfër, e lufton dhe dëbon jetën në zanafillë, qysh 

nga ngjizja në kraharorin e nënës, me vrasjen, abortimin, dështimin e 

fëmijëve të palindur, si dhe në pleqëri, me anësimin dhe përjashtimin e të 

moshuarëve nga familja, jeta dhe shoqëria. 

Me këto dy qëndrime “vetëvrasëse” bota e të pasurve gjithnjë e më tepër 

varfërohet, pakësohet dhe vetëshkatërrohet, sepse ka frikë prej jetës – 

fëmijës, si dhe prej vdekjes- pleqërisë. 

 

“Sot e vërteta që më së shumti e shkatërron paqen është dështimi – aborti. 

Nëse ne jemi gjallë domethënë se prindërit tanë na kanë  dashur… Çka 
ndodh sot me miliona fëmijë të palindur? Shumë njerëz sot kujdesen për 

fëmijtë e Indisë, të Afrikës, të cilët vdesin nga mungesa e ushqimit, 

mjekimeve… Por pakkush mendon sot për miliona fëmijë që vdesin me 

vullnetin e nënave të tyre. Nëse nëna mund ta vrasë fëmijën e vet, çka i 

pengon njerëzit që të vritën njëri me tjetrin, popujt që të luftojnë njëri kundër 

tjetrit? Ne luftojmë kundër dështimit nëpërmjet bijësimit – adoptimit të 

fëmijëve të pafajshëm. Kështu kemi shpëtuar mijëra fëmijë. 

Porosia jonë është kjo: “Mos e mbyt fëmijën tënd, sepse për të kemi një 

vend, një zemër!”. 

Puna e jonë është vepër e Zotit, sepse jetën tonë ja kemi dhuruar Atij, dhe ai 

na ka dhuruar jetën per t‟ua dhuruar të tjerëve, të gjithëve. Mu për këtë, unë 

dhe ti, ne, jemi bashkëpunëtorët e Zotit. Parimi im themelor është ky: Punë 
të vogla me dashuri të madhe…”. 

 

Këto qendrime dhe parime Nëna Tereze i ka shprehur dhe mbrojtur me 

guxim, vendosmëri, me fe dhe me dashuri, nga “Katedra e Paqes” në Oslo, 

në ditën e Shpërblimit Nobel për Paqe (10 dhjetor 1979), në Kombet e 

Bashkuara, kudo. 

 

Përpos fëmijëve të palindur Nëna 

Tereze e ka mbrojtur jetën edhe nga 

kërcnimet tjera, si p. sh. nga 

varfëria, mjerimi, gërbula, Sida… 
me këtë parim:“Kudo jeta është në 

rrezik, aty duhet të jemi ne”, apo 

me qëndrimin tjetër” “Jeta është 

jetë, mbroje!”. 

 

Si e mbronte Nëna Tereze jetën e 

njeriut? 

 

“Veprat tona të dashurisë nuk janë 

asgjë tjetër përpos shprehje dhe 

dhuratë e Zotit, e jetës tonë 

shpirtërore me Të. Shi për këtë sa 
më shumë jemi të bashkuara me 

Zotin, aq më tepër mund ta duam 

Atë në të afërmin. Jeta fetare na 

ndihmon që në jetën aktive të jemi 

tërësisht të angazhuara kudo për ta 

kërkuar, dashur dhe shërbyer Jezu 

Krishtin në të varfërit ndër më të 

varfër…”. 

 

Çka është jeta shpirtërore sipas 

Nënës Tereze? 
 

“Është bashkim dashurie mes 

hyjnores dhe njerëzores, 

përplotësim, kërkimi i përsosmërisë 

dhe shenjtërisë në përditshmëri. 

Dashuria është fryti i çdo stine dhe 

kohe, gjatë tërë jetës dhe çdokush 

ka nevojë për të. Të gjithë mund të 

jetojmë në dashuri nëpërmjet 

meditimit, uratës, flijimit, jetës së 

thellë shpirtërore. 

 
Pa Jezusin ne nuk dimë dhe nuk 

mund ta dashurojmë të afërmin, të 

braktisurin, të varfërin, të 

gërbulurin, atë që është në fill të 

vdekjes, fëmijën e palindur, askend. 
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Urata e zgjeron zemrën tonë për ta pranuar dashurinë e Zotit dhe për t‟ua 

dhuruar atë të gjithëve… Unë jam personi më i lumtur në botë, sepse 24 orë 

në ditë jetoj dhe veproj me Jezusin dhe për Jezusin, me vëllaun njeri dhe për 

vëllaun njeri. Mu për këtë kurrë nuk kam dyshuar në jetën dhe thirrjen time 

dhe kurrë nuk kam qenë e pakënaqur, sepse jeta rregulltare nuk është lojë, 

çkado, por jetë në plotësi…”. 

 
Nëna Tereze shpesh thoshte: “Sëmundja më e rrezikshme në botën e sotme 

nuk është kanceri apo Sida, por vetmia, mosdashuria, e cila njeriun e mbyt 

gjithnjë… Çdo njeri ka nevojë për dashuri, për tjetrin, mbi të gjitha për 

Zotin – Dashuri. Për sëmundjen e vetmisë dhe mungesën e dashurisë nuk ka 

“bari apo ndonjë ilaq”, përpos Zotit dheneve…” 

 

Dhe vazhdonte: “Asnjë sëmundje, as gërbula, s‟mund t ashëmtojë aq njeriun 

sa që unë në të mos ta zbuloj Zotin Dashuri dhe vëllaun njeri”. 

 

Për Nënën Tereze nuk kishte ndarje, ndërprerje dhe mospërputhje mes jetës, 

jetës me Zotin dhe jetës me të afërmin, sepse jeta është një tërësi dhe një 

dhuratë e mrekullueshme, që në ndonjë mënyrë mund ta “meritojmë” vetëm 
nëprmjet dhurimit.  

 

Ndërsa ne shpeshherë jetën e “copëtojmë”, diçka për vete, diçka për të tjerët, 

diçka për Zotin… duke rrezikuar kështu gjithçka, vetveten, të tjerët, jetën 

tonë shpirtërore, sepse në brendi edhe ne jemi të copëtuar dhe nuk jemi të 

harmonizuar. 

 

Pra, t‟i kthehemi vetevetes dhe të vërtetës, jetës në stilin e Nënës Tereze, 

duke mbrojtur, nderuar dhe kultivuar atë në çdo fazë të saj, duke u flijuar dhe 

dhuruar me dashuri dhe për dashuri. 

 
Vetëm kështu do të jemi të lumtur ne, si dëshmitarë të jetës me Zotin dhe me 

të afërmin, dhe do të rrezatojmë gjithnjë mirësi dhe dashuri. 

 

Dikur ne Shqiptarët jemi dalluar për të mirë me kulturën e jetës nëtërësi, 

sidomos me pranimin e jetëssë re dhe me nderimin e të moshuarëve, dhe kjo, 

historikisht ishte shpëtimi ynë. Tani kultura e jetës ka një Përfaqësuese në 

dimensionet botërore, Shën Nënën Tereze, për ta krijuar edhe qytetërimin e 

dashurisë. 

 

Nëna jonë Tereze na thotë: “Pa dashuri dhe flijimjeta s‟ ka kuptim” dhe 

“Vetëm dashuria do ta shpëtojë botën”. 
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Speciale 

 

Hazir Mehmeti, Vjenë 

 

 

 

 

 

 

Vdes miku i madh i shqiptarëve, diplomati austriak, Albert Rohan 
 

Vjenë, 5 qershor 2019: Në moshën 83 vjeçare Vdes diplomati i lartë austriak Albert Rohan. Ai ishte sekretar gjeneral 

në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe një varg detyrash të nivelit ndërkombëtar duke dhënë kontribut pozitiv në 

rrjedhat e politikës globale. “Albert Rohan, që në vitet 1990 si diplomat me ndikim është përqendruar në politikën e 
Ballkanit drejtë perspektives evropiane, si rajon me interesa strategjike për Austrinë”, tha ministri i punëve të jashtme 

të Austrisë. Me vdekjen e Albert Rohanit Austria humbë një diplomat profili të lartë dhe është dhembje e madhe për 

gjithë diplomacinë austriake dhe ndërkombëtare.  

 

Albert Rohan u lind në 

qytezën e Melkut në 

Austrinë e Ulët. Studioi 

shkencat juridike në 

Universitetin e Vjenës 

dhe në Kolegjin 

Evropian të Brizhit në 
Belgjikë. Në vitin 1963 

u angazhua në shërbim 

të lartë diplomatik, mes 

tjerash ambasador në 

Beograd e pastaj në Londër. Në vitin 1977, Rohan do të 

drejton kabinetin e Sekretarit Gjeneral të Kombeve të 

Bashkuara Kurt Waldheim në New York. Rohan, në 

vazhdimësi merr detyra diplomatike të nivelit të lartë, 

mes tjerash ambasador i Austrisë në Buenos Aires, 

kurse në vitin 1996 caktohet sekretar gjeneral në 

Ministrinë e Punëve të Jashtme të Austrisë. Në 

angazhimet e Kombeve të Bashkuara rreth zgjedhjes së 
statutit të Kosovës, do emërohet nënkryetar i Marti 

Ahtisarit, ku luan rol me rëndësi në përgatitjen e draftit 

për pavarësinë e kushtëzuar të Kosovës, i cili plan u 

tregua i suksesshëm në zgjedhjen e krizës në rajon. 

Albert Rohan ishte kryetar i Shoqërisë Austriake-

Amerikane. Në vitin 2001 u dekorua me “Yllin e 

Argjend për Merita ndaj Republikës së Austrisë”. Në 

vitin 2002 boton librin e tij “Diplomati në Rrethet e 

Politikës Botërore. Takime, sugjerime, njohuri”. 

 

Rohan dhe shqiptarët  
Që herët Abert Rohan ishte i pranishëm me qëndrimin e 

tij prej diplomati realist ndaj problemeve në Ballkan dhe 

veçanërisht ndaj atij të Kosovës, kurse pas shpalljes së 

pavarësisë së Republikës së Kosovës ishte vazhdimisht i 

angazhuar në realizimin e planit për të cilin kishte dhënë 

ndihmë të madhe. Qëndrimi i tij rreth Kosovës ishte me 

rëndësi jetike, në momentin jetik për Kosovën dhe 

qytetarët e saj. Ndikimi i tij ishte i madh në qarqet 

vendore e ndërkombëtare, andaj njohja e pavarësisë së 

Kosovës nga Austria ndër shtetet e para nuk ishte e 

rastësishme. Mbështetja e Austrisë në momentet më 
vendimtare për kombin shqiptar u përsërit edhe një herë 

ngjashëm me vitin 1912 kur Monarkia Austro-

Hungareze mbështeti fuqishëm pavarësinë e Shqipërisë 

dhe mbrojti aq sa mundi tërësinë e tokave shqiptare.  

 

Albert Rohan ishte i pranishëm në të gjitha manifestimet 

shënjuese në Ambasadën e Republikës së Kosovës në 

Austri. Që në ditën e hapjes së Ambasadës së Kosovës 
në shkurt të vitit 2009 duke vazhduar deri në ditët e 

fundit të jetës së tij. Ai duket qartë se u gëzohej arritjeve 

të shtetit të Kosovës, por kishte edhe shqetësime në 

rrjedhat negative në vend. Ai ishte i pranishëm në 

shumë konferenca, tryeza e takime diplomatike të 

organizuara nga Ambasada e Repulikës së Kosovës në 

Austri. Ambasadorët e Kosovës në vazhdimësi e 

vlerësonin shumë kontributin dhe praninë e tij. Ishte e 

zakonshme prania e tij në të gjitha aktivitet e 

organizuara nga Ambasada e Kosovës. Nuk mund ta 

mendonim se ai nuk do ishte i pranishëm edhe pse nuk 

mbante fjalime të gjata, ai fliste atje ku duhej, në kuçin 
e vendimeve.  

 

Ambasadori i Republikës së Kosovës në Austri, Sabri 

Kiçmari, në vitin 2009 do deklaron: “Ambasadori 

Albert Rohan ka luajtur rol të dorës së parë në rrjedhën 

bisedimeve për zgjidhjen e statusit të Kosovës. Austria i 

njeh rrjedhat në Kosovë. Këtu u zhvilluan edhe 

bisedimet që tani janë materializuar me planin e 

presidentit Ahtizari me pavarësinë e Kosovës. Këtu 

dominon një klimë e orientim tepër miqësor e 

dashamirës në veçanti tek Ministria e Jashtme, ndaj 
Kosovës dhe jam i bindur se Austria do ta thellojë këtë 

mbështetje permanente për qytetarët e Kosovës të cilat 

do të jetë shumë të rëndësishme për vendin.” 

 

Miku ynë i madh Albert Rohan! 

Ne shqiptarët me pikëllim të thellë morëm lajmin e 

hidhur që Ti nuk jeton më. Vepra e juaj prej njeriu të 

drejtë në dobi të paqes do jeton ndër breza. Falënderimi 

e respekti ndaj veprës dhe emrit tuaj do jeton 

gjithmonë!  

 
Pusho i qetë në dheun e bekuar! 
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Ekskluzive

 

Lirim Krasniqi, Menaxher i Projektit-Organizata GERMIN, Prishtinë 

 

 

 

 

 

 

 

Angazhimi Ekonomik i Diasporës përtej Remitancave - Nisma e re e Germin 
 

Angazhimi ekonomik i diasporës është një temë për të cilën flitet sipërfaqësisht dhe e cila merr në konsideratë kryesisht 

remitancat financiare. Jo pse kjo e fundit nuk është e rëndësishme, por se potenciali i diasporës është shumë më i madh 

dhe shumëdimensional për t‟u kufizuar në remitanca.  

 

Pse angazhimi i diasporës është 

i rëndësishëm për zhvillimin 

ekonomik të Kosovës? 

Në rend të parë, duhet ta 

kuptojmë që Kosova ka 

kapacitete të brendshme të 

limituara për të gjeneruar 

zhvillim të qëndrueshëm dhe të 

shpejtë ekonomik. Niveli i lartë të 

papunësisë (rreth 35%) dhe 

deficiti i madh tregtar (ku 

importet dominojnë në masë të 

lartë), shifrat e papunësisë dhe 

pjesëmarrja e ulët e grave në 
aktivitetet ekonomike (rreth 

18%), janë indikator negativ që 

kërkojnë intervenim të shpejtë 

dhe të planifikuar. Ekonomia e 

Kosovës është shumë vite larg 

afrimit të mesatares së zhvillimit 

të vendeve BE-së. Bruto Produkti 

Vendor (BPV/GDP) është 

dhjetëfish më i vogël se mesatarja 

evropiane, ndërsa përqindja e 

rritjes ekonomike (mes 3-4%) 
është lehtësisht para përqindjes së 

zhvillimit të 28 vendeve të BE-së 

së bashku (2%), me këtë trend të 

rritjes ekonomike, Kosovës i 

duhet përafërsisht edhe një 

gjysmë shekulli për të arritur 

mesataren e vendeve të BE-së. 

Këto janë disa prej treguesve 

kryesorë, të mjaftueshëm për të 

kuptuar pamjaftueshmërinë e 

ekonomisë vendase dhe nevojën e 

ndihmës/ndërhyrjes nga jashtë. 
Për fat të mirë, Kosova ka një 

potencial të jashtëm të 

jashtëzakonshëm - DIASPORËN, 

e cila përmes angazhimit direkt 

ekonomik, mund të ndryshojë 

pozitivisht rrjedhën e zhvillimit. 

  

Çka nënkupton angazhimi i diasporës në ekonominë e Kosovës? 

Kthimi dhe qarkullimi i trurit 
Sistemi i dobët i edukimit, trendi i migrimit dhe papunësia e lartë në mes të të 

rinjve, janë disa nga problemet më të mëdha për vendet në zhvillim, duke 

përfshirë edhe Kosovën. Ky fenomen shihet si simptomë e një ekonomie në 

rënie, prandaj shumë shtete kanë ndërmarrë veprime për angazhim dhe kthim 

profesionistëve, qoftë edhe për periudha të shkurtra kohore. P. sh. Taiëani ka 

krijuar një databazë të profesionistëve nga diaspora për t‟i lidhur dhe njoftuar 

ata me mundësitë e tregut brenda vendit; Lituania ka ngritur një rrjet global të 

shkencëtarëve dhe akademikëve me origjinë lituaneze, me qëllim të 

angazhimit të tyre në sistemin e edukimi. Shtete të tjera kanë krijuar programe 

shkëmbimi (fellowships) për studentë e hulumtues nga diaspora me synim 

afrimin dhe shfrytëzimin e potencialit të tyre për institucionet shtetërore. 

Shumë institucione dhe organizata por edhe të rinj në Kosovë mund të 
përfitojnë nga njohuritë e profesionistëve nga diaspora të cilët mund të vijnë 

në Kosovë ne periudha të ndryshme kohore përmes programeve të 

shkëmbimit. Nëse kthimi i përhershëm në Kosovë është  i pamundur, dija dhe 

njohuritë e pjesëtarëve të diasporës mund të shpërndahen tek të tjerët në 

Kosovë dhe mund të shërbejnë për ngritje të kapaciteteve profesionale në 

fusha të ndryshme. 

  

 
GERMIN në Prizren 

 

 

 

 

https://germin.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Enlargement_countries_-_economic_developments
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Enlargement_countries_-_economic_developments
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Enlargement_countries_-_economic_developments
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Real_GDP_growth,_2006-2016_(%25_change_compared_with_previous_year)_CPC18.png
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Investimet Direkte nga 

Diaspora 

Investimet Direkte nga Diaspora 

(IDD) janë trajtuar pak në 

Kosovë, edhe si koncept por edhe 

si potencial. IDD-të përfshijnë 

shumë aspekte të angazhimit të 
diasporës por më e rëndësishmja 

në rastin tonë: investimi i kapitalit 

financiar në ekonominë e 

Kosovës. Në këtë drejtim përbën 

përparësi sensi altruist dhe 

patriotik si motiv shtesë i 

pjesëtarëve të diasporës për të 

investuar. Informacioni mbi 

rrethanat ekonomike, sociale, 

nevojat e shoqërisë dhe tregut u 

jep përparësi biznesmenëve nga 

diaspora. Ndërsa, për vendin, 
investimet e tyre janë më 

frytëdhënëse për faktin se ata 

përveç financave sjellin edhe 

njohuritë (know-how) të cilat për 

shkak të motiveve të 

lartpërmendura, mund t‟i ndajnë 

me bashkë-kombasit në Kosovë, 

pa iu frikësuar rritjes së 

konkurrencës, siç ndodh me 

investitorët e tjerë të huaj. 

Investimet nga diaspora mund të 
vijnë në forma të ndryshme, si 

p.sh. përmes marrëveshjeve për 

shkëmbime me bizneset lokale, 

partneritetit me institucionet 

publike në projekte kapitale, por 

edhe përmes investimit në 

instrumente financiare si bono 

apo aksione në shoqëri të 

ndryshme, të cilat mund të 

ofrohen nga institucionet 

financiare. Është e rëndësishme të 
theksohet se çfarëdo investimi në 

Kosovë nga diaspora, gjeneron të 

ardhura dhe punësim dhe 

rrjedhimisht ndikon në rritjen e 

mirëqenies së qytetarëve. 

  

Rrjetëzimi 

Përtej angazhimit ekonomik të 

drejtëpërdrejtë, diaspora luan një 

rol shumë të rëndësishëm në 

krijimin e urave të bashkëpunimit 

afatgjatë në mes të vendeve 
pritëse dhe atyre të origjinës. 

Anëtarët e saj përbëjnë një dritare 

të re në ekonominë globale për 

vendet pritëse - dhe mund të 

shërbejnë si ndërmjetësues në 

investime edhe për kompanitë që 

nuk janë të udhëhequra nga 

diaspora. Krijimi i mekanizmave 

insitucional për forcimin e 

lidhjeve fillimisht midis pjesëtarëve të diasporës dhe pastaj në mes tyre dhe 

rrjeteve, institucioneve, forumeve ekonomike lokale të vendit amë është 

proces mjaft i rëndësishëm. 

  

Kosova ka fatin e mirë që ka një diasporë të madhe krahasuar me numrin e 

banorëve, diverse dhe me shumë potencial shkencor, ekonomik, politik, 

kulturor, artistik e sportiv. Angazhimi i diasporës, përveç aspektit politik, 
është irrelevant nëse nuk kontribuon edhe në zhvillimin ekonomik të vendit. 

Mirëpo, angazhimi ekonomik i diasporës është një proces që kërkon vullnet, 

mirëbesim dhe planifikim serioz nga ana e institucioneve shtetërore. Ato duhet 

të krijonë ambient të lirë dhe të favorshëm biznesi, qeverisje të përgjegjshme, 

sundim të ligjit dhe siguri juridike. Nuk duhet të harrojmë që diaspora nuk 

sjell vetëm kapitalin financiar në vendlindje, ajo bashkë me të mund të sjellë 

edhe aftësitë e ndërmarrësisë aq të nevojshme për ne. 

  

Në këtë drejtim, Organizata GERMIN ka filluar nismën e tërheqjes së 

potencialit të diasporës në nivel lokal.  Përmes identifikimit të sektorëve me 

potencial investues, ofrimit të mundësive për promovim të projekteve kapitale 

nga ana e Komunave (Qyteteve) të Kosovës si dhe krijimit të lidhjeve të reja 
tregtare mes bizneseve vendore dhe nga diaspora, GERMIN synon angazhimin 

ekonomik të diasporës në të trija komponentet e shtjelluara më lart.  Në kuadër 

të kësaj nisme është organizuar një Forum  tre-ditor në Prizren, ku janë 

prezentuar mundësitë për investime në këtë qytet dhe janë zhvilluar takime të 

formatit  B2B, në të cilat kanë marrë pjesë rreth 70 përfaqësues biznesesh dhe 

organizatash nga diaspora dhe mbi 100 ndërmarrës dhe përfaqësues 

institucionesh nga Kosova. Ky format do të replikohet së shpejti edhe në 

Kamenicë dhe Komunat dhe Qytetet tjera në Kosovë, por edhe në Shqipëri dhe 

vendet tjera amë të diasporës shqiptare.  
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Intervista

 

  Mimoza Hasani-Pllana, Prishtinë 

 

 

 

 

 

Studimet albanologjike në Austri 
 

Bisedë me Dr. Kurt Gostentschnigg, albanolog, historian, publicist, përkthyes, prozator dhe poet austriak. 

Në: Mimoza Hasani Pllana: Shtegtimi i shqipes në Europë.Shtëpia Botuese Olymp. Botim në përgatitje. 

 

Kushdo që kërkon rrënjët e albanologjisë në Evropë, të gjitha rrugët do ta çojnë tek albanologët austriakë, që janë ndër 

kontribuesit më të mëdhenj përmes veprës dhe studimeve të çmuara për gjuhën dhe kulturën shqiptare, nga albanologu 

Johannes Georg von Hahn (1811-1869) që la pas vetes teza të fuqishme mbi vjetërsinë e gjuhës shqipe në Evropë dhe 
deri te albanologët e sotëm.  Albanologët austriakë vlerësohen se janë të parët që nga shek. XVIII në masë më të gjerë u 

interesuan për studimin e drejtpërdrejtë të gjuhës shqipe, kulturës dhe historisë së shqiptarëve.  Studiuesit austriakë 

edhe sot kërkojnë rrënjët e gjuhës shqipe, traditës dhe kulturës me përkushtim dhe pasion mbresëlënës. Albanologu dhe 

përkthyesi letrar Kurt Gostentschnigg, me nostalgji kujton kohën kur filloi ta mësonte shqipen, duke e quajtur këtë 

gjuhë si dashurinë e tij të vjetër që lidhet me zemrën e tij, ndërsa me mendjen lidhet përmes historisë së shqiptarëve dhe 

marrëdhënieve austro-shqiptare. Si studiues i albanologjisë, Gostentschnigg, këtë shkencë e trajton brenda një koncepti 

më të gjerë që përfshin elemente nga historia, etnografia, arkeologjia, sociologjia, filozofia, gjeografia, etj, prandaj 

edhe interesimin dhe kontributin themelor të albanologëve austro-hungarezë e trajton në kontekstin politik, ekonomik 

dhe ushtarak të monarkisë Austro-Hungareze në Ballkan dhe në luftën e saj kundër pansllavizmit dhe imperializmit 

italian. Më vonë, përveç austriakëve, në këtë shtet kontribuan edhe albanologët e shquar shqiptarë, si: Eqrem Çabej, 

Aleks Buda, Gjergj Pekmezi, etj. 

 

 
Dr. Kurt Gostentschnigg 

 

Mimoza Hasani Pllana: I nderuar Dr. Kurt 

Gostentschnigg, kërkimet tuaja përfshijnë një 

periudhë të gjatë kohore të marrëdhënieve austro-

shqiptare në disa fusha e edhe në albanologji. Duke 

pasur parasysh se dëshmitë e studimeve të para 

albanologjike vijnë nga studiuesit austriakë, do të 

doja ta nisim këtë bisedë me historinë e studimit të 

gjuhës dhe letërsisë shqipe në Austri, si nisi, si u 

zhvillua, çfarë mund t`i ketë shtyrë linguistët 

austriakë të studionin shqipen dhe si e vlerësoni 

veprën e tyre sot? 

Kurt Gostentschnigg: Meqenëse hapësira e intervistës 

është e kufizuar, dua të përqendrohem në çështjet 

thelbësore. Për sa i përket termit “albanologji”, unë e 

përdor në kuptimin më të gjerë të fjalës, d.m.th. për mua 

ai përfshin të gjitha fushat shkencore, të cilat merren me 

studimin e shqiptarëve (histori, etnografi, arkeologji, 

sociologji, filozofi etj.), gjuhës shqipe (gjuhësi, letërsi) 

dhe vendbanimeve shqiptare (gjeografi, gjeologji etj.). 

Përgjigjen e kësaj pyetjeje tepër komplekse e kam dhënë 

në 828 faqe të monografisë sime “Kurt Gostentschnigg: 

Wissenschaft im Spannungsfeld von Politik und Militär. 
Die österreichisch-ungarische Albanologie 1867-1918. 

Wiesbaden: Springer VS 2018”, titull i përkthyer në 

shqip: „Shkenca në fushën tensionuese të politikës dhe 

ushtrisë. Albanologjia austro-hungareze 1867-1918“, 

dhe në shumë shkrime të tjera të botuara, edhe në shqip. 

Shkurt: Në përgjithësi interesimi dhe kontributi 

themelor i albanologëve austro-hungarezë ka pasur si 

nxitje kryesore interesat politikë, ekonomikë dhe 

ushtarakë të Monarkisë Austro-Hungareze në Ballkan 

në luftën e saj kundër pansllavizmit dhe imperializmit 

italian. 

M.: A ju kujtohet si e mësuat shqipen, çfarë ju 

frymëzoi t‟i thelloni studimet për këtë gjuhë të vjetër 

evropiane?  

K.G.: Shqipja është e dashura ime e vjetër. Historia e 

shqiptarëve dhe marrëdhënieve austro-shqiptare është 

në mendjen time, ndërsa gjuha shqipe në zemrën time. 

Kur, gjatë ekskursionit universitar në Shqiperi në vitin 

1989, e dëgjova për herë të parë tingullin e ëmbël të 

shqipes, rashë menjëherë në dashuri me të. Fillova që në 

ditën e parë të shënoja fjalët e para në një fletore të 
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vogël. Me t‟u kthyer në Austri, fillova të mësoja për ditë 

në mënyrë autodidakte me një libër mësimor të shqipes. 

Ndonëse i stërlodhur nga puna fizike me vëllain tim në 

fushën metalurgjike në verën e vitit 1990, ulesha për 

ditë në darkë të kryeja të paktën një mësim. Gjatë 

qëndrimeve të mia të mëvonshme në Shqiperi mblidhja 

fjalë të urta nga veriu deri në jug, përsëri në një fletore 
të vogël dhe i çmendja gjuhëtarët shqiptarë, si p.sh. Ali 

Dhrimon, me pyetjet e mia tepër të hollësishme dhe 

këmbëngulëse lidhur me pasaktësitë dhe kontradiktat në 

librat mësimorë dhe gramatikorë. Puna e përkthimit dhe 

hartimi i shkrimeve të mia në shqip më mundësojnë ta 

ushqej këtë dashuri të ëmbël. 

 

M.: Bazuar në kërkimet tuaja, sa është trajtuar 

çështja e etnogjenezës shqiptare në studimet austro-

hungareze? 

K.G.: Këtë çështje e kam trajtuar hollësisht p.sh. në 

shkrimin tim “Kurt Gostentschnigg: Dimensioni politik i 
trajtimit të çështjes së etnogjenezës shqiptare nga ana e 

albanologjisë austro-hungareze. Në: Studimet 

albanistike në vendet ku flitet gjermanisht. Konferencë 

shkencore ndërkombëtare Prishtinë, 26.-27.10.2017. 

Prishtina: Akademia e Shkencave dhe e Arteve e 

Kosovës 2018, f. 477-491.” Përmbledhtas: Të dy teoritë 

kryesore mbi etnogjenezën shqiptare në kohën e 

Monarkisë Dualiste kanë qenë: teoria ilire e prejardhjes 

së shqipes nga ilirishtja ose e autoktonisë së shqiptarëve 

si pasardhës të ilirëve; teoria trake e prejardhjes së 

shqipes nga trakishtja ose e imigrimit të paraardhësve 
trakë. Albanologët austro-hungarezë mbështetnin ose 

njërën ose tjetrën. Norbert Jokl mbante një qëndrim të 

ndërmjetëm. Në kohën e sotme janë përsëri dy gjuhëtarë 

austriakë, Joachim Matzinger dhe Stefan Schumacher, 

që nxisin debatin nga e para me teorinë e tyre të re, e 

cila përfaqëson një pozicion të tretë alternativ, të një 

substrati ballkanik, duke mbrojtur prejardhjen e shqipes 

as nga ilirishtja as nga trakishtja dhe zhvillimin e saj nga 

një gjuhë tjetër e panjohur ballkanike e vjetër. 

 

M.: Në karrierën tuaj universitare keni ligjëruar në 

Universitetin e Vjenës dhe në Universitetin e Graz-it. 

A mund të na thoni si janë të pozicionuara studimet 

për gjuhën dhe letërsinë shqipe në këto dy 

universitete? 

K. G.: Ina Arapi është ekspertja për historinë e studimit 

të gjuhës dhe letërsisë shqipe në Universitetin e Vjenës. 

Kur jepja mësim për fillestarë dhe të përparuar në 

Departamentin e Gjuhësisë në vitet 2001-2002, kishte 

rënë tashmë interesimi nga ana e studentëve për shkak 

të mungesës së perspektivës për vend pune. Në 

Universitetin e Graz-it ishte Departamenti i 

Translatologjisë (shkenca e përkthimit dhe 
interpretimit), i cili e ofroi për herë të parë shqipen si 

degë përkthimi në vitin 2005, ku isha ndër pedagogët e 

parë të mësimdhënies së shqipes dhe të lëndëve 

përkatëse të përkthimit dhe interpretimit. Por interesimi 

i madh fillestar i studentëve ra brenda një viti gati në 

zero, sepse ata orientoheshin sipas shanseve të tyre në 

tregun e punës. Kështu që kjo degë u mbyll pas dy 

viteve me vendimin e shefes së re gjermane, e cila nuk 

ishte e interesuar për gjuhë të vogla, të cilat nuk i hynin 

në punë frymës neokapitaliste të përhapur në gjithë 

botën. Peticioni nga ana e pedagogëve në favor të 

ruajtjes së shqipes mbeti pa efekt. 

 

M.: Përveç në universitetet austriake, keni ligjëruar 

edhe në Universitetin e Tiranës dhe në Universitetin 

e Shkodrës në Shqipëri. Si e kujtoni atë kohë, çfarë 

mbresa ju la Shkodra? 

K. G.:  Për orientim biografik: dy muaj me bursë 

doktorature në fund të vitit 1992, katër muaj me po këtë 

bursë në vitin 1993. Pastaj gjashtë vite si lektor në 

Universitetin e Tiranës, 1993-1995 në Departamentin e 

Gjuhës Gjermane dhe 1996-2000 në Departamentin e 

Historisë. Kisha ardhur në Tiranë me bronkit kronik dhe 

më duhej të shkruaja disertacionin krahas punës si 

lektor. Për orientim politik: koha e Sali Berishës dhe 

Partisë Demokratike, e firmave piramidale, e trazirave si 

në një luftë civile në 1997, e Fatos Nanos dhe Partisë 

Socialiste, e Luftës së Kosovës dhe refugjatëve 
kosovarë 1998/1999, e luftës për pushtet dhe pasurim të 

shpejtë personal. Për orientim ekonomiko-shoqëror: 

koha e zaptimit të tokës, e shkatërrimit të natyrës, e 

ikjes së trurit jashtë shtetit, e korrupsionit, e mungesës 

së perspektivave për rininë, e lënies në baltë të pjesës 

më të madhe të popullsisë. Për orientim jetese: koha e 

rrugëve gropa-gropa, e ikjes së dritave, e mungesës së 

ujit, e ngrohjes me vaj guri, e zhurmës së gjithanshme. 

 

Me studentët e mi në Tiranë kisha në përgjithësi 

marrëdhënie shumë të mira, megjithëse kreshta midis 
respektit për mësuesin dhe shfrytëzimit të miqësisë ishte 

shumë e ngushtë. Së bashku bënim festa, luanim futboll 

në park dhe shëtisnim në natyrë. Por afrimiteti im me 

studentët më fuste edhe në situata të vështira, p. sh. kur 

miqësia keqkuptohej si gatishmëri për dhënien e notave 

të pamerituara. Detyra ime si lektor në Departamentin e 

Historisë ishte t‟i jepja mësim një grupi të vogël 

studentësh të përzgjedhur nga unë në gjuhën gjermane 

dhe historinë e marrëdhënieve austro-shqiptare. Nga ky 

projekt i pashoq kishin dalë disa absolventë, të cilët 

bënë një karrierë të shkëlqyer akademike. 
 

Në Universitetin e Shkodrës kam punuar si pedagog në 

Degën e Gjuhës Gjermane në vitet 2006-2011. Kisha 

marrëdhënie intensive me studentët e mi, me disa prej 

tyre më lidh ende sot një miqësi për jetë. Por 

eksperimenti im i kalimit të mësimdhënies nga stili i 

vjetër autoritar në stilin e ri miqësor dështoi në 

përgjithësi, sepse shumica e studentëve nuk e kuptonte 

dot nevojën e ndarjes së jetës private nga koha e 

mësimit dhe të ruajtjes së disiplinës minimale. Ndikimin 

e dialektit shkodran në të folurit tim shqip e përjetoja si 

“prishje të gjuhës”, ndërsa miqtë e mi shkodranë e 
cilësonin si “rregullim të gjuhës”. 

 

M.: Duke qenë se jeni edhe poet, sa e lexoni veprën 

poetike shqiptare? A mund të na përmendni poetë 

veprat e të cilëve i lexoni me kënaqësi? 

K.G.: Lista është e gjatë, prandaj do t‟i përmend vetëm 

ata autorë, të cilët i kam më shumë për zemër: ndër 

autorët shqiptarë Lasgush Poradeci, Migjeni, Fan Noli; 

ndër autorët joshqiptarë Johann Wolfgang von Goethe, 



Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                           Nr. 38: Vjenë, shtator 2019 

 

10 

 

Hermann Hesse, Pablo Neruda, Sri Aurobindo. Si libër 

letrar dua ta veçoj “Princi i vogël”, sepse është për 

fëmijë dhe të rritur, pafundësisht i thellë, në fakt një 

vepër mistiko-spirituale. 

 

M.: Përveç zhvillimit dhe promovimit të 

albanologjisë në shtetin austriak, keni arritur ta bëni 

të njohur përmes përkthimit edhe veprën letrare të 

shkrimtarëve shqiptarë. A mund të na thoni se ku 

bazohet përzgjedhja juaj: në mendimet e kritikës 

letrare, në shijen tuaj personale apo sipas kërkesave 

të botuesit? 

K.G.: Në përzgjedhjen e veprave letrare për përkthim 

unë nuk mbështetem as në mendimin e kritikës letrare 

as në kërkesën e shtëpive botuese. Zakonisht, kritika 

letrare fshihet pas nocioneve të ndërlikuara dhe shpesh 

të vetëshpikura dhe të pakuptueshme për lexuesin dhe 

rrotullohet rreth intelektit, duke i përjashtuar kategoritë 

e zemrës dhe të Shpirtit, realitetin e të cilëve ose nuk e 
pranon ose nuk e kupton. Dhe shtëpitë botuese ia kanë 

shitur shpirtin maksimalizimit të përfitimit. Emri ose 

fama e autorit nuk më intereson. Mua më intereson 

vepra. Prandaj unë nisem nga përmbajtja e veprës, qoftë 

prozaike, qoftë poetike, qoftë me rimë, qoftë pa rimë. 

Në qoftë se gjej punët e zemrës dhe të Shpirtit atje, 

atëherë unë e marr përsipër me kënaqësi. Puna e 

përkthimit, meqë është e vështirë, në qoftë se bëhet me 

seriozitet, duhet të shpërblehet financiarisht në mënyrë 

të drejtë. Një përkthyes i mirë i bashkon të trija 

kompetencat kryesore në një person: kompetencën 
gjuhësore, kompetencën përkthimore dhe kompetencën 

kulturore. Në qoftë se ka mangësi qoftë edhe vetëm në 

njërën nga këto kompetenca, atëherë përkthimi nuk 

mund të jetë në nivelin e duhur. 

 

M.: A mund të na thoni çfarë jeni duke punuar 

aktualisht nga fusha e albanologjisë dhe përkthimeve 

të veprës letrare shqipe për lexuesin austriak? 

K.G.: Aktualisht nuk po merrem me ndonjë përkthim 

letrar, por me shkrimin tim historiko-shkencor “Kombi 

si Shpirt Kolektiv”, në të cilin paraqes një temë dhe një 
qasje të re në shkencën historike shqiptare, duke e 

krahasuar çështjen shqiptare me çështjen indiane. 

Shkenca nuk zhvillohet si qëllim në vetvete. Ajo i 

shërben njeriut, shoqërisë, njerëzimit. Por përballë 

kompleksitetit dhe ndërvarësisë së sfidave kolosale në 

botë, shkenca e sotme që mbështetet në përgjithësi 

vetëm në arsye, mendje dhe intelekt, gjendet në 

qorrsokakun mental, sepse ajo vetë është pjesë e 

problemit, si në Shqipëri dhe Kosovë ashtu në gjithë 

botën. Shkencëtarët dhe intelektualët janë si të 

vetëburgosur në burgun e intelektit, i cili është shumë i 

aftë për analizë dhe kundëranalizë, përgjigje dhe 
kundërpërgjigje, studim dhe kundërstudim, por krejt i 

paaftë për një sintezë integrale esenciale. Prandaj duhet 

një koshiencë më e lartë, epoka e re e intuitës, e cila e di 

dhe e sheh të vërtetën në mënyrë direkte, për t‟i zgjidhur 

bashkërisht problemet e mëdha botërore, të cilat po 

fillojnë të kërcënojnë ekzistencën e njerëzimit. Duhet 

kontributi i shkencës së hapur ndaj intuitës, siç është 

p.sh. vepra e spiritualo-intelektualit shqiptar Petro Zheji. 

Duhet kontributi i rinisë shqiptare të lindur me një 

koshiencë më të avancuar sesa brezi i vjetër. Por ku 

është kjo shpresë për një të ardhme më të mirë, për 

shpëtimin e planetit tonë? Mos është e hipnotizuar ajo 

nga joshjet permanente të konsumimit turbokapitalist 

dhe nga premtimet mashtruese të ezoterikës 

pseudospirituale? Pse duhet të përjetojmë sot në 

Shqipëri dhe në Kosovë përsëritjen e luftës për pushtet 
politik dhe ekonomik, sikur kemi ngecur në filllimvitet 

90? Vitaliteti i lavdëruar i popullit shqiptar – për se po 

shfrytëzohet që prej tri dekadash? Për qëllime egoiste të 

jashtme, për egon personale dhe egon familjaro-

klanore? Apo për qëllime shpirtërore të brendshme, për 

Veten individuale, Veten kombëtare dhe Veten 

botërore? Kur do të çohet më në fund ky popull i vjetër, 

ky komb i ri, i udhëhequr nga paria spirituale, nga rinia 

shkollore e studentore, nga elita intelektuale, nga 

njerëzit me zemër dhe Shpirt, në mëmëdhe dhe në 

mërgim, duke gjetur Shpirtin e vet të fshehtë dhe ligjin e 

vet të brendshëm, për t‟i zhdukur strukturat e vjetra 
mafiozo-partiako-ekonomiko-shtetërore dhe për t‟i 

zëvendësuar ato me struktura vërtet njerëzore e 

shpirtërore? Sidoqoftë, herët a vonë kjo do të ndodhë, 

sepse esenca e përhershme e unitetit ose Shpirti, ende 

duke prehur fshehurazi me gjithë forcën e pafund në 

individ dhe në kolektiv, kur të dalë një ditë në pah dhe 

t‟i marrë frerët e veprimit në dorë, nuk do të ndalet dot. 

 
Dr. Mag. phil. Kurt Gostentschnigg u lind më1965 në Eibiswald, 

Landin e Steiermark-ut në Austri. Është historian, albanolog, 

përkthyes, shkrimtar dhe poet. Studimet themelore në gjuhën 

gjermane dhe histori i përfundoi në vitin 1990, ndërsa 

doktoraturën në fushën e historisë në vitin 1996 në Universitetin e 

Graz-it. Është ekspert në fushën e albanologjisë austro-hungareze 

për raportet mes shkencës, politikës dhe ushtrisë si dhe për 

marrëdhëniet austro-hungarezo-shqiptare në politikë, ekonomi, 

kulturë, ushtri dhe shkencë. Punoi 6 vite si ligjërues në 

Universitetin e Tiranës, 1993-1995 në Departamentin e 

Gjermanistikës në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja dhe 1996-2000 

në Departamentin e Historisë në Fakultetin e Historisë dhe 

Filologjisë. Për një vit ishte ligjërues në Universitetin e Vjenës, 

2001-2002, në Institutin e Shkencave gjuhësore në cilësinë e 

udhëheqësit të kurseve të gjuhës shqipe. Dy vite ishte ligjërues 

edhe në Universitetin e Graz-it, 2004-2006, në Institutin e 

Shkencave të Përkthimit për degën e përkthimit gjermanisht-

shqip. Tutje, në vitet 2006-2011 ligjërues në Universitetin e 

Shkodrës në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja në Departamentin e 

Gjermanistikës. Nga viti 2014 deri në vitin 2017 ka qenë i 

angazhuar në Departamentin e Historisë së Evropës Juglindore 

në Universitetin e Graz-it në projektin kërkimor ,,Albanologjia 

austro-hungareze 1867-1918 – një shembull i imperializmit 

kulturor?‟‟, rezultati i të cilit është monografia voluminoze „Kurt 

Gostentschnigg: Wissenschaft im Spannungsfeld von Politik und 

Militär. Die österreichisch-ungarische Albanologie 1867-1918. 

Wiesbaden: Springer VS 2018.“, 828 f., shqip: „Shkenca në 

fushën tensionuese të politikës dhe ushtrisë. Albanologjia austro-

hungareze 1867-1918“.Deri më sot Gostentschnigg ka arritur mbi 

125 botime dhe kumtesa në fushat e historisë, albanologjisë dhe 

gjuhësisë si dhe përkthime në fushën e letërsisë dhe artikuj në 

media gjermanisht- dhe shqipfolëse. 

 

(Burimi: https://www.kultplus.com/intervista/studimet-

albanologjike-ne-austri/) 

 

 

 

 

https://www.kultplus.com/intervista/studimet-albanologjike-ne-austri/
https://www.kultplus.com/intervista/studimet-albanologjike-ne-austri/


Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                           Nr. 38: Vjenë, shtator 2019 

 

11 

 

Aktualitete 

 

Osman Ademi, Vjenë 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në Gleisdorf u organizua kuizi i diturisë në gjuhën shqipe 
 

Shoqata e Mësuesve Shqiptarë në Austri “Naim Frashëri” organizoi “Kuizin e diturisë-Gleisdorf 2019”. 

 

Pamje nga “Kuizi i Diturisë – Gleisdorf 2019”. 

 

Në qytetin e bukur Gleisdorf në Landin Steiermark, ShMSh në Austri “Naim 

Frashëri” e sponzorizuar nga Ministria e Disaporës dhe Investimeve 

Strategjike e Kosovës (MDIS), Rrjeti i Bizneseve Shqiptare në Austri 

(RjBShA) dhe Këshilli Koordinues i Shoqatave Shqiptare në Steiermark 

(KKShShS), më 8 qershor 2019 organizoi evenimentin kulturo-arsimor 

“Kuizin e diturisë – Gleisdorf 2019”. Në sallën e njohur të qyteti “Kloster 

Forum” të mbushur me nxënës, prindër e mysafirë, diku reth 400 persona, në 

mesin e të cilëve ishte i pranishëm edhe Konsulli i Republikës së Kosovës në 
Austri, Isa Kosumi dhe kryetari (Burgemeister) i qytetit Christoph Stark. 

 

Si gjithnjë, edhe këtë fundvit shkollor, nën moton “Ta njohim atdheun – që 

ta duam më shumë”,  ShMSh “Naim Frashëri“, me sukses organizoi “Kuizin 

e diturisë-Gleisdorf  2019”, për të nëntëmbëdhjetën herë me radhë. Nikoqir i 

këtij evenimenti ishte mësuesi Mark Demaj. Marku i kishte bërë me kohë 

përgatitjet e duhura që nga rezervimi i sallës deri te dekorimet e nevojshme 

për evenimente të tilla siç është kuizi i diturisë. 

 

Programi u hap me intonimin e himnit kombëtar, himnit shtetëror të 

Republikës së Kosovës dhe himnit shtetëror austriak. Ishte nikoqiri, Mark 
Demaj, ai që e  hapi takimin, duke u dëshiruar një mirëseardhje mysafirëve 

të shumtë nga qytetet të ndryshme të Austrisë. Ai shoqërohej nga  Vlora 

Demaj, e cila moderoi një pjesë të programit me një gjermanishte të 

shkëlqyer. Demaj që në fillim ftoi kryetarin e qytetit, Christoph Stark, për 

një fjalë përshëndetëse. Stark tha “ndihem i lumtur që keni zgjedhur qytetin 

tonë për të organizuar këtë eveniment, ku në qendër të vëmendjes janë 

fëmijët.” Ai  falënderoi komunitetin shqiptar në qytetin e tij, si një komunitet 

mirë i integruar, por që ruan edhe kulturën dhe gjuhën e origjinës. Gjatë 

fjalës së tij, ai i njoftoi mysafirët edhe për historikun e qytetit të tij. 

 

Miradije Berishaj, Kryetare e 
ShMSh “Naim Frashëri”, në 

fjalën e saj përshëndetëse u 

përqëndrua në rëndësinë që ka 

vijueshmëria e mësimit në gjuhën 

shqipe për fëmijët tanë. Duke e 

përmbyllur fjalën e saj ajo tha se 

“organizimi i kuizit të diturisë, 

por edhe i manifestimeve tjera të 

festave tona kombëtare, që 

shoqata jonë i ka organizuar dhe  

po i organizon, janë suksese të 
përbashkëta të mësuesve, 

nxënësve dhe  e një pjese të 

prindërve.” Ajo falënderoi MDIS, 

për bashkorganizim, RrBShA, 

KKShSsS dhe të gjithë prindërit 

që ndihmuan këtë eveniment. 

 

Isa Kosumi, Konsull i Republikës 

së Kosovës në Austri, në fjalën 

përshëndetëse drejtuar të 

pranishmëve, theksoi rolin dhe 
rëndësinë e kuizit të diturisë që ka 

në nxitjen e nxënësve për mësim 

dhe njohjen me atdheun, gjuhën 

dhe kulturën e vendit tonë. Ai 

apeloi për ngritjen e trendit të 

vijushmërisë së mësimit të gjuhës 

amtare shqipe e cila është në 

kolaps. Sipas tij, bashkëpunimin 

më intensiv emergjent në 

trekëndëshin, nxënës, mësues, 

prindër është shumë i 

domosdoshëm. Në fund të gjithë 
nxënësve garues ai ju uroi 

suksese dhe falenderoi mësuesit 

për punën e tyre. 

 

Të pranishmit i përshendetën 

edhe Valton Halimi, kryetar i 

KKShShS dhe Vera Xhafa Haliti, 

mësuese dhe aktiviste nga 

Sllovenia. 
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Gara u zhvillua në dy nivele. Në nivelin e parë bënin pjesë nxënësit e ciklit 

të ulët, deri në klasën e katërt, ndërsa nivelin e dytë e përbënin nxënësit deri 

në klasën e nëntë. 

 

Në nivelin e parë morën pjesë shtatë ekipe: Dielli me nxënësit Jon Fazlija, 

Fatgzim Rukiqi dhe Elvira Halimi nga Gleisdorf të mësuesit Mark 

Demaj; Dukagjini me nxënësit Freskim Pepshi, Erza Qengaj, Blerona Zukaj 
dhe Adisa Ademi të mësueses Miradije Berishaj nga Vjena; Rinia me 

nxënësit Aleona Hoti, Aurela Gashi, Jon Buqaj dhe Ndriçim Krasniqi nga 

Grazi me mësuesen Bukurije Limani; Ilirët me nxënësit Blin Hyseni, Olsa 

Agushi, Stina Dili dhe Mineta Ajdini nga Radstadt & Eben me mësuesen 

Qefsere Bislimi; Fluturat me nxënësit Erda Arifaj, Lorent Limani, Fatlind 

Ademi, dhe  Adea Arifaj nga  Vjena me mësuesin Osman Ademi; 

 Abetarja me nxënësit Diana Mustafi, Berkan Mustafi, Thoreja Ljatifi dhe 

Din Asani nga Traisen me mësuesen Antigone Elshani dhe Drenica  me 

nxënësit Jon Bacaliu, Dion Dalipi dhe Donart Mazreku nga Krems dhe 

Deutsch-Wagram me mësuesin Ibrahim Hasanaj.                                               

Juria: Bukurije Limani, Ibrahim Hasanaj dhe Roza Prenaj 

 

Vendin e parë fitoi ekipi Fluturat nga Vjena, të dytin Drenica nga Krems & 

Deutsch-Wagram dhe vendin e tretë Dukagjini  nga Vjena. Në nivelin e dyte, 

cikli lartë, u paraqitën vetëm tre ekipe: Arbëria me nxënësit Fjolla Tahiri, 

Delvina Haziri, Dinete Halili, Anila Tërnava nga Weiz me mësuesin nga 

Mark Demaj; Dituria me nxënësit Rilinada Bytyqi, Ardit Gashi, Fiona 

Sadiku, Leona Maxhuni me mësuesen Bukurije Limani nga Graz dhe 

Rozafa me nxënësit Biondina Hoti, Dren Hoti me mësuesen Roza Prenaj nga 

Rottenmann. 

 

Vendin e parë e fitoi ekipi Rozafa nga Rottenmann; të dytin Dituria nga 
Grazi dhe të tretin Arbëria nga Weiz. Për tre vendet e para nxënësit morën 

shpërblime të pëcaktuar nga organizatori, ndërsa nxënësit pjesmarrës u 

shpërblyen me nga një laps me vlerë që i përdorin në shkollë. Shpërblimet 

dhe një pjesë e shpenzimeve ishin të mbuluara nga MDIS, RrBShA dhe 

KKShShS. Gjatë kohës së drekës 

mysafirët shijuan ushqimet 

tradicionale që kishin sjellur 

prindërit nga qyteti Gleisdorf. 

Juria e përbërë nga mësuesi 

Ibrahim Hasanaj, mësueset Roza 

Prenaj dhe Bukurije Limani nuk e 
patën aq të lehtë punën e tyre, 

ngase nxënësit treguan se ishin të 

përgatitur mirë për këtë garë, 

madje duhet thënë se patën një 

përformancë të mirë edhe në 

vallet, recitimet dhe këngët që i 

interpretuan. Të pranishëm ishin 

edhe mësuesi Ismet Sinani, 

mësueset Rafete Kosumi, Feride 

Aradini, Xheve Lajqi, prof. 

Shkëlzen Sinani, prof. Idriz 

Smaili, prof. Viktor Nrecaj dhe 
shumë personalitete nga fusha të 

ndryshme. 

 

Një punë të mirë në kompletimin 

e pyetjeve dhe digjitalizimin e 

tyre e kishte bërë mësuesi 

Ibrahim Hasanaj, ndërsa 

praraqitjen e tyre në monitor me 

shumë sukses e bëri ish-nxënësi 

Arben Demaj, për çka u 

falënderua nga organizatori. Një 
punë të shkëlqyer ka bërë edhe 

tekniku i sallës zotëri Laslo 

Palocz, për çka u falënderua nga 

organizatori. Si shumë herë deri 

më tani këtë program me shumë 

sukses e moderoi mësuesi Osman 

Ademi, i cili u nderua me 

mirënjohje nga ShMSh “Naim 

Frashëri” për punën e tij 20-

vjeçare si mësues dhe aktivist në 

Vjenë. Po ashtu me mirënjohje 
për punën  25-vjeçare në arsim u 

nderua edhe Mark Demaj. 
 

(Burimi: https://www.albinfo.ch/ne-

gleisdorf-u-organizua-kuizi-i-diturise-ne-

gjuhen-shqipe/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.albinfo.ch/ne-gleisdorf-u-organizua-kuizi-i-diturise-ne-gjuhen-shqipe/
https://www.albinfo.ch/ne-gleisdorf-u-organizua-kuizi-i-diturise-ne-gjuhen-shqipe/
https://www.albinfo.ch/ne-gleisdorf-u-organizua-kuizi-i-diturise-ne-gjuhen-shqipe/
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Krijuesit nga mërgata promovojnë librat në Prishtinë 

 

 
Edicionit të gjashtë të festivalit “Promenadë mërgimtare” ia hapi dyert e mëdha të mërkurën Biblioteka Kombëtare e 

Kosovës. Në amfiteatrin e madh u bënë bashkë krijuesit, lexuesit dhe dashamirët, të cilët i janë gëzuar faktit të 

bashkimit për një arsye të veçantë e që është promovimi i shumë librave. “Promenadë mërgimtare” edhe këtë vit u 

organizua nga Lidhja e Krijuesve Shqiptarë në Mërgatë (LKSHM) në bashkëpunim me Ministrinë e Diasporës dhe të 

Investimeve Strategjike (MDIS). 

 

Prezantim librash në Biblotekën Kombëtare të Kosovës 

 

 “Promenadë mërgimtare”, tashmë aktivitet tradicional 
Prishtinë, 7 gusht 2019: Anton Marku, kryetar i lidhjes së shkrimtarëve dhe 

të krijuesve shqiptarë “Aleksandër Moisiu” në Austri, bëri të hapur festivalin 

duke përmendur aktivitetet që janë  paraparë të zhvillohen gjatë ditës. Marku 

falënderoi MDIS-in për mbështetjen duke e orientuar fokusin te qëllimi i 

takimeve që sipas tij është promovimi i krijimtarisë shqiptare në diasporë. 

“Në program kemi promovimin e disa librave dhe në mbrëmje kemi orën e 

madhe letrate, tradicionale, e cila do të mbahet në Podujevë. Numri i 
autorëve në diasporë nuk është i vogël dhe sot disa nga autorët shqiptarë i 

kemi nga Austria, nga Zvicra, etj. Delegacionet e ardhura nga Shqipëria na 

kanë nderuar sot me ardhjen e tyre. Gjermania është një vend ku ka shumë 

poetë shqiptarë dhe aty është krijuar Shoqata e Krijuesve Shqiptarë në 

Diasporë. Krijuesit shqiptarë në mërgatë përveç që shkruajnë, ata bëjnë edhe 

muzikë”, u shpreh ai. 

 

Hasan Qyqalla, kryetar i Lidhjes së Krijuesve Shqiptarë në Mërgatë, shprehu 

entuziazmin për mikpritjen që institucionet shtetërore po ia bëjnë mërgatës. 

“Është kënaqësi e veçantë kur jemi në vendlindjen tonë dhe në hapësirën 

kombëtare. Është edicioni i gjashtë i këtij festivali dhe çdo vit e më shumë 
po shtohen promovimet e librave. Ky festival ka marrë jehonë falë të gjithë 

juve”, vlerëson ai. 

 

Qyqalla tuje shton se është kënaqësi e veçantë që sot në Bibliotekën 

Kombëtare janë mbledhur për t‟i promovuar disa nga veprat e krijuesve të 

mërgatës, me ç‟rast ai konsideron se numri i autorëve në diasporë është i 

madh, më shumë sesa mendohet. 

 

Muhamet Selmani, këshilltar 

politik i ministrit të Diasporës, 

theksoi se ky aktivitet është bërë 

tradicional dhe se MDIS-i vazhdon 

ta mbështesë. Selmani konsideron 

se kjo lidhje bashkon mendjet e 
ndritura, të cilat punojnë për 

atdheun edhe larg tij. “Jemi 

mbledhur sot në këtë aktivitet, i cili 

tashmë është tradicional e të cilin 

Ministria e Diasporës e mbështet. 

Është aktivitet i veçantë në të cilën 

mërgimtarët tanë ia shpalosën botës 

traditat tona shekullore. Është një 

lidhje e cila bashkon mendjet e 

ndritura”, u shpreh ai. 

 
Sipas Selmanit, në këtë festival 

mblidhen të gjithë krijuesit që t‟i 

promovojnë krijimet e mërgatës, të 

cilët edhe pse nuk jetojnë në 

Kosovë, ata vazhdojnë të punojnë 

për atdheun. “Ju falënderoj për 

krijimet tuaja. Penda asnjëherë mos 

ju harxhoftë! Libri është vlera dhe 

drita e një shoqërie. Ju uroj të 

çmalleni me atdheun dhe t'ju 

frymëzojë të shkruani edhe më 
shumë vepra", tha ai. 

  

Prezantohen 15 vëllime, 

shkrimtarët promovojnë krijimet 

e reja 
Në mesin e 15 prezantimeve të 

librave, fillimisht u promovua libri 

"Shprushje kujtimesh" e Gonxhe 

Letmi-Begushollit, me ç' rast u 

lexuan edhe disa poezi të kësaj 

vepre. Ndërsa Helena Halilaj, e cila 

foli për librin e Demir Reshitit, tha 
se ky libër tregon historinë e 

atdheut. “Ky libër na mëson se në 

të ardhmen të jemi artistikisht të 

ngjashëm, duke prezantuar njëri-

tjetrin shpalosim vlera", tha ajo. 

 

Tutje u promovua libri “Shkalla e 

diellit” e autorit Fran Tanushi, për 

të cilën foli Nikollë Lokaj, 
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recensent i librit, “Ëndrra e thyer” nga Milazim Kajtazi dhe shumë vëllime të 

tjera, ku disa prej tyre edhe kanë promovuar krijimet e tyre më të reja. Kurse 

autori Gani Bytyçi përuroi librin “Fletëza dhimbjeje”, që nga redaktori i 

librit Emin Azemi është vlerësuar si dritë e cila bie mbi trupat e errët të 

përtacisë njerëzore.  “Gani Bytyçi përmes këtij libri vjen si një vëzhgues i 

vëmendshëm e aktiv, të cilit nuk ikin as detajet më të imta, të cilat ai i 

ridimensionon në një botë të veçantë, ku rrëfimi ngjizet dhe bëhet i 
pandashëm nga meditimi. Ky libër është drita që bie mbi trupat e errët të 

përtacisë sonë njerëzore e intelektuale për të veçuar të rëndomtën humane 

nga e madhërishmja patetike, për të veçuar njeriun nga turma dhe idenë 

sublime nga zhurma e gjoja barazisë sociale”, shkruan Emin Azemi, redaktor 

i librit. 

Salla e mbushur në Biblotekën Kombëtare të Kosoës 

 
Autori i librit Gani Bytyçi thekson se këto shkrime janë bërë në kohë dhe 

nga vende të ndryshme, në distancë prej vitesh e dekadash nga njëri-tjetri. 

Kur pyet se çfarë i bën këto shkrime që të jenë të afërta e aq të lidhura në 

mes vete, ai thotë se fryma, motivi, brenga, shqetësimi e dhembja janë që i 

bashkojnë ato dhe që i mbajnë të lidhura. “Janë trishtimi e vuajtja e një 

populli në një robëri brutale, të egër e tragjike. Është gjakimi i tij historik e i 

pafund për liri dhe ideali i shenjtë i bashkimit të kombit dhe progresit të tij. 

Kjo edhe ishte arsyeja që më shtyri t‟i mblidhja e t‟i botoja si libër këto 

fletëza. Ky ishte dhe mbeti preokupimi, gjakimi, vetëdija, ndërgjegjja e 

mesazhi im, ekzistencial, kombëtar, krijues, njerëzor e intelektual, i djeshëm, 

i sotëm e i përhershëm”, vlerëson autori Bytyçi. 

Foto e përbashkët e pjesëmarrësve në “Promenadën mërgimtare 2019” 

Në këtë aktivitet morën pjesë edhe 

akademia kulturore "Mirëdita" dhe 

shoqata mbarëkombëtare “Bytyçi”, 

kurse “Promenadë mërgimtare” 

vazhdoi me aktivitetet, të cilat janë 

paraparë gjatë gjithë ditës deri në 

mbrëmje.  
 
(Burimi: 

https://zeri.info/kultura/279537/krijuesit-

nga-mergata-promovojne-librat-ne-

prishtine/?fbclid=IwAR1MizPl_pdC3pDFO

NhQj1Y2dLvtxvROnUCHp0RM0wBBC15

hBuRuFajQ46I) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zeri.info/kultura/279537/krijuesit-nga-mergata-promovojne-librat-ne-prishtine/?fbclid=IwAR1MizPl_pdC3pDFONhQj1Y2dLvtxvROnUCHp0RM0wBBC15hBuRuFajQ46I
https://zeri.info/kultura/279537/krijuesit-nga-mergata-promovojne-librat-ne-prishtine/?fbclid=IwAR1MizPl_pdC3pDFONhQj1Y2dLvtxvROnUCHp0RM0wBBC15hBuRuFajQ46I
https://zeri.info/kultura/279537/krijuesit-nga-mergata-promovojne-librat-ne-prishtine/?fbclid=IwAR1MizPl_pdC3pDFONhQj1Y2dLvtxvROnUCHp0RM0wBBC15hBuRuFajQ46I
https://zeri.info/kultura/279537/krijuesit-nga-mergata-promovojne-librat-ne-prishtine/?fbclid=IwAR1MizPl_pdC3pDFONhQj1Y2dLvtxvROnUCHp0RM0wBBC15hBuRuFajQ46I
https://zeri.info/kultura/279537/krijuesit-nga-mergata-promovojne-librat-ne-prishtine/?fbclid=IwAR1MizPl_pdC3pDFONhQj1Y2dLvtxvROnUCHp0RM0wBBC15hBuRuFajQ46I
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Vështrime
 

Ajet Nuro, Montreal/Kanada 

 

 

 
 

 

 

 

 

Diaspora shqiptare dhe marrdheniet me at‟dheun 
 
 

Një vështrim i shkurtër i rolit të diasporës në 

historinë e shqiptarëve 

Në historinë e shqiptarëve, dhe këtu, nuk dua të bëj 

dallime ndarjesh shtetërore, roli i diasporës ka qenë jetik 

që do të thotë që nëse kemi sot dy shtete shqiptare ose 

nëse shqiptarët janë faktor i rëndësishëm në Ballkan kjo 

falë edhe diasporës së saj. Nuk mund t‟i përmend të 

gjitha etapat e kësaj “ndërhyrje” por po përment më 

kryesoret: 

 
Nëse shqiptarët e njohën rilindjen kombëtare paksa më 

me vonesë nga fqinjët e tyre, edhe kur kjjo periudhë 

erdhi, kjo u bë e mundur fal diasporës shqiptare të kohës 

kryesisht në Rumani, Greqi dhe në vetë Peramdorinë 

Otomane. Ky zgjim kombëtar dhe realizimi i një 

projekti kombëtar si pavarësia, nuk mund të realizohej 

padihmën e diasporës shqiptare. Njohja e shtetit të 

rishqiptar, mbështetja nga një president si Willsion, nuk 

mund të bëhej pa punën kolosale të diasporës 

shqiptaredhe kryesisht asaj në Shtetet e Bashkuara që si 

dhe shteti ku ata jetonin do të bëheshin të fuqishëm sa të 

kishin një ndikim të jashtzakonshëm sa në shtetin mëmë 
dhe në atdheun e dytë, në Amerikë. Kujtojmë rolin e 

Zërit të Amerikës në fund-vitet „80 fillimi i viteve „90. 

Nëse Kosova sot është e lirë kjo i dedikohet në pjesën 

më të madhe sensibilizimit të faktorit ndërkombëtar nga 

diaspora shqiptare në Amerikë dhe Europë. Ndoshta 

dikush mund t‟a kete harruar por diaspora shiptare 

nëpermjet 3 përqindshit mbajti në këmbë shtetin e 

Kosovës kur ky ishte nën thundren e Sllobodan 

Millosheviçit. 

 

Diaspora Shiptare sot 
Ndryshimi I kursit politik në Shqipëri por edhe në Ish-

Jugosllavi bëri që diaspora të rivinte në vëmendjen e 

klasës politike në Tiranë dhe Prishtinë. Madje edhe para 

ndryshimeve politike në Tiranë, Ramiz Alia, gjatë 

udhëtimit të tij në New York, në Kombet e Bashkuara, 

shtator 1990, nuk do të harronte të vizitonte diasporën 

shqiptare në Amerikë. Ndoshta, i pari që do të dinte t‟a 

përfshinte diasporën dhe t‟a vinte atë në shërbim të 

çështjes shqiptare do të ishte Ibrahim Rugova. Ndërsa 

në Shqipëri, të gjithë u munduan të përfitonin duke u 

munduar të tërhiqnin sidomos “milionerët” duke harruar 

forcën intelektuale dhe këshilluese që diaspora kishte në 
vetvete. Eksodi masiv i shqiptarëve në fillim vitet ‟90 

do t‟a bënte edhe më të rëndësishëm krijimin e 

marrdhënieve me këtë diasporë të re. 

Ishte Republika e Kosovës e para që krijoi një ministri 

për diasporën madje qeveria e Kosovës kishte plane 

konkrete për krijimin e një lidhjeje konkrete mes 

at‟dheut dhe diasporës. Ana pozitive e kësaj lëvizjeje 

për mua ka qenë gjithë përfshirja pra lidhjet mbi bazën e 

përkatësisë kombëtare pra për gjithë shqiptarët. 

Shqipëria e fillimit të viteve 2000 do të mjaftohej me 

një drejtori të diasporës.  Qeveria socialiste do të 

krijonte një ministri diaspore me një ministër shteti 

përgjegjës për diasporën. Madje, Tirana do të ecte edhe 
më me vendosmëri në marrdhëniet me diasporën duke 

thirrur për herë të parë në Tiranë, në vitin 2016 samitin 

e parë të diasporës. Ky samit u parapri nga debatet për 

t‟i dhënë ose jo diasporës të drejtën për te votuar. 

Fatkeqësisht, përveç efekteve propagandistike asnjë gjë 

konkrete nuk doli nga takimi i parë dhe si të mos 

mjaftonte takimi i parë, një i dytë u thirr në fillimin e 

2019. Për mua, jo vetëm që diaspora po trajtohet pa 

respektin që i takon, por edhe me keq ajo po 

manipulohet për t‟i shërbyer axhendave politike të 

momentit. 

 
At‟here si duhet të jenë marrdhëniet diasporë-at‟dhe me 

qëllim që ato të jenë sa më të shëndosha dhe në dobi të 

të të dyja palëve? 

 

Diaspora shqiptare duhet të jetë e pavarur që do të thotë 

që nëse diaspora duhet të përfshihet në një plan konkret 

në at‟dhe, kjo duhet të bëhet në bazë të interesave 

kombëtare dhe jo në bazë të interesave politike. 

 

Diaspora ka mundësi të ndihmoj at‟dheuan në 

integrimet euro-atlantike më shumë se kushtdo tjetër. Le 
të jemi të ndërgjegjshëm që diaspora shqiptare nuk ka 

atë organizim dhe forcë që kishte Vatra e fillim-

shekullit të kaluar por me progresin teknologjik ajo 

mund të organizohet. Ajo ka talentet, intelektualët dhe 

sipërmarrësit për të cilët kombi do të kishte interes t‟i 

integronte në planet e veta për zhvillim. 

 

Diaspora shqiptare dhe kam parasysh atë perëndimore 

mund të jetë dhe duhet të jetë një opozitë e vërtet ndaj 

klasës politike shqiptare.  

 

Nëse një ditë diaspora shqiptare do të ketë të drejtë të 
votojë, vetëm nëse ajo krijon strukturat e veta, të 

pavarura nga partitë politike shqiptare, ajo do jetë e 

suksesshme dhe mund të ndihmoj at‟dheun. Ndryshe 
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përfshirja e saj në politikë do jetë humbje kohe dhe 

shprese... 

 

Diaspora shqiptare ka mundësi të jashtzakonshme 

ekonomike për ndihmuar në rimëkëmbjen dhe 

zhvillimin e ekonomisë. Por, si kudo, përfshirja në një 

ndërmarrje me karakter financiar e ekonomik, kriteri 
bazë është stabilizimi politik dhe social i vendit ku 

mund të investohet. Me shkallën e korrupsionit dhe 

mungesën e institucioneve kontrolluese e ligjzbatuese, 

askush nuk ka dëshirë të rrezikoj qoftë edhe në at‟dhe. 

Shqiptarët sot i ke në majat e suksesit në vendet ku ata 

jetojnë dhe kjo në edukacion, në sport, në ekonomi dhe 

pse jo edhe në politikë. Nëse kjo fuqi do të kanalizohej 

dhe një pjesë e kësaj energjie do të shfrytëzohej për 

mbarvajtjen e at‟dheut, kjo do të ishte një nga rrugët që 

do t‟a çonin kombin tonë drejt zhvillimit. 

 

Jam i ndërgjegjshëm që diaspora, në formën strukturore 
që është sot, nuk mund të ndihmoj apo ndikoj zhvillimet 

në at‟dheun mëmë, pikërisht sot kur atdheu dhe kombi 

ynë kanë nevojë më shumë se kurr. Por, pikëisht, 

nevojat e mëdha kanë nxjerr edhe lider të mëdhenjë. 

Ndoshta edhe diaspora shqiptare do të dijë të reagoj dhe 

organizohet. Nëse sot shqiptarët i kanë varur shpresat 

tek të huajët, ata mund t‟i kthejnë sytë nga të “huajët” 

shqiptarë që njohin edhe botën edhe shqiptarinë.  
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Nikë Gashaj, Podgoricë 

 

 

 

 

 

 

Ballkani dhe pozita gjeopolitike 

 
Ballkani sipas pozitës së vet gjeografike dhe zhvillimit 

historik dhe qytetërues, paraqet kërthizën dhe djepin e 

Evropës, një derë e madhe ndaj Lindjes dhe Perendimit, 

Veriut dhe Jugut të Evropës. Kështu, pra, për ballkanin 

me të drejtë flitet si “hallkë botërore‟‟, urë dhe kufi e 

takimeve dhe qytetërimeve të ndryshme, si njëfarë 

“kryqëzimi apo nyje gjeopolitike‟‟.  

 

Ballkani në kuptimin gjeokulturor është hapësirë në të 

cilën takohen dhe kryqëzohen harqet e civilizimit të 
religjioneve më të mëdha botërore (katolike, ortodokse 

dhe islame). Në kuptimin etnografik është zonë e 

“koktejit etnik‟‟, në pikëpamje të trafikut-është urë 

ndërmjet Lindjes dhe Perëndimit, Veriut e Jugut. Në 

kuptimin politiko historik dhe sociologjik është një 

hapësirë e flaktë e ndarjeve të popujve dhe shteteve, 

ballkanizmit, e konflikteve, migracioneve, tranzicioneve 

të përhershme dhe dyndjeve të popujve. Po ashtu 

hapësira ballkanike vuan nga “historia e tepërt‟‟ e cila 

tragjikisht përsëritet. 

 

Në “Enciklopedinë e Jugosllavisë‟‟ (1985) Ballkani 
përkufizohet si “hapësirë e Evropës Juglindore, 

ndërmjet Detit të Zi, Detit Marmara, Detit Egje, Jonit 

dhe Adriatikut, çka do të thotë se kufirin e tij verior e 

përbën vija e tërhequr nga gjiri i Triestes deri tek Deti i 

Zi, dmth prej Triestes deri në Odesa.‟‟  

 

Mu për këtë arsye të pozitës antropogjeografike të 

Ballkanit, disa mendimtarë kanë konstatuar se është 

“ndërtuar shtëpia midis rrugës‟‟. Në atë kuptim Ballkani 

paraqet derën dhe pragun e Evropës, fortësen e saj, por 

edhe urën përkrye së cilës dhe në të cilën janë 
konfrontuar qytetërimet e ndryshme dhe formacionet 

ushtarake të fuqive të mëdha në marshimet dhe 

ekspeditat e tyre për pushtimin e botës.  

 

Një pozitë e tillë gjeografike e ballkanit, me pasuri të 

llojllojshme të xeheve dhe përbërja e përzier etnike, 

kanë ngacmuar luftra dhe intervenime luftarake, si dhe 

ndërhyrjen permanente të Fuqive të Mëdha.  

 

Andaj, e ashtuquajtura “Çështja e Lindjes‟‟ është 

mbajtur si e hapur për një kohë të gjatë, ndërsa Ballkani 

është prezantuar si “vilajet i errët‟‟ i konflikteve dhe i 
urrejtjeve si “fuçi baruti.‟‟ 

 

Në qoftëse bëhët një vështrim i shkurtër i historisë 

bashkëkohore të Ballkanit, do të vërehët se pikërisht në 

atë hapësirë është luftuar më së shumti në shekullin XX 

dhe se janë bërë gjenocidet më të mëdha në dy luftrat 

botërorë, por edhe në historinë më të re, në veçanti në 

Kosovë dhe në Bosnje e Hercegovinë. Në atë aspekt, 

shprehjet “Ballkan‟‟, “Ballkanik‟‟, “Ballkanizëm‟‟ janë 

përdorur si theksim i përqeshjes, talljes dhe ironimit të 

zonave më të rrezikuara, në të cilat dominojnë dhuna 

dhe kaosi, ndarjet dhe konfliktet. 

 

Hulumtuesit kur flasin për “Homo-ballkanikusin‟‟ dhe 

“ballkanizmin‟‟ nënkuptojnë primitivizmin, një të keqe, 

hapësirën e urrejtjeve, shtete dhe popuj të ngatërruar 

ndërmjet veti, në konflikte të të cilëve  gjithmonë 
ndërhyjnë të mëdhenjtë dhe të fuqishmit, të cilët, për 

interesa të tyre gjeostrategjike ata i ndajnë dhe i 

konfrontojnë edhe më tepër në mes veti. 

 

Fatkeqësisht, një seri procesesh lidhur me progresin 

teknologjik-shkencor dhe të modernizmit të botës në 

shkullin XX dhe në fillim të shekullit XXI, të cilat e 

kanë ndërruar fizionominë ekonomiko-politike të 

Ballkanit, ende nuk e kanë ndërruar dukshëm shpirtin e 

tij, dmth psikologjinë kolektive të popujve ballkanikë.  

 

Në atë drejtim tregon edhe fakti se popujt ballkanikë 
nuk shfaqin interesimin e duhur për bashkëpunim dhe 

integrim. Për shembull, në fushën e tregtisë se jashtme, 

partnerët e tyre për bashkëpunim më shpesh janë popujt 

e tjerë sesa ato fqinjë. Kjo, ndër të tjera, flet mbi 

paragjykime të fuqishme dhe ngarkimet nga koha e 

kaluar historike, të cilat akoma janë të pranishme në 

psikologjinë e popujve ballkanikë.  

 

Në Ballkan, si hapësirë e “koktejit etnik‟‟, gjatë 

historisë së mëparshme,  por edhe në kohën 

bashkëkohore koekzistojnë, por edhe konfrontohen, 
qytetërime dhe kultura të ndryshme, duke e ilustruar në 

atë mënyrë tezën e mendimtarit të njohur, Hantington, 

mbi të ashtuquajturin konflikt të identitetit, i cili sipas 

vlerësimeve të tij, do të vijë veçanërisht në shprehje në 

shekullin XXI, në hapësirën e ashtuquajtur "kufinjtë 

politikë të papërsosur". Në Ballkan në fund të shekullit 

XX një pjesë e popujve ballkanikë përsëri u 

konfrontuan. Nxitës, shkaktarë dhe intermediatorë i 

përleshjeve në fjalë ka qenë, kryesisht, udhëheqësja 

politike e Serbisë. Ndërkaq, në anen tjetër në këto 

konflikte ballkanike interesin e vet e kanë shprehur dhe 

manifestuar Fuqitë e Mëdha dhe forcat e tjera botërore. 
Në atë pikëpamje në përgjithësi mund të flitet për tri 

koncepte gjeopolitike dhe gjeostrategjike të sferave të 

interesit: 

1) Koncepti evroatlantik i forcave të rendit të ri botëror 

në krye me SHBA-të; 

2) Koncepti evrocentrik, i mishëruar në interesin e 

megakapitalit të Bashkësisë Evropiane, dhe  
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3) Koncepti evroaziatik, i cili profilohet dhe artikulohet 

ngadalë, por si tendencë ekziston. 

 

Të gjitha këto tendenca gjeopolitike dhe gjeostrategjike 
konfrontohen në hapësirën ballkanike. Megjithëse kanë 

aktorë të llojllojshëm dhe manifestohen në mënyra të 

ndryshme, analiza kritike e këtyre tendencave, në 

prapavijën e vet ideologjike dhe politike mund të 

zbulojë konfliktin ndërmjet qendrës dhe periferisë, të të 

fortëve dhe të dobtëve, të pasurve dhe të varfërve, rreth 

lëndëve të para, rreth rrugëve dhe trafikut, me fjalë të 

tjera rreth hapësirës dhe resurseve, në funksion të 

ndarjes së re të fuqisë shoqërore, ekonomike dhe 

politike në botën bashkëkohore dhe synimeve për 

dominim planetar.  
 

Dhe më në fund duhet të themi se rajoni ballkanik, të 

cilin e përbën shumica e shteteve ekonomikisht më të 

varfëra, politikisht më jostabile në Evropë, në 

pikëpamje sociologjike paraqet periferinë evropiane, 

pjesën integrale të shoqërive të varura të jugut evropian 

dhe botëror. Shumica e shteteve të këtij rajoni për një 

kohë mjaftë të gjatë gjendet në procesin e transicionit. 

Disa prej atyre shteteve kanë qenë të preokupuar  me 

konflikte etnike dhe fragmentacione politike, me luftë 

ose me sanksione ndërkombëtare.  

 
Politika shtetërore aktuale e Serbisë, akoma nuk është 

spastrua nga politika e vjetër nacionaliste serbe për 

formimin e “Serbisë së Madhe” në dëm të popujve të 

tjerë,  në veçanti të shqiptarëve në Kosovë, çka paraqet 

rrezik për stabilitet dhe paqë rajonale. 

 

Ndërkaq ardhmëria e Ballkanit nuk qëndron në 

konflikte, as në politikën hegjemoniste dhe të dominimit 

të një populli ndaj të tjerëve, por në një bashkëpunim 

aktiv, demokratik dhe të barabartë të popujve ballkanikë 

dhe shteteve të tyre si dhe  në integrimin e tyre me 
botën. Në radhë të parë bashkëpunimi rajonal në fusha 

të ndryshme i vendeve ballkanike është imperative i 

kohës bashkëkohore. 

 

Ajo është jo vetëm racionale dhe e mundshme, por edhe 

parakusht  i domosdoshëm i zhvillimit  dhe i përparimit 

ekonomik dhe shoqëror të këtij rajoni dhe alternativë e 

kapërcimit të konflikteve dhe faktor i paqes dhe 

stabilitetit ballkanik.  
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Dr. Nail Draga, Ulqin 

 

 

 

 

 

 
 

Dëshmi arkivore mbi pronat në zonën kufitare Shqipëri-Mali i Zi  

 
Hajrullah Hajdari, PRONAT DYPALËSHE të shqiptarëve në të dyja anët e kufirit Shqipëri-Mali i Zi, Botoi:Art Club, 
Ulqin, 2019 

 

Pas dy botimëve të mëparshme  

“Shqiptarët në Malë të Zi nga 

Kongresi i Berlinit e deri në vitin 

1941” (2016) dhe “Ulqini në 

dokumentat malazeze nga viti 

1880 e deri më  1915” (2018), 

ditë më parë Hajro Hajdari  

opinionit i prezantohet më 

botimin emë të ri me titull 

“PRONAT DYPALËSHE të 
shqiptarëve në të dyja anët e 

kufirit Shqipëri-Mali i Zi”, Botuar 

nga Art Club-i, Ulqin, 2019. Nga 

vet titulli del se kemi të bëjmë me 

një temë interesante e cila deri më 

tash ka qenë pothuaj e panjohur 

për opinion e gjerë, andaj si e tillë 

është intriguese për lexuesit. Fjala 

është për pronat dypalëshe të 

qytetarëve të cilët jetojnë dhe 

punojnë në zonën kufitare në mes 
Shqipërisë dhe Malit të Zi. 

Fillimisht autori trajton 

semantikën e terminologjisë 

juridike të pronave dypalëshe e 

cila është trajtuar pak në 

literaturën juridike, andaj  ka 

mbetur në margjina të çështjeve 

të tilla duke dhënë informacione 

të mjaftueshme në aspektin 

terminologjik dhe ate juridik. Me 

themelimin e shtetëve të 

pavaruara  në shek. XIX, në 
Europën Juglindore në opinion u 

paraqit edhe koncepti i zonave 

kufitare, ku përveç të ndonjë rasti 

të veçantë  nuk ka qenë objekt i 

hulumtimeve dhe studimeve të 

ndryshme shkencore. 

 

Në këtë botim fillimisht autori 

trajton përcaktimin kufitar në mes 

Malit të Zi dhe Shqipërisë, duke 

filluar me Kongresin e Berlinit 
(1878) dhe më pas me 

Konferencën e Ambasadorëve në 

Londër (1913), më ç'rast vise e 

vendbanime shqiptare iu dhuruan Malit të Zi. Vendimet e tilla absurde të 

Fuqive të Mëdha  ndikuan që  një numër i konsideruar i popullsisë e viseve 

shqiptare të mbesin jashtë shtetit amë-Shqipërisë. Një veprim i tillë  ishte në 

kundërshtim flagrant me të drejtën etnike e historike të popullit shqiptar ku  

padrejtësisht u vendos kundër vullnetit tyre. Dhe një veprim i tillë, ndikoj që 

Shqipëria të kufizohet më popullin e vet, si asnjë shtet tjetër në Europë. 

 

 

Në lidhje me këtë çështje autori ofron të dhëna me interes, në diakroni e 

sinkroni para Luftës së Parë Botërore,  pas saj deri në Luftën e Dytë Botërore 

dhe më pas që përmbyllet me vitin 1948. Në periudhat në fjalë janë arritur 

marrëveshje në mes dy vendëve ku si model pozitiv mund të shërbejë koha në 
mes dy luftërave botërore në mes Mbretërisë Jugosllave e asaj të Shqipërisë, 

ku janë miratuar marrëveshje  të ndryshme të cilat ishin në favor të qarkullimit 

ndërkufitar të popullsisë në zonën kufitare e cila ishte kryesisht shqiptare. 

Fjala është për distancën 10 km nga kufiri ku popullsia përkatëse në 

vendkalimet kufitare kalonte për të shkuar në treg, punimin e tokave, bartjen e 

prodhimeve bujqësore, përdorimin e kullosave etj. Përveç vendkalimeve 

zyrtare kufitare kanë ekzistuar edhe vendkalime kufitare jozyrtare, që ka të 

bëjë me perdorimin sezonal, kryesisht të prodhimeve bujqësore. 

 

Kështu nëse analizojmë vendkalimet e tilla të zonës kufitare nga liqeni i 

Shkodrës e deri në Grykë të Bunës, del se kanë ekzistuar 8 vendkalime të tilla, 
ku nga to 4 ishin tokësore e 4 ujore. Një e dhënë e tillë dëshmon për 

demokracinë e ekzistuar praktike për qarkullimin ndërkufitar e dhënë kjo e cila 

nuk ka ekzistuar nga viti 1948 e më pas, kur kjo zonë humbi përmbajtjën e saj 

sepse kanë dominuar interesat ideologjike e jo ato kombëtare nga ana e shtetit 
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amë-Shqipërisë, që ka pasur 

pasoja të mëdha për atë kohë, ku 

autori më të drejtë e quan 

“gjenocid social”. 
 

Për  përgatitjen e këtij botimi 

autori përveç literaturës 

profesionale të cilën e ka 

konsultuar, në veçanti ka përdorur 

materialet arkivore nga Arkivi 

Qendror i Shqipërisë dhe Arkivi 

Shetëror i Malit të Zi, të cilat pas 

hulumtimit dhe përpunimit të tyre 

ka ofruar të dhëna me interes, të 

cilat deri më tash kanë qenë të 
panjohura për opinionin e gjerë. 

Me interes janë prezantimi i 

materialeve të Komisioneve 

mikste shqiptaro-jugosllave për 

çështjet pronësore të cilat kanë 

qenë aktive deri në vitin 1948, 

duke përfunduar me vitin 1953. 

Po ashtu me vlerë të veçantë janë 

paraqitja e regjistrave të familjeve 

të shtetasve shqiptarë që kanë 

pronat në Jugosllavi, dhe e 

kundërta e shtetasve jugosllavë, 
më përkatësi të kombësisë 

shqiptare në Shqipëri. Regjistri i 

tillë ka vlerë të veçantë jo vetëm 

sa i përkët pronësisë së tokave 

përkatëse, por edhe shpërndarjën 

territoriale të tyre nga Shtoji i 

Ulqinit në jug e deri në Guci e 

Plavë në veri për gjatë zonës 

kufitare në gjatësi prej 172 km. 

Nga të dhënat e prezantuara del 

se më së shumti prona dypalëshe 
kanë shqiptarët nga Mali i Zi në 

Shqipëri rreth 4000 ha, ndërsa më 

pak kanë shqiptarët nga Shqipëria 

në Mal të Zi rreth 600 ha. 

 

Pasi nga viti 1948, u prishën 

marrëdhëniet në mes ish-

Jugosllavisë e Shqipërisë për 

shkaqe ideologjike dhe politike, 

pasojat e para u hetuan në zonën 

kufitare, sepse u pengua 

qarkullimi i lirë përmes lejës së 
kufinit dhe shfrytëzimit të 

pronave dypalëshe, duke mbetur 

zona të izoluara,  të rrezikshme 

dhe të papërspektivë. Madje 

pronat e tilla humben  

përmbajtjën e mëparshme sepse 

shumë prej tyre u shtetëzuan, apo 

iu janë dhënë të tjerëve për 

shfrytëzim si kompensim për 

pronat e tyre në anën tjetër të 

kufirit. Kështu  p.sh.në Anë të 
Malit, Krajë e gjetiu, pronat e tilla 

që ishin në shfrytëzim, njiheshin si “toka të Shqipnisë”, ku  këtë tretman e 

vazhduan një periudhë të caktuar kohore, ndërsa më vonë u regjistruan në 

katastër  si pronarë “legjitim” të tyre që ishte në kundërshtim flagrant ligjor, 

shtetëror dhe ndërkombëtar. 
 

Ndërsa pas vitit 1990, me miratimin e pluralizmit dhe qarkullimit të lirë të 

personave në mes dy vendëve, filloi interesimi për pronat legjitime në të dy 

anët e kufirit. Në këtë aspekt  ndonëse me një vonesë të konsideruar ekziston  

baza ligjore për të zhvilluar proceset e tilla gjyqësore, për të iu rikthyer pronat 

pronarëve legjitim, por mungon marrëveshja shtetërore në mes Shqipërisë dhe 

Malit të Zi, që nuk mund të arsyetohet më asgjë, përveç me pakujdësi dhe 

joseriozitet profesional. Sepse pavarësisht rrethanave shoqërore prona mbetët e 

shenjtë dhe si e tillë duhet të iu kthehet pronavëve legjitim. Vetëm ne këtë 

formë të veprimit përmes gjykatëve vendore, shtetëtore e madje deri të ajo 

ndërkombëtare në Strasburg, do të eliminohej një padrejtësi e imponuar 
dekada më parë, që është në kundërshtim flagrant ndaj të drejtave legale e 

legjitime të qytetarëve të zonës kufitare. 

 

Andaj, duke uruar autorin  këtë botim e vlerësojmë në mënyrë të veçantë sepse 

është i pari me një përmbajtje të tillë, ku besoj së do të jetë një impuls pozitiv 

për hulumtues të tjerë që duan të merren me një çështje të tillë në zonën 

kufitare. Nuk ka dilemë së një çështje e tillë sa është profesionale është edhe 

kombëtare, sepse ka të bëjë me  popullsinë shqiptare në zonën kufitare në të 

kaluarën e deri në ditët tona. 

 

Pikërisht duke marrë parasysh këtë çështje duhet mbeshtetur të gjithë ata që do  

të angazhohen  në studime e hulumtime të tilla  në të ardhmën  duke mbetur si  
mision profesional dhe kombëtar  sepse punët tona nuk na i kryejnë të tjerët. 

 

(Lexuar më rastin e përurimit në Ulqin, më 29.6.2019) 
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PhD. Ledian Droboniku, Tiranë 
 

 

 

 

 

 

                                  Pse rrëzuan shkollën? 

 
Pa pretenduar se një shkrim mund të shterojë të gjitha 

problematikat e arsimit shqiptar, të paktën mund të 

hedhë dritë në disa prej tyre. Këto problematika mund të 

kuptohen vetëm nëse merren të ndërlidhura me njëra 

tjetrën dhe jo të ndara sikur të ishin sporadike dhe 

segmentare. 

 
Pra përqasja duhet të jetë olistike duke kuptuar sistemin 

dhe nënsistemet brenda tij si politika, ekonomia, 

shoqëria etj. Nga ana tjetër, ata që mendojnë se do 

normalizojnë arsimin pa kthyer politikën në shërbim të 

qytetarëve, pa rrezuar monopolet e importit që mbajnë 

eknominë në nivele primitive, ose janë naivë ose 

shërbëtorë të këtij sistemi oligarkik. Në pamundësi këtu 

për të trajtuar anomalinë politiko-ekonomike, 

kufizohemi në shpjegimin e themeleve mbi të cilat 

ngrihet rendi juridik shqiptar, pra Kushtetuta e 

Republikës. Pa kuptuar vlerat themelore të Kushtetutës, 

çdo lloj diskutimi dhe analize del i përmbysur, si 
fatkeqësisht ndodh në këto anë prej kohësh. 

 

Cili është vizioni i Kushtetutës shqiptare në këtë 

drejtim? 

Kushetuta e aprovuar nga populli shqiptar me 

referendumin e 1998, bën të sajën trashëgiminë 

kulturore evropiane, ngritur mbi shinat e liberalizmit 

dhe demokracisë. Parësore për të nuk është më ndonjë 

objektiv metafizik (si ishte ndërtimi i marksizëm-

leninizmit, apo sot integrimi në strukturat euroatlantike) 

por garantimi dhe promovimi i të drejtave dhe lirive 
themelore të Njeriut. Realizimi i këtyre të drejtave 

përbën dhe metrin e legjitimitetit të Republikës 

demokratike shqiptare. Pyetja në rastin konkret ngrihet 

pikërisht në formën: <<A është garantuar e drejta e 

studimit në Republikën e Shqipërisë>>? 

 

Kjo nuk është një pyetje e thjeshtë nëse më parë, nuk 

biem dakord se çfarë do të thotë e drejta e studimit. 

Kjo ide i ka rrënjët në Revolucionin francez, që krijon 

Republikën, si një sistem i formuar nga poshtë, ku ka në 

qendër Qytetarin. Trasformimi i individit nga një atom i 
izoluar në qytetar, mund të bëhej vetëm me anë të 

shpërndarjes së dijes në mënyrë universale. Garant për 

këtë dilte Republika, jo vetëm për të krijuar bazën 

politike por dhe atë ekonomike, pra një mobilizim 

material dhe shpirtëror të energjive të kombit. 

 

Kjo i vinte për shtat jo vetëm demokracisë, por dhe 

ideologjisë liberale e ngritur mbi konkurrencën dhe 

shanset e barabarta, ndryshe nga një botë e ngritur mbi 

privilegjet statike të fisnikërisë. Pra duhej që çdokujt 

sipas meritës ti jepej shansi për tu realizuar dhe 

kontribuar maksimalisht për Respublica. Në këtë 

mënyrë arsimi universal, do të shërbente për të 

ekuilibruar pabarazinë, dhe përqendrimin e pasurisë, që 

krijon tregu. Ky vizion liberal-demokratik, u bë pjesë 

qendrore e kushtetutave evropiane ngritur mbi shtetin 

social, pra ekuilibrim mes drejtësisë sociale dhe 

pabarazisë së ekonomisë së tregut. 
 

Nëse do shpreheshim me fjalët e revolucionarëve 

francezë: “Republika garanton që edhe djali i një 

karrocieri të bëhej mjek nëse arsimohej, me kusht që 

edhe djali i mjekut të bëhej karrocier nëse nuk kishte 

talent”. Ky mobilitet i shoqërisë do evitonte kënetizimin 

e saj, sepse rigjenerohej përherë me forcat e saja më 

pozitive. Por arsimimi universal duhet të ishte edhe 

vaksina kryesore kundër përqendrimit të pushtetit 

politiko-ekonomik, kundër krijimit të oligarkive të 

përjetshme që e mbajnë pushtetin brenda një rrethi të 

ngushtë dhe hermetik. 
 

Besoj se ky është çelësi për të lexuar realitetin shqiptar, 

pra a realizoi populli shqiptar demokratizimin e vendit, 

apo kaloi në një sundim të ri, nga një oligarki komuniste 

në një oligarki elitiste neoliberiste? Deri tani problemi i 

arsmit, është trajtuar në çelësin e korrupsionit dhe jo atë 

të kapjes së shtetit dhe institucioneve. Por nëse diagnoza 

është e gabuar dhe terapia del e dështuar ashtu sikundër 

kanë qenë të gjitha pseudo-reformat në këto vite. Kapje 

e shtetit do të thotë që institucionet publike nuk i 

shërbejnë më interesit publik por një grupi të caktuar, 
pavarësisht konformizmit formal me ligjin. Nëse 

pranojmë që edhe arsimi, është kapur nga kasta 

nëpërmjet privilegjeve dhe shantazhimeve reciproke, 

parësore del çlirimi i tij, pastaj reformat kozmetike. 

 

Është kështu e udhës që të shtrojmë një diskurs 

normativ dhe një diskurs faktik. Pra a do kishim më në 

fund një shtet të së drejtës ku kushtetuta formale dhe 

materiale do të përkonin, apo do vazhdonim me 

mendësinë komuniste, ku istanca politike i mbivendosej 

istancës juridike. 
 

Oligarkia politiko-ekonomike e tranzicionit, e krijuar 

me zaptimin e institucioneve dhe pasurisë, falë terapisë 

shock, duhej me çdo kusht të ruante privilegjet 

fillestare. Pengesë kryesore për këtë përbënte arsimimi. 

Nëse oligarkët zaptuan ekonominë dhe politikën, ata 

dhe fëmijët e tyre nuk mund ti mbanin gjatë këto 

privilegje, nëse nuk do pajiseshin formalisht me titujt e 

studimit. Dhe kështu parlamenti, institucionet por dhe 

ekonomia u mbush me lekaristë të certifikuar. 

Nomenklatura e ricikluar kishte kuptuar kohë më parë 

http://levizjashqipon.org/lajme/pse-rrezuan-shkollen/
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se, nuk mund të sundosh gjatë nëse nuk vë kulturën dhe 

edukimin nën kontroll. Vetëm se ky kontroll, tani nuk 

mund të ishte kaq i dukshëm sa të shkaktonte revoltën e 

masave. 
 

Totalitarizmi neoliberist, ndryshe prej totalitarizmave të 

tjerë, nuk e ndalon hapur një fenomen, por e 

netutralizon, duke e relativizuar dhe degraduar ngadalë 

atë. Nuk pengon arsimin për masat, por e bën të pavlerë 

duke e zëvendësuar me çertifikimin. Degradimi i 

cilësisë së studimit do balancohej me lehtësirat për 

prodhimin e çertifikatave. 

 

Loja ishte bërë. Lufta vertikale ndaj një pushteti që 

mbjell varfëri e pabarazi, ishte trasferuar në luftë 
horizontale mes të mjerëve të pajisur me çertifikatë por 

pa dije. Kompromentimi në shkallë kombëtare i sistemit 

të vlerësimit objektiv, i jepte dorë të lirë kastës të 

vendoste subjektivisht për jetët e githë secilit (studentë, 

docentë, e profesionistë kudo). Tashmë Shqipëria 

renditej mes Etiopisë dhe Kamboxhas për cilësinë e 

studimit.  

 

Propaganda do përkujdesej në fund, që fajin për këtë 

degradim, t‟ua kalonte vetë studentëve, sepse këta 

paskëshan preferuar çertifikatat dhe jo arsimimin. Të 

prekur psikologjikisht, nga induktimi i vetëfajësismit, 
asnjë student nuk mund të protestojë, veç të pranojë 

realitetin e hidhur dhe të gjejë shpëtim, pikërisht tek 

arkitektët e sistemit, partitë-shtet. Ajo çfarë ka rëndësi 

është se, “sukesi” në ekonomi, politikë e çdo profesion, 

nuk do varej nga arsimimi, nga talenti, por nga “bujaria” 

e kastës dhe nevoja e saj për të përjetësuar specien e vet. 

Jeta do vazhdohej të rregullohej jo me anë të së drejtës, 

por raporteve të forcës, si kishim eksperimentuar 

gjysëm shekulli diktaturë. 

 

Po si u realizua kapja dhe degradimi i shkollës? 
Në kundërshtim me Kushtetutën formale, që kërkon 

autonominë organizative dhe financimin publik, për të 

ruajtur shkollën prej ndërhyrjeve të pushtetit shtetëror 

dhe lobeve ekonomike, ajo që ndodhi ishte krejt e 

kundërta: kontrolli politik dhe privatizimi i financimit. 

 

Shkolla nuk u vu kurrë në në shërbim të Republikës por 

partisë. Politika u përkujdes që rekrutimi i docentëve në 

të gjitha nivelet të kalonte nëprëmjet emisarëve të 

partisë. Efekt i kësaj nuk është thejsht vrasja e 

meritokracisë, por prodhimi i studentëve të nënshtruar 

nëse donin të kishin “sukses në jetë”. Kjo lloj rrace 
docentësh nuk mund të trasmetojnë dot dijen por mësojë 

bindjen ndaj pushtetit. Mekanizmi tashmë është vënë në 

jetë dhe riprodhohet vetë, me studentë të nënshtruar që 

nesër do jenë docentë apo intelektualë të nënshtruar. 

Sprialja e servitetit do i zinte vendin përsëri spirales së 

talentit. Shpura e docentëve injorantë e militantë, 

tashmë janë shumica dhe vendimarrëse për jetët e 

shkollave apo universiteteve. Kudo përhapen ide pro 

sistemit, paevitueshmëria e tij, pranimi i realitetit kur 

mundet ose në të kundërt të fajësohet populli, 

stigmatizohet demokracia, trumbetohet hipokrizia e 
konkurrencës dhe magjia e sistemit elitist neoliberist etj. 

Nënshtrimi tjetër ishte ai ndaj raporteve të forcës 

ekonomike dhe llogjikës së tregut. Shkolla nuk ishte më 

një vend neutral, ku socializohet, trasmetohet dija e 

vlerësohet në mënyrë të pavarur nga influencat e 
jashtme. Futja e llogjikës së tregut me anë të ligjit të ri 

mbi arsimin e lartë, kurorëzoi këtë proçes antirepublikan 

përgjatë tranzicionit. Rrudhja e buxhetit dhe rritja 

sistematike e tarifave të studimit, përbën një dhunim të 

Kushtetutës ku në nenin 57 të sajën pranohet kufizimi 

në arsim, vetëm për shkak të aftësisë dhe jo barrierave 

ekonomike. Arsimimi në këtë mënyrë humbet dhe 

funksionin origjinal të tijin, atë të balancimit të 

pabarazisë ekonomike dhe mobilitetit të pozicioneve në 

shoqëri. Pozicionet e larta në ekonomi, politikë, 

profesione do vazhdojnë të mbeten në duart e një kaste 
hermetike autoreferenciale. 

 

Por cilat do të ishin disa prej reformave për kthimin 

e shkollës në shtratin kushtetues? 

Nëse pranojmë se kapja dhe jo thjesht korrupsioni është 

gangrena e shkollës, natyrisht zgjidhja do të ishte çlirimi 

i saj prej kastës, zëvendësimi i mekanizmave të 

oligarkisë me institucione të demokracisë direkte. Kjo 

do të thotë të paktën për Universitetet, që organet 

drejtuese të tij, dekanë e rektorë të zgjidhen 

drejtëpërsëdrejtë prej studentëve, dhe jo më nga shteti 

apo docentët në një qark vicioz e kompromentues. 
 

Universitetet nuk u krijuan për të strehuar docentët por 

për të formuar studentët. E gjithë jeta e Universitetit 

duhet të ketë në qendër studentin si Republika ka 

qytetarin. Zgjedhja e organeve drejtuese (jo docentët 

sepse do kishim konflikt interesi) duhet të bëhet në 

mënyrë direkte (election day) dhe jo nëpërmjet 

përfaqësuesve të studentëve. Këto organizma të 

ndërmjetëm kanë shërbyer si kalë troje nga partitë dhe 

docentët e tyre militantë për të kontrolluar që në gjenezë 

kërkesat e studentëve. Në krye të universiteteve 
shqiptare do zgjidheshin intelektualë të talentuar që 

kanë ditur ti qëndrojnë larg influencave radioaktive të 

partive politike. 

 

Problemi i financimit publik duhet të bëhet në radhë të 

parë trasparent në rang kombëtar. Deri më sot dhënia e 

bursave bëhet në mëyrë të errët nga disa subjekte, si 

bashkitë apo vetë fakultetet. Duhet në mënyrë urgjente 

të krijohet një agjensi kombëtare e bursave që të 

publikojë online të gjithë proçesin si, buxheti akorduar 

nga ministria, kushtet e bursimit, emrat e fituesve së 

bashku me notat e tyre dhe gjendjen pasurore. Pa u bërë 
kjo, financimi do shkojë për hordhitë e militantëve dhe 

injorantëve, por jo atyre që e meritojnë dhe nuk kanë 

kushte ekonomike. Tarifat e studimit duhet të jenë në 

përputhje me mesataren e vendeve evropiane dhe nuk 

duhet të kalojë shumën e një rroge minimale që ekziston 

sot në Republikën e Shqipërisë. Futja në borxh e 

studentëve i detyron ata të punojnë si skllevër në vend 

që ti dedikohen studimit. Kjo lehtëson punën edhe të 

docentëve injorantë që japin notat me bujari e kusari. 

Për t‟iu kthyer zaptuesve të katedrave universitare, 

armatës së pedagogëve fabrikuar këto vite si eunukët e 
partisë. Mediokriteti i tyre mund të zhduket fare lehtë, 
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falë publikimit online të leksioneve dhe seminareve prej 

tyre. Përballë kritikës së publikut shqiptar që paguan 

taksa e tarifa, rreth 80% e këtyre docentëve injorantë do 

linin vetë punën duke hapur vendin për intelektualë të 
vërtetë që sot dergjen rrugëve. Kasta dhe partitë politike 

do të humbisnin oficerët e tyre që mbajnë në këmbë këtë 

sistem pervers, intelektualët organikë, ata që përgatisin 

skllevërit e sistemit për vazhdimin e privilegjeve. 

Shkolla do merrte frymë, Shqipëria do gjente forcën dhe 

energjinë pozitive që kaq shumë i ka munguar. 

Kuptohet që këto reforma nuk do ndërmerren kurrë nga 

kasta e tranzicionit, por mund të shërbejnë si 

udhërrefyes për çdo lëvizje studentore që do të rikthejë 

Universitetin në shërbim të Republikës dhe ekonomisë 

kombëtare. 
 

Nëse studentët nuk vendosin dot për Universitetet si 

vallë do të mund të vendosin fatet e një vendi, që pret 

kontributin e tyre prej kohësh? 

  
(Burimi: http://levizjashqipon.org/lajme/pse-rrezuan-shkollen/) 
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Opinione

 

Ndue Ukaj, Prishtinë  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kujt i duhet një shoqëri me edukim gjysmak? 
  

Ne një vend normal, sa herë që bëhen debate të 

ndjeshme, që lidhen me arsimin, universitetin, 
institucionet e dijes, kulturën, librin e fushat tjera 

esenciale, ministrat dhe kryeministrat, zakonisht 

preferojnë të heshtin, shfaqen në publik të përmbajtur 

dhe këto çështje ua lënë në dorë profesionistëve. Por te 

ne ndodh krejt e kundërta. Ministra, kryeministra, çohen 

peshë dhe nuk lënë gjë pa komentuar, ndonëse 

kapacitetet e tyre në këto fusha janë të mjera. Kjo mund 

të jetë edhe pasojë e profesionistëve gjysmakë që kanë 

vërshuar në jetën publike, si dhe shprishjes së rendit të 

vlerave në shoqërinë tonë! 

 
Sidoqoftë, problemi i edukimit, është shumë më i thellë 

dhe shumë më esencial seç duket. 

 

E pyetja e pashmangshme që shtrohet është: Kujt i 

shërben një shoqëri me edukim gjysmak? 

Dhe përgjigjja është e qartë: një elite politike gjysmake, 

të shkretë në punët e dijes dhe të kulturës, me plot 

hendeqe, i duhet një shoqëri me edukim gjysmak, ndaj 

edhe bënë çmos që ta mbajë universitetin dhe dijen nën 

kthetra politike. 

 

Vendimi për mbylljen e tri universiteteve, ndonëse është 
i një rëndësie të posaçme dhe prioritare, përshkohet nga 

turfullima dhe gulçima publike. Pa dashur të gjykoj 

rreth vendimit, për mua të habitshme janë reagimet. Në 

këtë aspekt, ajo që më bëri përshtypje më shumë se 

turfullimat tjera, ishte një deklaratë çoroditëse e 

kryeministrit rreth vendimit për t‟i mbyllur tre 

universitete, një deklaratë që do të duhej ta shtangte çdo 

njeri normal. Sepse, ajo deklaratë tregon qartë sa të 

ndërlikuara janë problemet e shoqërisë sonë dhe sa pak 

vullnet ka për t‟i rregulluar ato. 

 
Dihet, asnjë shoqëri, deri me sot nuk është zhvilluar pa 

arsimi, pa libra dhe pa edukim të njëmend. Te  kjo forcë 

emancipuese janë shpresat e fundit- krejt të fundit- prej 

ku mund të pritet, një ditë, mëkëmbje shpirtërore dhe 

ekonomike e Kosovës së dërmuar, ndaj, të mbash 

shkolla dosido më shumë i bënë dëm sesa dobi 

shoqërisë. 

 

Duke i futur duart kaq thellë në universitet, duke 

kontrolluar çdo gjë, duke punësuar gra e burra, 

militantë, vëllezër e motra dhe çka jo tjetër, universitet 
tona janë kthyer, siç thotë një mik i imi, në ente sociale, 

të ngjashme me entet sociale që trajtojnë papunësinë në 

perëndim. 
 

Përgjatë këtyre dy dekadave prej kur jemi të lirë, para 

syve tanë janë shfaqur gjithfarë anomalish dhe marrish 

të pashembullta që brumin e kanë patur te universiteti. 

Dhe universitetet, në vend që të prodhojnë lajme të mira 

dritëdhënëse, kanë prodhuar tensione e lajme të këqija. 

Dhe kjo ka bërë që dija të deinstitucionalizohet dhe 

padija të institucionalizohet. Sepse, universiteti si 

koncept, ka humbur forcën morale për të çuar përpara 

kauza diturore, të emancipimit dhe kulturimit. 

Përkundrazi, universitet tona janë kthyer në çerdhe 
militantësh e të paditurish, ku është certifikuar dhe 

vazhdon të certifikohet mediokriteti, me letra të quajtura 

diploma e tituj të pafund. 

 

Aspak më mirë nuk është gjendja në shkollat private, të 

cilat, ashtu sikurse gjitha universitetet që janë mbjellë 

nga politika dhe për interesa politike, duhet të mbyllen. 

Atyre, ndonjëherë mjafton t‟ua lexosh shpalljet me plot 

gabime logjike e drejtshkrimore, për t‟i kuptuar krejt 

defektet tjera. 

 

Derisa po lexoja nëpër botën e hallakatur të internetit 
për çështjen e mbylljes së universiteteve, m‟u kujtua 

shkrimtari meksikan, David Toscana që shkruan për 

edukimin gjysmak dhe rrezikun që i vjen një shoqërie 

nga fenomeni i tillë, sidomos kur shkollat kthehen në 

fabrika që prodhojnë punëtorë. Ai më tej shton: “Ne e 

dimë se librat u japin njerëzve ambicie, shpresa dhe 

dinjitet.” 

 

Natyrisht, një qeveri që udhëheqë me koncepte 

primitive, ku vlerat janë të shpërfytyruara, nuk mund të 

ndihet komode në një vend ku njerëzit kanë ambicie, 
shpresa dhe dinjitet, dhe ku leximi është krye tema e 

shoqërisë, ndaj, pushtetarët tentojnë t‟i kontrollojnë këto 

fusha me rëndësi vitale për shoqërinë. Në këtë mënyrë, 

ata konsolidojnë pushtetin e tyre dhe te universiteti 

shohin zgjatimin e jetës së tyre. 

  

Ata që e kanë lexuar “Don Kishotin” e Servantesi- këtë 

vepër kapitale të njerëzimit- e dinë mirë se heroi i kësaj 

vepre besonte se po ndreqte prapështitë e botës, duke 

luftuar me mullinjtë e erës. Fan Noli thoshte se, librat 

Don Kishotit ia kishinshtrembëruar mendjen. 
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Pa dyshim, shkollat e  këqija, njerëzve ua shtrembërojnë 

mendjen. Sepse, dihet, një shkollë e keqe i deformon 

njerëzit dhe ne kemi plot shkolla të këqija. 

  
Lidhur me këtë temë, ja çfarë shkruante At Paulin 

Margjokaj, te libri "Kush janë anmiqtë e Shqipnisë": 

  

 “…A krijoi shteti shqiptar shkolla qi me e prue lumninë 

Shqiptarëvet? Njerëzve të shtetit tonë nuk u ra kurrkund 

nder mend se perparimin nuk mund e japë nji shkollë 

çfaretdo: ka shkolla qi bijnë shkatërrim e qi bijnë ma 

fort dam se dobi. Shteti shqiptar nuk çeli shkollat qi do 

të kishin mujtë me i pru lumninë popullit e qi përkojshin 

me gjendjen e vendit”. 

  
Ne tanimë e kemi provuar se shkollat dosido, më shumë 

bëjnë shkatërrim sesa dobi. 

  

Ndaj, nëse duam të jemi të sinqertë me vetveten dhe 

sidomos me breznitë që do të vijnë, e të cilat do të na 

gjykojnë, duhet ta pohojmë me zë të lartë se, 

universitetet e hapura pas luftës në Kosovë, nuk janë 

hapur për qëllime diturore e as pse ka patur nevojë. Ato 

janë hapur për interesa krejtësisht politike, për të 

rehatuar militantë e servilë të partive dhe si të tilla, 

duhet të mbyllen. 

 
Dhe kjo duhet të bëhet për një qëllim të lartë, sublim: të 

mos ua shtrembërojmë mendjen të rinjve tanë dhe të 

mos krijojmë mediokritet me diploma. Sepse, askush 

më lehtë se shkollat dhe universitet e këqija nuk mund 

ta betonojnë të keqen në një shoqëri. 

  

Sot për sot, fuqitë tona diturore, krijuese, shkencore e 

edukuese, janë të pakta dhe kjo gjë nuk mund të fshihet, 

për aq sa nuk mund të fshihet dielli me shoshë. 

  

Duke humbur betejën për arsim cilësor, dije e librin, ne 
kemi humbur forcën kryesore drejtpeshuese në shoqëri, 

pa të cilën shoqëria mbetet më pak humane dhe 

lehtësisht bëhet instrument i politikës. 

  

Prandaj, sot për sot, shërbim më të mirë vendit tonë 

mund t‟ia sjellim duke e kthyer arsimin në binare 

normale. 

 

Në këtë drejtim, për mua, më shumë ka vlerë taksa ndaj 

injorancës, sesa ndaj Serbisë. Sepse, duke fituar betejën 

me injorancën dhe edukimin gjysmak, ne i garantojmë 

Kosovës prosperitet dhe zhvillim të qëndrueshëm në të 
ardhmen. 
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Dr. Gjovalin Gjeloshi, Tiranë 

 

 

 

 

 

 

Kur qeveritë bien nga kryeneçësia 
 

-Sa më lart që të ngjitesh (kur të rrëzohesh) aq më shumë vritesh- 

 

Nga “huliganët” e ambasadave të vitit 1990, te “mbetësit”e universiteteve të 2018-ës e deri tek “prishësit e qetësisë 

publike” të vitit 2019, që protestuan paqësisht përmes gazit lotësjellës që hidhte policia, kanë lëvizur shumë gjëra, por 

nuk ka ndryshuar asnjë grimë diçka thelbësore:  mendësia dhe kryeneçësia e qeverisë.  

 

Në fund të nëntorit të vitit të kaluar, një javë përpara 
fillimit të protestave të studentëve të Universitetit të 

Tiranës dhe universiteteve të tjera të Shqipërisë, botova 

edhe në revistën “Dielli Demokristian” një ligjëratë të 

porositur nga shoqata “Malësia e Madhe”  me qendër në 

Detroit të SHBA, me rastin e Ditës së Pavarësisë. Një 

ndër shtyllat e ligjëratës, që u drejtohesha emigrantëve 

dhe diasporës, ishte: “Na ndihmoni të protestojmë sepse 

energji të vërteta të popullit kanë emigruar”. Përveçse 

ndihem mirë se paralajmërova protestat që nuk vonuan 

të vinin, nuk më vjen aspak keq që jam gabuar dhe kam 

shprehur pesimizëm për energjitë e vërteta të popullit që 

ndryhen brenda shpirtit të tij, kur ai (shpirti) vjen me i 
dalë sepse i shkon thika në asht‟ prej vuajtjeve dhe 

varfërisë. Nuk ka asnjë rëndësi gabimi im përpara të 

vërtetës së madhe: se ka mbetur akoma shpirti 

protestues në popullin tonë. 

 

Duke parë protestat e studentëve në dhjetor të vitit të 

kaluar dhe protestat popullore nga shkurti i këtij viti e 

deri një javë pas farsës së të ashtuquajturave 

“zgjedhjeve vendore” të 30 qershorit, duhet të bindemi 

se “shpirti i arbërit rron”. Duke gjykuar mbi braktisjen 

totale që u bënë shqiptarët “demek zgjedhjeve” të 30 
qershorit, bindemi se shpirti i shqiptarit rron dhe 

proteston. Proteston ashtu, vendosmërisht e paqësisht 

kundër qeverisë së vet që është: arrogante e pashoqe, 

deri në injorancë; me prepotencë të padurueshme, deri 

në diktaturë; tallëse ekstreme, deri në komedi; me 

mungesë të edukatës minimale e të sjellurit në publik, 

deri në foshnjëri.  

 

Kur populli nuk duron më dhe del në rrugë, qeveria 

duhet t‟i thërrasë mendjes. Duke filluar nga fundi, prej 

Edi Ramës e deri te Ramiz Alia në fillesë, të gjitha 
qeveritë tona i ka karakterizuar mendjemadhësia, 

shkurtësia e dritës së të parit, kryeneçësia. Të gjitha 

qeveritë kanë vepruar sipas asaj fabulës  së gomarit, i 

cili ndërkohë që po e hante ujku (e kishte filluar nga 

bishti),  ai thoshte: ishalla jam në ëndërr. Ndodh, që një 

qeveri mund të jetë në gjumë teksa i proteston populli i 

vet, por së paku në u zgjoftë, të ketë aftësinë për të 

dalluar ëndrrën nga realiteti. -Si iu dha? – thotë populli, 

– kur don me pyet se si reagoi njëri apo tjetri person për 

zgjidhjen e një situate që i është paraqitur. Ka dhjetra 

raste pozitive që tregojnë mençurinë e burrave të cilët 

japin zgjidhje të mençura e të drejta në kushte nga më të 
ndryshmet. Në rajon, e më gjerë rreth e rrotull nesh, 

vetëm në dy-tre muajt e fundit jepen shembuj se si 

veprojnë qeveritë e përgjegjshme dhe burrat e shtetit; në 

Austri përgjimet çuan në dorëheqjen e qeverisë e po 

kështu në Greqi, humbja e shumicës në zgjedhjet 

europarlamentare, çoi në zgjedhje politike kombëtare të 

parakohshme. Në Kosovë kryeministri jep dorëheqje 

vetëm se thirret në një gjykatë ndërkombëtare si 

dëshmitar dhe vendi do të shkojë drejt zgjedhjeve për të 

verifikuar shumicën e re parlamentare. Ndërsa në 

Rumani për një reagim me vonesë të një rajoni të 

policisë që çoi në vrasjen e një adoleshenteje, ministri i 
brendshëm jep dorëheqje, ndërkohë që ministrja e 

arsimit vetëm për një deklaratë “prej nëne”, por të 

cilësuar si të papërgjegjshme prej publikut, shkarkohet. 

 

Po jo more zotni, jo. Këtu edhe pse ka vrasje përditë, 

qoftë edhe një shef policie rajoni nuk tundet prej vendit 

të punës. Edhe pse ka përgjime ku vertetohet me zërin e 

vetë fajtorëve për masakrimet që u janë bërë votave të 

popullit dhe del qartazi se shumica parlamentare është e 

manipuluar, nuk bëhet fjalë jo më për dorëheqje, por së 

paku as për ndjesë publike të qeverisë. Manipulatorët 
shpërblehen dhe qeveria: dhi e zgjebosur dhe bishtin 

përpjetë. Edhe pse faktohen përditë hajnina 

marramendëse të formave nga më të ndryshmet: me 

partneritetet publik-privat, me koncesionet, me vlerat 

milionëshe mbi normalet në ndërtimin e rrugëve etj, etj, 

për ministrat e ministreshat përgjegjëse gjithshka është 

normale. Normale dhe morale: sepse këtë moral ka edhe 

qeveria jonë, këtë moral ka edhe kryeministri jonë i 

pangjamë me askënd.  

 

Të gjithë kryeqeveritarëve tanë u jepet të thonë fjalën e 
fundit të parën, ndërkohë që ata nuk duhet ta thonë asnjë 

herë këtë fjalë. Nga “huliganët” e ambasadave të 2 

korrikut të vitit 1990, te “mbetësit” e universiteteve të 

dhjetorit 2018 e deri tek “prishësit e qetësisë publike” 

(emërtimet në thonjëza janë gjithmonë sipas qeverisë) të 

këtij viti, duke filluar nga shkurti e deri në fillim të 

korrikut, mund të kenë ndryshuar dhe kanë ndryshuar 

shumë gjera, por nuk ka lëvizur kurrnji grimë mendësia 

e qeverisë. Ajo mbetet kryeneçe, deri në atë masë sa me 

i ra me varrè kokës, thotë – “ku krisi”; moskokëçarëse, 

deri në injorim total  të atyre që protestojnë; injorante, 
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deri sa të besojë se është në ëndërr si te ajo fabula e 

gomarit, e paaftë deri sa me e meritua, jo me e ulë, por 

me e rrëzua nga fiku. 

 
“Profecisë” së Ramiz Alisë dhe propagandës së dalë 

boje, se Shqipëria nuk ishte as Lindje as Perëndim, 

“huliganët” iu përgjigjen duke kapërcyer kangjellat e 

ambasadave perëndimore dhe çarë kështu përfundimisht 

murin ndarës me botën demokratike. Ndërkohë që 

Ramiz Alia nuk realizonte kërkesën minimale, për të 

ndryshuar emrin e Universitetit të Tiranës, 

demonstruesit jo vetëm e detyruan me forcë të 

ndryshonte mendim, por ia tërhoqën zvarrë  nëpër shesh 

edhe vetë njeriun, emrin e të cilit mbante universiteti. 

Ndërkohë që Sali Berisha s‟pranonte as vërejtje as 
këshilla të kurrkuj për 26 majin apo për ndryshime në 

qeveri dhe i lexonte, siç i lexon sot Edi Rama protestat 

popullore, demonstratat e Lushnjes a Vlorës, (Vartësit 

servilë e të paaftë e gënjejnë shefin e tyre: thuhet se në 

janar të vitit 1997, oficeri i SHIK-ut në Vlorë, i cili 

raportoi në qendër numrin e saktë të demonstruesëve, u 

shkarkua nga puna), iu desh, jo  të largohej, por të binte 

nga pushteti, pas një shkatërrimi të paparë dhe prishjes 

së imazhit të vendit në arenën ndërkombëtare. 

 

Kryeministri i fundit duket më i zi se djalli, dhe 

“kungulli nëpër ujë, nuk ka për të shkuar pafundësisht 
pa u çarë”. Ky popull, pavarësisht lëshimit të tepruar të 

deritashëm, do ta kërkojë një ditë dinjitetin e shkelur me 

këmbë prej një njeriu që kujton se do ta hedhi lumin 

duke shkruar batuta humoristiko-banale në “feis-buk”. 

Dhe në vend të bustit, do të vijë dita që ata do të 

tërheqin zvarrë origjinalin e tij. Nëse ju kujtohet, 

studentët e ditës së parë ishin pak dhe protestuan vetëm 

për një pikë. Protestat studentore u rritën dhe kërkesat e 

tyre u shtuan. Për të kaluar në protestat popullore dhe 

me kërkesa politike tashmë të drejtuara nga opozita. Kjo 

më duket ngjashëm me bërthamat e dy orteqeve, të cilat 
vijnë duke u rritur kur marrin teposhten me rropulli. 

Mendoj se nuk ka rrugë tjetër, nëse këtij populli i ka 

mbetur pak dinjitet, përveçse të kontribuojë në rritjen e 

këtyre dy orteqeve: të numrit të protestuesve dhe së dyti, 

listimi i kërkesave të ligjshme të tyre, të cilat natyrisht 

nuk mund të jenë 8, aq sa kishin studentët, por 18 e 28, 

aq sa mund të rrjeshtojë populli i drejtuar nga klasa 

politike opozitare. 

 

Studentët janë bijë e bija të punëtorëve, të naftëtarëve e 

metalurgëve, me të cilët qeveria ka bërë veshin e 

shurdhër, prindërit e të cilëve do ta kenë vendin përsëri 
në shesh të protestës kur janë lënë pa punë dhe pa 

pensione të veçanta. Studentët janë bijë e bija të 

fermerëve, pridërit e të cilëve po protestojnë për çmimin 

e lartë të karburanteve, (njëlloj sa në Francë e Itali dhe 

më i lartë se rreth e rrotull) kur punohet toka bujqësore; 

për politikat diskriminuese të qeverisë ndaj bujqësisë, e 

cila nuk merr asnjë përkrahje, asnjë subvencion dhe 

shumica e fermerëve janë në kufijt e mbijetesës. Janë 

bijë e bija fshatarësh, të cilët kjo qeveri i ka bërë të 

shesin lopën e qumështit, derrin e mishit të dimrit dhe 

thesin e fasules, për me shlye me pahir faturat abuzive 
të energjisë elektrike. Janë fëmijët e atyre që po fyhen 

në fushatat zgjedhore, duke e blerë varfërinë e tyre me 

një thes miell në këmbim të votës. Studentët janë 

fëmijët e bisnesmenëve të vegjël, 13 mijë prej të cilëve 

kanë falimentuar vetëm në 6 muajt e fundit, për shkak të 
taksave të padrejta. Studentët dhe prindërit e tyre 

“përfitojnë” shërbim shëndetsor të denjë për vendet e 

botës së tretë. Studentët dhe prindërit e tyre udhëtojnë 

duke kaluar nëpër aeroportin me çmimet më të larta të 

rajonit. Studentët dhe prindërit e tyre blejnë ushqime në 

markete me çmime njëlloj apo më të larta se sa në 

Greqi, Itali e vendet e tjera të rajonit, kundrejt pagave 

disa herë më të ulta që kemi. Ata e duan natyrën e tyre, 

lumenjt, përrojet e ujvarat, nga Cemi e Valbona, nga 

Seta në Dibër e kanionet e Osumit, të cilat po 

shkatërrohen për t‟u pasuruar një grusht njerëzish pranë 
qeverisë. Studentët dhe prindërit e tyre jetojnë në një 

vend ku mashtrimi është në sistem qeverisës, ku drogën 

e administrojnë klane pranë kryeministrit, ku 

kriminaliteti paturpësisht është një gjë normale në 

administratën e lartë. Jo më larg se pak ditë më parë, 

këshilltari ekonomik i CDU-së, partisë së kancelares 

Merkel, Martin Henze, citohet të ketë thënë: “Një 

gjykatë kushtetuese, një gjykatë supreme, një parlament 

demokratik dhe një administratë pa korrupsion nuk 

ekzistojnë në Shqipëri”. Dhe Henze bën me dije 

përgjimet dhe botimet e shtypit ndërkombëtar që 

nxjerrin të lidhur me mafian eksponentë të lartë të 
partisë në pushtet, si Taulant Balla së bashku me vëllain 

e KM Edi Rama. 

 

Ja pra, pse nesër dy orteqe do të jenë më të mëdha: 

orteku i njerëzve dhe i kërkesave. Këto dy orteqe do t‟i 

rrisë kryeneçësia e qeverisë, e cila me mendjelehtësi do 

t‟a shtyjë popullin e vet drejt protestave, ndoshta jo 

civile dhe për këtë nuk është përgjegjësia e këtyre të 

fundit. 

 

Ne si popull nuk besoj se jemi kaq të namun sa të mos 
të dimë të zgjedhim qeveritarët tanë. Shqiptarët, kaq 

shumë burra të dëgjuar, do të dinë të zgjedhin dy-tre 

burra shteti, të cilët duket se kanë munguar deri më tash. 

Nuk mund të justifikohet qeveria e radhës me fuqinë 

katër vjeçare që i paska dhënë populli, kur vet populli 

po i kërkon të kundërtën. Nuk ka shumicë të 

përhershme, (edhe sikur shumicën ta kesh fituar pa 

mashtrime e manipulime) dhe ka pakicë krejt të 

përkohshme, kur qeveria e mbush kupën me mashtrime 

dhe punë të liga. Një fjalë e urtë e zonës së Dukagjinit 

thotë: “T‟u rrit‟të pushteti, por mos shkosh kurrë në 

majë”. Qeveria e Shqipërisë me 30 qershor 2019 ka 
shkuar në majë, (duke i pasur vetë të gjitha pushtetet) 

dhe  në mendjen e saj, ia ka hequr mundësinë çdo 

kundërshtari politik për t‟u ngjitur atje. Por ndërkohë 

nuk ka lënë shkallë as për vete për të zbritur kur t‟i vijë 

dita. Në këto kushte qeveria jonë nuk do të zbresë me 

shkallë nga pushteti, ashtu siç zbresin qeveritë 

zakonisht, por do të rrëzohet nga maja dhe sa më e lartë 

kjo majë, aq më tepër ka për t‟a thyer kokën kur të 

përplaset përtokë. 
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Seremb Gjergji, Prishtinë 

 

 

 

 

 

 

 

Zgjidhja përfundimtare për Kosovën 
 

Letër dërguar Presidentit Trump. 

 

Kosova nën Mbrojtjen/Protektoratin Amerikan 100 

vjeçar është zgjidhja e vetme dhe afatgjate. Vendi ynë 

behet pjese e Commonwealth-it Amerikan. Mbetet që 

Institucionet e Kosovës ta shpallin një 

referendum/konfirmim popullor që konfirmon 

Protektoratin Amerikan – edhe ashtu OKB me 

Mbrojtje/Protektorat është prezent në Kosovë.  

 

Nga Bashkimi Evropian (BE) nuk asnjë zgjidhje të mirë 
për Kosovën. Ata i kanë hilet dhe problemet e veta  

 

Aktualisht, Kosova vazhdon të mbetët Shtet i Pavarur 

pa zgjidhje afatgjata, por me këtë Mbrojtje/Protektorat 

nuk e shkelë as Kushtetutën e Kosovës e as Kushtetutën 

e Amerikës. Kushtetuta janë lejon 

referendum/protektorat sipas nenit 2&65, pika 3; ashtu 

edhe Kushtetuta e Amerikës sipas nenit 4, pika 3. 

 

Kosova si Shtet i Pavarur ka të drejtë të marr vendime 

afatgjata Politike dhe Strategjike në interesin Nacional. 
Në vitin 1900 kur Haxhi Zeka ka shpallur Pavarësinë e 

Kosovës, në Kuvendin e Pejës me 450 Delegatë dhe 51 

pjesëmarrës, ka kërkuar me shkrim të njëjtën 

Mbrojtje/Protektorat nga Anglia. Por letra s‟ka arritur 

asnjëherë tek mbretëresha. Sot s‟ka kush e ndalon 

vendimin e Kuvendit tonë.  

 

Kosova nën Mbrojtjen/Protektoratin do te udhëhiqet si 

territor Amerikan (ngjashmëri me Porto Rico-n), por 5 

vjet para përfundimit të 100 vjet 

Mbrojtjen/Protektoratin, Kuvendi i Kosovës dhe 

Kongresi Amerikan akordohen për zgjatje apo 
përfundim të procesit.  

 

Gjatë kësaj kohe Kosova përpos votës për institucionet e 

veta, do të votonte edhe për zgjedhjen e 2 përfaqësuesve 

për Kongresin Amerikan dhe 1 përfaqësues për Senat. 

Qytetarët e Kosovës do të kenë mundësi të marrin 

pasaporta amerikane; shërbejnë në ushtrinë amerikane si 

dhe Kushtetuta dhe Ligjet, brenda 5 vjetëve, adaptohet 

në bazë të kësaj marrëveshje.  

 

Deri me tash pjese e mbrojtjes dhe mbështetjes 
amerikanë janë: Porto Rico, Guam, Ishujt Verior 

Mariana, Ishujt Virgjin Amerikanë, Saoma Amerikane 

ku mbrojtja shtrihet edhe tek 11 vende të tjera si: 

Palmyra Allot, Ishujt Baker, Jonstone Allot, Ishujt 

Howland dhe Jarvis; poashtu edhe Kingman Reef dhe 

Ishujt Midway. Janë edhe 4 territore të tjera që mbrohen 

nga SHBA-ja, por që vihen në pikëpyetje nga shtetet 

tjera. Të gjitha këto vend vet-udhëhiqen në bazë të 

numrit të popullsisë, por që kanë 

Mbrojtjen/Protektoratin Amerikan.  

 

Kosova me popullatën më të re në Evropë dhe të 2-në 

me të re në Botë, si pjesë e kësaj bashkësie Amerikane 

shtron, rrugën e sigurtë në 100 vjetët e ardhshme për 
popull dhe vet kombin më të ri të botës. Presidenti 

Thaçi rishtazi ka deklaruar për Associeded Press se: 

“Kemi nevojë për vendime të reja për vendin tonë; nuk 

kemi kohë për të humbur”.  

 

SHBA-ja, në bashkëpunim me institucionet e Kosovës 

do të kishte një Bord Mbikëqyrës i cili do të kishte nën 

mbikëqyrje me theks të veçantë fushën Politike, 

Financiare, Ushtarake dhe Ekonomike. SHBA përmes 

këtij Bordi do të caktonte/alokonte $100 miliard dollarë 

në zhvillimin e Kosovës – të holla këto që do të 
shpërndaheshin brenda një afati 10 vjeçar.  

 

Banorët e Kosovës do t‟i gëzonin të gjitha të drejt dhe 

liritë e qytetarëve amerikane, por edhe përgjegjësitë 

ndaj ligjit. Kosovarët, pa dallim do të marrin pjesë në 

ushtrinë amerikane. Për trimat Presidenti Lincoln 

thoshte: “nëse ka nevojë japin gjakun dhe jetën për 

Altarin e Lirisë”.  

 

Nga bisedat me qytetarët e Kosovës, përfshirë këtu edhe 

Serbët, Turqit, Romet/Ashkalinjtë dhe të tjerat grupe 

etnike, 98.7%  janë dakord me këtë propozim. Këtë do 
ta dëshmonte edhe vet referendumi. Institucionet tash 

duhet të vendosin a vazhdojë me Mbrojtje Amerikane 

apo të OKB-së.   
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  Anton Marku, Vjenë 

 

 

 

 

 

Kosova ime 
 

Kosova ime është zonë tranziti dhe vendtakim për mercenarë anonimë, ushtarë që nuk morën pjesë në luftë dhe luftëtarë 

që vdekja nuk i deshti, oficerë karriere që nuk arritën të bëhen komandantë dhe komandatë pa qenë ndonjëherë oficerë. 

Nëpër të parakalojnë agjentë të dyfishtë, prostituta politike të trefishta dhe sekserë me çorape të bardha e rripa të zi në 

të gjitha sportet fisnike. 

 

Sikur Perëndia i ka dhënë Kosovës time sytë mbrapa e 

jo para. Ajo më shumë merret me të djeshmen se sa me 
të sotmen dhe nesërmen dhe ende vuan pasojat e 

komplikimeve gjatë lindjes. Për këtë vazhdimisht i bën 

fajtor mamitë të cilat nuk e mbështjellën sa duhet që t‟i 

rezistojë të ftohtit në jetën e këndejme, atë realen. 

 

Kosova ime është një vend në të cilin fliten shumë 

gjuhë. Shumica nën tavolinë, disa përmes kodeve të 

fshehta e të tjerat prapa perdeve. Haptas flet pakush.  

 

Në Kosovën time nuk ka kosovarë, ka vetëm shqiptarë, 

serbë, turqë, boshnjakë, goranë, romë, egjiptas dhe 

ashkali e ndonjë të pavendosur. Aty-këtu ka dhe ndonjë 
gomar. Majmunë nuk ka. Edhe ata që ishin ka kohë që 

kanë kërkuar azil në një kontinent tjetër. Kosova ime as 

atyre nuk u ofroi perspektivë e as degë druri për tu 

varur.    

 

Në Kosovën time për të jetuar me dinjitet duhet të kesh 

muskujt si të Rambos, lëkurën si të Hashimit, kokën pa 

lesh si të Vetonit, zërin si të Kadrisë, këmbët si të 

Adelines, gjoksin si të Dudijes, mjekrrën si të Labit dhe 

kuletën e Behgjetit. 

 
Në Kosovën time një pjesë e konsiderueshme e 

veteranëve janë nën moshën njëzet vjeçare. Mbase ata i 

kanë „„ngjizur‟‟ eprorët e tyre gjatë qëndrimit nëpër 

malet e bukura të këtij vendi stoik që duron gjithçka pa 

bërë asnjë fjalë. Për hir të luftës, natyrisht.  

 

Në Kosovën time ndodhin edhe tërmete dhe çrregullime 

tektonike. Kjo sidomos kur kujdestarët e patriotizmit i 

qet nga takti një deklaratë e një akademiku dhënë një 

stacioni televiziv.  

 
Kosova ime është vendi ku të dënuarit lihen të lirë, dhe 

atë me vendim të plotfuqishëm të gjykatava. Mjafton që 

të largohesh për disa vite në ndonjërin nga shtetet 

skandinave. 

 

Në Kosovën time po nuk dite të notosh në të gjitha 

ujërat mund të të marrë lumi pa u bërë njëzet e katër 

orë. Në Kosovën time të djathtët brenda natës bëhen të 

majtë dhe anasjelltas. Varet se çka u shkon në mulli.   

Në Kosovën time të lirë më lirshëm se të gjithë të tjerët 

shëtiten armiqët e lirisë. 

Në Kosovën time në vend se të luftohet varfëria 

luftohen të varfërit duke i bërë edhe më të varfër sa sa 
janë. Guximi dhe aftësia e politikanëve për tu bërë të 

kaq të padashur për popullin është për tu admiruar. 

 

Në Kosovën time askush nuk ecën, të gjithë nguten: 

Foshnjat ngasin pas sheqerkave, fëmijët pas akulloreve, 

djemët pas vashave, burrat pas grave, nxënësit pas 

mësuesve, mësuesit pas drejtorëve, profesorët pas 

rektorëve, kryetarët e komunave pas deputetëve, ata pas 

ministrave e këta të fundit turren pas kryeministrit duke 

menduar se aty do të gjejnë Moniken e Ilirit (Metës), një 

grua që si duket është i vetmi mashkull në familje. Të 

njëjtën xhiro e bëjnë edhe pacientët pas mjekëve, hajnat 
pas policëve, policët pas rrogave, rrogat pas kredive. Në 

të njëjtin zjarr digjen edhe shpërndarësit e gazetave që 

herët në mëngjes vrapojnë drejt kiosçeve në mënyrë që 

nga nënsqetullat mos tu ikën lajmi, ai që ne e 

konsumojmë çdo ditë. 

 

Në Kosovën time dominon mendimi se leximi është po 

aq i dëmshëm për mendjen sa dhe pirja e duhanit për 

shëndetin. Aty ku dikur jetohej nga shkrimi, sot ështe 

art i vërtetë po qe se ia del të jetosh aq sa për të shkruar.  

 
Kosova ime është vendi që më shumë u dhimbset atyre 

që janë jashtë se sa atyre që janë brenda. Po të ishte 

ndryshe nuk do i duronin tash e njëzet vite matrapazët 

dhe tungjarët e të gjitha ngjyrave.  

 

Kosova ime është vendi që po lyp të rritet me territor në 

kohën që njerëzit që i ka brenda kufijve po i ikin 

përditë. Dhe po të ndodhë që të lëvizin gurët nuk do të 

ketë kush t‟i punojë ato toka. 

 

Kosova ime, me gjithë të mirat dhe të këqijat e saj, për 
të gjithë ata që u lindën në të vazhdon të mbetet vendi 

më i mirë për të vdekur. Jo për të jetuar.  

 

Një gjë është e sigurtë: Mbase këta të ferrit dhe ata të 

Parajsës edhe do të takohen ndonjëherë. Kjo mund të 

ndodhë gjithkund. Në çdo cep të planetit por jo dhe në 

Kosovë.  

 

Mbase bota do të mund të bëj edhe pa Kosovën. Shumë 

prej nesh jo.   
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Dr. Zef Komani, Gjakovë 

 

 

 

 

 

 

Politika, kuzhina dhe martesa 

  
Secili qytetar i thjesht shpreson që deputetët në Kosovë 

të jenë njerëz, humanistë e profesional ndërsa na dalin 

vetjak e primitiv. Politika dhe gatimi kanë aq shumë 

gjëra të përbashkëta sa pothuaj se janë të njëjta, 

posaçërisht në Kosovë. Edhe pse mjekët aq shumë e 

ndalojnë kripen askush nuk e hanë gjellën pa e kriposur 
mirë e mirë. Dikush e kërkon gjellën aq pikante sa edhe 

meksikanët do ta refuzonin, të tjerët kërkojnë receta në 

rrjete sociale. E kërkon një gjellë për darkë dhe gruja të 

shërben diç tjetër dhe me premtime e lajka të bind se ka 

pasur të drejtë. Pra secili sipas dëshirës dhe shijes së vet. 

  

Ashtu është edhe me politikën kosovare. Çdo gjë 

realizohet në bazë të dëshirave dhe shijeve të 

deputetëve. Nuk ka një strategji (recetë) që do të jetë 

politikë (gjellë) me shije të shumicës së qytetarëve siç 

do të duhej të ishte. Më pengon fakti që deputet tanë në 
zjarr të dobët, gatuajnë me ministrat në komisione 

parlamentare. Duhej ngritë më tepër temperaturën, 

duhet kriposur dhe duhet bërë pak më pikante gjellën 

(debatin). Sepse pyetjet që i bëjnë nuk janë ato që 

nxjerrin në pah të vërtetën, janë pyetje që përgatiten në 

dark me ministra. Ne, qytetarët pra, kemi kuzhinier të 

dobët në politikë, e politikan të dobët në kuzhinë. 

Dështimet janë si pasojë e gjellës së dobët që shërbehet. 

Nuk është befasi se politikanet tanë ushqehen në, dhe 

nga restorantet ekskluzive.  

  

Nisur nga ky fakt, kemi ardh gjer te gjendja që e 
përshkruan mirë klasën tonë të “mençur” politike e mbi 

të gjitha të “suksesshme”. Për ne e kanë paramenduar 

supën. E kanë ca ujë, disa eshtra, pak krip dhe e kanë 

vendosur në stufë. Të gjithë përbërësit janë aty. Populli i 

uritur e pret supën. E ata nuk e ndezin stufën. Presin. E 

kanë mësuar recetën mirëpo aty nuk shkruan se duhet 

ndezur stufa. Popullit të uritur i thonë se ende nuk është 

moment i duhur, nuk i dëgjojnë këshillat se duhet zier 

menjëherë, sepse populli është i uritur. Me buzëqeshje 

nëpër buzë deklarojnë se çdo gjë është nën kontroll.   

 
E nëse është nën kontroll pse nuk e tregojnë “datën” e 

liberalizimit të vizavë? Pse është numri kaq i madh i të 

rinjve që kërkojnë një jetë normale në perëndim? A 

ndikon në aspektin afatshkurt në zhvillimin ekonomik 

ndërtesat, autostradat e asfalti? Pse një folk këngëtar 

(kërkoj ndjesë nuk me kujtohet emri) e kishte fjalën 

kryesore në funksionimin e ish koalicionit? I njëjti 

dekorohet me mirënjohjen më të lartë në Kosovë dhe jo 

për art, sepse art nuk di të bëj. Për çka dekorohet? A do 

ta zgjidhni prapë deputet. Mund të ndodh që në 

legjislaturen e ardhshme i njëjti ta emërojë ministrin e 

arsimit! Çka presin? Pse nuk e bëjnë një gjellë që është 

për shije të Kosovës e jo për shije individuale. Mos 

ndoshta bëjnë si ai gjenerali i cili e kishte strategjinë e 

çmendur “…nëse do të pres me durim shumë gjatë në 

breg të lumit, do të shoh se lumi e bartë trupin e armiku 

të tim…”. Në realitet kështu rezonojnë e veprojnë 
taktizuesit dhe frikacakët, njerëzit të cilët llogarisin se 

çka dhe sa mund të humbin (vota e të mira personale), e 

jo pse në të vërtet luftojnë (e politika është luftë). Në 

fillim desha ta bëjë krahasimin e jetës bashkëshortore 

dhe politikës mirëpo u frikësova se tërë vëmendjen do ta 

merr dashuria, e edhe në politikë, si në martesë, nuk ka 

dashuri. Mirëpo, prapë, nuk mund të mos e përmend 

ngjashmërinë e martesës me politikën. 

 

Me kohë, në të dyja rastet, na lidhin interesat e 

përbashkëta, sjelljet dhe problemet të cilat i kemi. Pastaj 
na bie ndërmend si në martesë edhe në politikë se diku 

kemi gabuar, kemi bërë zgjedhje të gabuar, kemi ra pre 

e premtimeve të ëmbla por të kota, buzëqeshjeve të 

rrejshme. Në martesë, kemi pritur që të kemi një grua, 

zonjë në shoqëri, kuzhiniere në kuzhinë e ...në shtrat. E 

në fund e shohim se realiteti është krejtësisht tjetër- e 

fitojmë kuzhinieren në shtrat, zonjën në kuzhinë e ...në 

shoqëri. E pa vetëdije biem në përfundim se njëjtë e 

kemi edhe me politikanët. Presim që klasa politike të 

jenë njerëz, humanistë e profesional ndërsa na dalin 

vetjak e primitiv. I zgjedhim sepse tregojnë afërsi, 

dashuri dhe dhembshuri e na dalin të largët, pa ndjenja 
dhe sadistë. Në fushata zgjedhore vijnë të thjeshtë e të 

afërt e në pozita sillen me makina të blinduar e me 

xhama të zinj. Literatura e dashur për ta janë librat e 

kadastrës, shpalljet e AKP-së e konkurset e Bordeve. 

Rastësisht e duan xhudon dhe futbollin e kurrë nuk e 

kanë luajtur një ndeshje që në shkollën fillore. Janë 

shqiptar të mirë, pak monoton por të parashikueshëm 

sepse besojnë se të menduarit është sëmundje ndërsa 

kritika dobësi karakteri. E gjithnjë e presin momentin e 

volitshëm; falimentimin e Valës, Ferroniklit, Grandit, 

shitjen e ndonjë parcele prej 108 hektarësh lajthia, të 
vdesin punëtorët që ende nuk e kanë marrë 20% e 

privatizimit, që pensionistëve të ju humb durimi, të 

kalojnë 10 vite dhe ndërtimet pa leje të legalizohen, të 

ikin të rinjtë e të vjetrit të vdesin, pra të zvogëlohet 

dendësia e popullatës. Presin që pas 30 viteve ta 

pranojnë se lufta ka përfunduar, atëherë kur nuk do të 

dihet se cila luftë. 

 

P.S. Kuptohet si gjithnjë edhe në këtë rast, ka 

përjashtime, absolut është vetëm populli.  
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Gjon Keka, Graz 

 

 

 

 

 

 

 

Ndërgjegja fisnore tek Iliro-arbërorët 
 

Zanafilla e fiseve, sidomos tek ne si komb, nis krahas me ndërgjegjen e 

zanafillës së vetëdijes identitare, duke ditur se prej nga vijnë arbërorët. Ata  
kanë ditur që edhe si fise ta kenë ndërgjegjen e ndërtimit të një shoqërie 

fisnore brenda hapësirës së Gadishullit Ilirik dhe kontinentit të Europës. 

Fiset tek ne kanë luajtur një rol të madh përgjatë historisë, edhe pse ndarja 

fisnore shpesh ka qenë edhe ndarje e vijave të trupit kombëtare, prapë duke u 

rritë ndërgjegja është rritur edhe zhvillimi i trupit dhe pjesëve (fiseve) të saj 

brenda tij. 
 

Harta e rrallë, Shqipëria, Ulpiana, Dardania, Europa G.Mercator 1618H 

 

Ndarja fisnore, sidomos tek ne, ka patur edhe ndarje zakonesh, dialekti dhe 

kulture fisnore. Megjithkëtë ajo që i ka mbajtur bashkë fiset është ndërgjegja 

prej nga vijnë, kush janë ,dhe gjuha e përbashkët dhe e njëjtë. 

Në të kaluarën, kur ende këmba e pushtuesit turk nuk kishte shkelur, fiset 

arbërore kishin tradita, kulturë,zakone, besim dhe gjuhën e përbashkët që i 

bashkonte më shumë se sa i 

ndante. Edhe pse fiset ruanin 
autonominë e tyre krahinore të 

rajonit që përfaqësonin ata prapë 

prej të njëjtit burim ushqeheshin 

dhe jetonin e merrni frymën e 

Arbërisë dhe maleve të saj që 

flisnin më shumë se çdo gjë tjetër 

për stuhitë e epokave iliro-

arbërore dhe së fundi të epokës 

më të lavdishme të periudhës së 

Gjergj Kastriotit-Skënderbeut në 

luftën kundër pushtuesit otoman 
(turk). 

 

Në mesin e dymbëdhjet fiseve 

Ilire, Albanët dhe Dardanët kanë 

qenë më të zëshëm përgjatë 

historisë. Po ashtu Albanët e 

djeshëm janë Mirditorët e sotëm. 

Roli i këtyre dy fiseve ka qenë i 

madh për faktin se nga Dardanët 

ka dalë Konstantini i Madh 

perandor në zë dhe nga Krahina e 

Miridtës ka dal Gjergj Kastrioti-
Skënderbeu, mbret dhe kryezot e 

hero i Arbërisë dhe Europës. 
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  Mag. phil. Dr. Kurt Gostentschnigg, Graz  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Qemal Vlora apo Syrja Vlora? 

Austro-Hungaria midis tipave të ndryshëm të aktorëve austrofilë 

(pjesa e dytë) 

 

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

 

Ismail Qemali 

 

Një përpjekje për tipizimin e austrofilëve shqiptarë 
Ne i referohemi këtu teorisë së praktikës (prakseologjisë) 

sipas Pierre Bourdieu-s1, e cila përmban këta terma 

kryesorë: fushë, illusio, doxa, kapitale, si kapital 

ekonomik, kapital kulturor, kapital social dhe kapital 

simbolik, dhe fushë e pushtetit. Termi kryeurë i referohet 

modelit “qendër-periferi”2, sipas të cilit bota përbëhet nga 
kombe në qendër dhe kombe në periferi dhe çdo komb në 

vetevete ka një qendër e një periferi të tijën. Kryeura është 

baza e ndikimit të kombit në qendër mbi një komb në 

periferi. Në këtë rast është fjala për elitën vendase, e cila 

është e gatshme për bashkëpunim dhe i përshtatet 

gjerësisht botëkuptimit të metropolit, me interesa vetiakë 

                                                
1
 Lista e botimeve të Bourdieu-s dhe mbi Bourdieu-n është shumë e 

gjatë. Shih si hyrje Christian Papilloud (2003): Bourdieu lesen. 

Einführung in eine Soziologie des Unterschieds. Mit einem Nachwort 

von LoicWacquant. Bielefeld: Transcript. 
2
Shih Immanuel Wallerstein: The Modern World-System, e 

botuarnëkatërvëllime 1974, 1980, 1989 dhe 2011. 

për ruajtjen e raporteve ekzistuese. Ky model është 

pikënisja e teorisë se imperializmit informal ose të 

imperializmit kulturor të Johan Galtung-ut3 me termat e 

saj kyç dhunë strukturore dhe dhunë kulturore. 

 

Fusha e Austrofilëve Shqiptarë përbëhej nga aktorë 

tëndryshëm individualë dhe kolektivë, të cilët duhen 
parë në mënyrë të diferencuar.4 Ata u përkitnin 

shtresave të ndryshme sociale dhe kishin motive të 

shumëllojshme për të qenë pjesë e kësaj fushe. Duke 

marrë parasysh larminë e dukshme të aktorëve 

kolektivë, ne mund të flasim patjetër për nënfusha, të 

cilat dallohen për sa u përket termave kyçë doxa, illusio 

dhe kapitale. Udhëheqësit e fiseve katolike të Shqipërisë 

së Veriut, klerikët katolikë të Shqipërisë së Veriut dhe 

bejlerët myslimanë të Shqipërisë së Mesme dhe Jugore, 

tri nënfusha potenciale të Fushës së Austrofilëve të 

Monarkisë së Dyfishtë në vendbanimet shqiptare, kishin 

fillimisht vetëm pak lidhje me njëra-tjetrën. Kryetarët e 
fiseve dhe klerikët e Veriut kishin më shumë lidhje me 

njëri-tjetrin sesa me bejlerët e Jugut. 

 

Le të shohim dallimet në doxa dhe illusio të këtyre tri 

nënfushave. Jeta, zakonet dhe pikëpamjet e anëtarëve të 

fiseve të Shqipërisë së Veriut ishin të formuara nga 

kanuni, e drejta zakonore tradicionale, e njohur si doxa-

ja e malësorëve. Klerikët shqiptarë të Shqipërisë së 

Veriut, gjithashtu të rritur në botën e kanunit, ishin të 

ndikuar kulturalisht nga kolegët e tyre italianë dhe 

austro-hungarezë dhe të formuar fetarisht nga mësimi 
katolik, pra doxa-ja e të krishterëve, ku duhet evidentuar 

ndryshimi midis klerit qytetar dhe klerit fshatar. Bejlerët 

myslimanë ishin të ndikuar kulturalisht nga orienti dhe 

otomanizmi dhe të formuar fetarisht nga shkollimi 

islamik, ndryshe doxa-ja e myslimanëve. 

 

Çdo nënfushë kishte illusio-n, d.m.th. qëllimin e vet. 

Fiset e Shqipërisë Veriore synonin zakonisht një 

ekspansion të territoreve të tyre në kurriz të fiseve fqinje 

dhe një autonomi brenda Perandorisë Osmane. Më i 

suksesshmi këtu ishte  kapedani i Mirditës Prenk Bibë 

Doda. Kleri i Shqipërisë Veriore – nën drejtimin e abatit 

                                                
3
 Johan Galtung (1971): A Structural Theory of Imperialism. Në: 

Journal of Peace Research 8, 2, f. 81–117; Johan Galtung (1990): 

Cultural Violence. Në: Journal ofPeace Research 27, 3, f. 291–305. 
4
LidhurmekëtëkapitulltëdytëshihGostentschnigg (2018), f. 606–611. 
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të Mirditës Prenk Doçi – ëndërronte për një principatë 

katolike të emërtuar “Shqipëri e Epërme”. Deri në 

Luftrat Ballkanike bejlerët e Shqipërisë së Mesme dhe 

Jugore lëkundeshin midis opsioneve të autonomisë 

brenda Perandorisë Osmane dhe pavarësisë së vilajeteve 

të bashkuara shqiptare. Që nga Kongresi i Berlinit 

përfaqësuesit e nacionalizmit shqiptar përpiqeshin – 
edhe me ndihmën e njërës ose tjetrës fuqi të madhe, si 

Austro-Hungaria dhe Italia – të krijonin një illusio të 

përbashkët, e cila do të stimulonte zgjimin e ndërgjegjes 

kombëtare dhe themelimin e një shteti të pavarur 

kombëtar. Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, 

interesat e së cilës në rastin e shembjes së Perandorisë 

Osmane konvergonin me interesat e patriotëve 

shqiptarë, i duhej vetëm të merrte në dorë frenat e 

drejtimit të Rilindjes Kombëtare Shqiptare, duke u 

përpjekur që t‟i bashkonte të gjitha këto nënfusha në një 

fushë të vetme austrofile. 

 
Aktorët individualë konkurronin me anë të kapitalit 

ekonomik, kulturor, social dhe simbolik të tyre për 

ruajtjen ose ndryshimin e marrëdhënieve të pushtetit 

brendapërbrenda Fushës së Austrofilëve. Lidhur me 

kapitalin simbolik duhet bërë dallimi midis atij që njihet 

si prestigji mes të barabartëve, pra prestigji që aktorët 

kishin midis njëri-tjetrit, dhe prestigjit që ata gëzonin në 

popullsinë lokale. Fitimi i kapitaleve duhet shqyrtuar 

për çdo rast në studime të veçanta. Këtu mund të bëjmë 

vetëm vërejtje përgjithësuese. 

 
Kryetarët e fiseve katolike të Shqipërisë Veriore e 

fitonin kapitalin e tyre ekonomik – në varësi të 

madhësisë së territorit të fisit – nga madhësia e pronës 

së tyre, nga përmasa dhe pjelloria e kullotës së përdorur 

vetëm nga ata, nga numri i bagëtisë së tyre dhe nga 

madhësia e presë së luftës në kohët e konfliktit me fiset 

fqinje, me shtetet fqinje ose me qeverinë osmane. Sa i 

përket kapitalit kulturor të kryetarëve të fiseve katolike, 

vështirë të arrihet në përfundime shteruese. Për 

shembull lidhur me Marka Gjonin dhe Prenk Bibë 

Dodën, as në literaturë as në arkiva të konsultuara deri 
më tani nuk gjenden të dhëna mbi një shkollim të 

mundshëm. Doda, për shkak të qëndrimit në Stamboll, 

në kohën e rinisë së tij, mund të kishte ndjekur ndonjë 

shkollë atje. Kapitali social i bajraktarëve dhe 

kryetarëve fisnorë qëndronte në aftësinë për të 

lidhurbesë ose aleancë me udhëheqësit e tjerë fisnorë 

për nxitjen dhe ruajtjen e paqes të fisit të vet me fiset 

fqinje. Për sa i përket kapitalit simbolik në kontekstin 

shoqëror të malësisë shqiptaro-veriore, ne duhet të 

diferencojmë midis prestigjit brenda fisit të vet dhe 

prestigjit nën fiset e tjera. Prestigji përkatës ushqehej 

nga nderi personal dhe familjar, nga zbatimi zemërgjerë 
i së drejtës së mikpritjes, sukseset e gjuetisë, aftësia e 

qitjes dhe trimëria në konflikte luftarake. 

 

Kapitali kulturor i anëtarëve të klerit katolik të 

Shqipërisë Veriore përbëhej nga vendi, grada dhe 

suksesi i shkollimit të kryer si dhe nga pozita e arritur 

brenda hierarkisë kishtare. Prestigji i tyre në popullsinë 

lokale varej nga fakti, nëse bëhej fjalë për një klerik 

shqiptar apo të huaj. Në rast se ai ishte një i huaj, 

atëherë ishte me rëndësi, nëse ai ishte italian apo 

austriak dhe nëse banorët lokalë ishin italofilë apo 

austrofilë me shumicë. Sigurisht luante një rol se cila 

nga të dy fuqitë e mëdha angazhohej diplomatikisht dhe 

politikisht më shumë për interesat shqiptarë dhe cila nga 

të dy propagandat në vend ishte më aktive dhe më 

efektive. Prestigji i atyre klerikëve shqiptarë, të cilët i 
përkitnin kryeurës së Austro-Hungarisë, shtohej në 

popullsinë lokale, kur ajo ishte gjithashtu austrofile me 

shumicë. 

 

Për shkak të çifligjeve dhe pasurisë së tyre financiare 

bejlerët myslimanë të Shqipërisë së Mesme dhe Jugore 

kishin zakonisht edhe kapital ekonomik të 

konsiderueshëm. Kapitali i tyre kulturor varej nga vendi 

dhe grada e edukimit dhe nga fakti, nëse ata ishin 

nëpunës të administratës lokale osmane ose të qeverisë 

perandorake. Kapitali i tyre social përbëhej nga numri i 

të afërmve dhe nga marrëdhëniet me familje të tjera të 
bejlerëve, me eliten osmane në Stamboll dhe me 

konsullata, ambasada dhe qeveri të Fuqive të Mëdha. 

Nga e gjitha kjo krijohej kapitali i tyre simbolik, për 

shtimin e të cilit, duke nisur nga viti 1900, luante një rol 

gjithnjë e më të madhe edhe përkatësia në 

“partinëkombëtare”. 

 

Lojaliteti i aktorëve individualë dhe kolektivë ndaj 

qendrës ndryshonte sipas gradës dhe kohëzgjatjes, 

kështu që ata mund t‟i përkitnin njëkohësisht  kryeurës 

së një qendre tjetër ose pas njëra-tjetrës kryeurës së disa 
qendrave të tjera. Për periudhën kohore nga aksioni për 

Shqipërinë 1896/1897 deri në fund të Luftës së Parë 

Botërore dalloheshin tre tipa të aktorëve austrofilë ose 

partner: tipi vazhdimisht besnik/lojal; tipi përkohësisht 

besnik/lojal dhe tipi luhatës/manovrues. Tipi austrofil 

vazhdimisht besnik/lojal ishte lojal gjatë gjithë zgjatjes 

së bashkëpunimit midis qendrës dhe kryeurës. Tipi 

austrofil përkohësisht besnik/lojal ishte lojal në faza të 

caktuara kalimtare, d.m.th. ai mund t‟i përkiste për disa 

vite kryeurës së njërës qendre dhe pastaj mund të 

kalonte në kampin e një qendre tjetër dhe të bëhej 
kundërshtar i qendrës së mëparshme. Tipi austrofil 

luhatës/manovrues kalonte sipas interesave midis 

kampeve të dy ose madje disa qendrave ose u përkiste 

njëkohësisht kampeve të dy ose madje disa qendrave. 

Sipas Nopcsa-s, korruptimi i shumicës së shqiptarëve 

austrofilë kishte ndodhur në përgjithësi për shkak të 

ndikimit të “civilizimit”, por në veçanti kishte të bënte 

me faktin se, nëpërmjet integrimit të Shqipërisë në 

politikën ballkanike të Fuqive të Mëdha, u paguheshin 

shqiptarëve ryshfete nga palët e ndryshme.5 Si pasojë 

shqiptarët kërkonin gjithnjë e më shumë dhe kërcënonin 

të kalonin në qendra të tjera konkurruese, kur ryshfetet 
nuk u mjaftoheshin. Albanologu hungarez pohon se ka 

ndodhur shpesh që një person u detyrohej disa shteteve. 

 

Individët dhe grupimet e kryeurës austro-hungareze në 

territoret shqiptare ishin përfaqësuesit e klerit katolik, të 

fiseve zakonisht katolike të Shqipërisë Veriore – 

                                                
5
Gert Robel (1966): Franz Baron Nopcsa und Albanien. Wiesbaden: 

Harrassowitz, f. 117 f., shën. 665. 
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kryesisht në Mirditë dhe Dukagjin –, të çifligarëve më 

shumë myslimanë të Shqipërisë së Mesme dhe Jugore si 

dhe të ish-studentëve shqiptarë në Austro-Hungari, të 

cilët i përkitnin elitës intelektuale me edukim 

perëndimor. Personalitetet më të njohura përkatëse ishin 

Gjergj Pekmezi, Syrja Bej Vlora, Eqrem Bej Vlora, 

Ferit Bej Vlora, Fazil Bej Pasha Toptani, Luigj 
Gurakuqi, Ismail Qemal Vlora, Prenk Bibë Doda, Marka 

Gjoni, Aqif Pasha Elbasani/Biçakçiu, Myfit Bej 

Libohova, Faik Bej Konica, Lazër Mjeda, Jak Serreqi, 

Prenk Doçi, Pashk Trokshi, Bajram Curri, Hasan Bej 

Prishtina, Isa Boletini, Sali Bej Butka dhe Zef Curani. 

 

Në vijim do të përpiqemi t‟i klasifikojmë sipas të tre 

tipave të aktorëve austrofilë. Tipit vazhdimisht 

besnik/lojal i përkitnin me siguri vetëm Lazër Mjeda dhe 

Gjergj Pekmezi. Tipit përkohësisht besnik/lojal i 

përkitnin Faik Konica, Myfit Libohova, Isa Boletini dhe 

Hasan Prishtina. Tipit luhatës/manovrues i përkitnin 
Ferit Vlora, Prenk Doçi, Pashk Trokshi, Ismail Qemal 

Vlora, Luigj Gurakuqi, Prenk Bibë Doda dhe Marka 

Gjoni. Syrja Vlora, Eqrem Vlora, Aqif 

Elbasani/Biçakçiu, Bajram Curri, Sali Butka, Fazil 

Toptani dhe Jak Serreqi duhen parë me pikëpyetje: ose 

si pjesë e tipit të parë ose të tipit të dytë të aktorëve 

austrofilë. 

 

Një gjë mund të themi: shumicën e përfaqësuesve e 

gjejmë në tipin përkohësisht besnik/lojal dhe tipin 

luhatës/manovrues, të cilët duket se i shkojnë për shtat 
situatës dhe mentalitetit të shqiptarëve. Kalimet midis 

këtyre dy tipave janë gjithashtu të rrjedhshme, dhe 

prandaj kategorizimi i përfaqësuesve të tyre mund të 

variojë sipas pikëpamjes dhe interpretimit subjektiv. 

Përveç kësaj nuk kemi mjaft të dhëna në dispozicion 

mbi të gjithë aktorë individualë austrofilë, kështu që 

kategorizimi i tyre mund të ndryshojë sipas interpretimit 

të informacioneve të reja. Një popull i vogël, i cili sa po 

fillonte të vendosej si komb dhe, për shkak të 

partikularizmit ende mbizotërues, rrezikohej të 

shndërrohej në top futbolli në duart e Fuqive të Mëdha 
dhe shteteve fqinje, përpiqej në elitën e tij zgjuese të 

emancipohej nga fuqitë e huaja dhe të mbronte interesat 

e tij nëpërmjet luhatjes dhe manovrimit. Gjithashtu nuk 

duhet harruar se deri më sot në politikën shqiptare është 

zakon një farë esatizmi6, d.m.th. koalicione ndryshuese, 

madje aleanca me “armiq të betuar” sipas koniunkturës 

politike dhe interesave personalë.7 

 

Nga viti 1896 deri të paktën 1914 qendra, pra Austro-

Hungaria, mund të kishte vërtet besim vetëm tek disa 

pak përfaqësues të kryeurës së saj shqiptare në periferi, 

pikërisht tek Syrja Vlora, Eqrem Vlora,Lazër Mjeda 
dheGjergj Pekmezi. Riorientimi i Syrja Vlorës dhe 

                                                
6
 Një term, i cili i referohet politikës së Esat Pashë Toptanit të drejtuar 

nga motive vetjake. 
7
 Shembujt më të njohur që nga viti 1992 janë Sali Berisha dhe Fatos 

Nano si dhe Sali Berisha dhe Ilir Meta. Sidomos Ilir Meta është një 

mjeshtër i vërtetë i ndërrimit të anëve, kështu që  ai gjendet që prej 

vitesh gjithmonë në krahun e pushtetit dhe ka marrë në fakt politikën e 

vendit peng. Cilëve interesave ata u shërbejnë me këtë, është një 

pyetje, mbi të cilën vetëm mund të spekulohet. 

Eqrem Vlorës lidhur me politikën e jashtme gjatë Luftës 

së Parë Botërore lejon dy interpretime: nga njëra anë, 

duke shikuar prapa, mund të hamendësohet se të dy që 

nga fillimi i Luftës së Madhe nuk do të kishin qenë më 

iththarë qind për qind të politikës austro-hungareze ndaj 

Shqipërisë dhe do të kishin filluar tashmë të 

orientoheshin në drejtim të Italisë; nga ana tjetër duhet 
të pranojmë faktin që, pas Luftës së Parë Botërore me 

fundin e Monarkisë Dualiste, zgjedhja e orientimit të 

politikës së jashtme, përballë interesave antishqiptarë të 

shteteve fqinje Malit të Zi, Serbisë dhe Greqisë, me 

gjithë rezervat e drejta mund të ishte vetëm Italia. 

Zhgënjimi i Mjedës që Ministria e Jashtme austro-

hungareze nuk kishte qenë në gjendje ta bënte atë 

arqipeshkëv të Shkodrës, e ulte me siguri një kohë 

gatishmërinë e tij për bashkëpunim me Vjenën. Jo më 

vonë se nga fillimi i Luftës së Madhe, Syrja Vlora nuk e 

gëzonte më besimin e plotë të Vjenës, gjë që vlente deri 

në një farë mase edhe për djalin e tij Eqrem Vlorën. 
Pekmezi, i cili e kalonte pjesën më të madhe të kohës në 

kryeqytetin austro-hungarez, ku vepronte si albanolog 

në universitet dhe si njohës i Shqipërisë për 

Ballhausplatz-in, kishte një pozitë të veçantë midis 

Fushës së Shkencës, Fushës së Politikës dhe Fushës së 

Austrofilëve. Vetëm konflikti i tij me komisarin civil 

August Kral lidhur me Komisinë Letrare Shqipe në 

Shkodër gjatë Luftës së Parë Botërore e zbehte në fund 

kooperimin deri atëherë të padiskutueshëm me 

Ministrinë e Jashtme austro-hungareze. Në rastin e Aqif 

Elbasanit/Biçakçiut, Sali Butkës dhe Bajram Currit duhet 
ende të hulumtohet, se në cilën periudhë, pa marrë 

parasysh Luftën e Madhe, ata ishin vërtet plotësisht 

austrofilë. Mbi Fazil Toptanin nuk ka të dhëna të 

mjaftueshme, që ai të mund të kategorizohej pa diskutim. 

 

Pas shumë viteve Faik Konica u kthye përsëri në kampin 

italian dhe u bë nga zhgënjimi një kundërshtar i Austro-

Hungarisë. Myfit Libohova, Isa Boletini dhe Hasan 

Prishtina ishin vetëm që prej periudhës së Luftrave 

Ballkanike iththarë të betuar të Monarkisë së Dyfishtë. 

Prenk Doçi, tek i cili pala vjeneze në fillim kishte besim 
të madh, tregohej gjithnjë e më shumë si faktor i 

pasigurt italofil, derisa u braktis më në fund pak para 

Luftrave Ballkanike. Pashk Trokshi bënte që nga fillimi 

një lojë të dyfishtë me Ballhausplatz-in. Ismail Qemal 

Vlora ishte kandidati i diskutueshëm i ministrit të 

jashtëm Berchtold për shpalljen e pavarësisë, pasi e 

kishte mënjanuar me shkathtësi Syrja Vlorën. Luigj 

Gurakuqi qëndronte gjithmonë nën dyshimin se ishte 

edhe një simpatizant i Italisë. Mbështetja austro-

hungareze ndaj Marka Gjonit u mohua më 1913 për 

shkak të agjitacionit të tij proserb, ndërkohë që Prenk 

Bibë Doda ishte një mjeshtër i lëkundjes midis kampit 
francez, italian, malazez, serb dhe austro-hungarez. 

 

Faktorët vendimtarë për mosrealizimin e  interesave të 

Austro-Hungarisë ndaj shqiptarëve austrofilë kanë qenë 

përmbledhtas si vijojnë: përçarja e klerit katolik të 

Shqipërisë së Veriut midis Italisë dhe Austro-Hungarisë; 

regjionalizimi i fiseve verioshqiptare, veçanërisht i 

mirditasve nën Prenk Bibë Dodën; humbja e ndikimit të 

Monarkisë Dualiste mbi katolikët e Shqipërisë së Veriut 
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për shkak të rolit negativ të Ludwig von Thallóczy-it gjatë 

kryengritjes së malësorëve shkodranë në vitin 1883 

kundër Perandorisë Osmane për parandalimin e 

shkëputjeve territoriale të mundshme në favor të Malit të 

Zi; qëndrimi antiaustro-hungarez për një kohë të gjatë i 

familjeve të nderuara të pasura toptanase në Tiranë dhe 

Shqipërinë e Mesme, të cilat paguheshin nga administrata 
osmane; dështimi i Syrja Vlorës dhe Eqrem Vlorës lidhur 

me thirrjen e një kuvendi kombëtar; arrestimi disamuajsh i 

politikanëve shqiptaro-kosovarë të rëndësishem si Hasan 

Prishtinës në Beograd gjatë Luftës së Parë Ballkanike; 

qëndrimi ambivalent ose lëkundës ndaj Austro-Hungarisë 

i aktorëve të rëndësishëm austrofilë si Prenk Doçi, Pashk 

Trokshi, Prenk Bibë Doda dhe Faik Konica; dështimi 

pjesërisht i pafaj i Princit austrofil Wilhelm zu Wied; 

pranimi i parimit të ndërkombëtarizimit në vend të 

parimit të protektoratit në Konferencën e Ambasadorëve 

në Londër lidhur me themelimin e shtetit shqiptar; 

administrimi i ashpër ushtarak, sidomos në fillim të 
okupacionit austro-hungarez të Shqipërisë në vitet 1916-

1918 si dhe kontradikta permanente midis rretheve 

drejtuese të politikës së jashtme dhe atyre ushtarake në 

Vjenë. 
(fund) 
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Prof. Dr. Lush Culaj, Prishtinë 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeveritë e Mbretit Zog për çështjen kombëtare 
(pjesa e parë) 

 
Zogu e kishte mbështetur pavarësinë e Shqipërisë të vitit 1912 të shpallur në Vlorë. Ai u ndodh aty përkrah përfaqësuesve 

kosovarë të emigruar nga Kosova dhe viset tjera shqiptare, e cila gjithashtu kishte synim krijimin dhe konsolidimin e shtetit 

shqiptar. 

 

Mbreti Zogu I 

 

Konferenca e Ambasadorëve në Londër 1912-1913 mori 
vëndim për krijimin e shtetit shqiptar. Shqipërina nuk u 

njoh në kufijtë  etnikë por në kufijtë e diktuar nga përplasja 

e interesave të Fuqive të Mëdha. Kosova mbeti nën 

sundimin serb kurse Çameria nën sundimin grek. Këto 

vëndime u kundërshtuan nga Qeveria e Vlorës dhe nga 

popullsia shqiptare në trojet etnike në Serbi e Greçi. Në 

rethanat e krijuara në Shqipërisë londineze ishte 

grumbulluar një numër i madh i të shpërngulurve nga 

Kosova ku dalloheshin udhëheqësit e kryengritjeve të 

Kosovës para shpalljes së pavarësisë, si: Hasan Prishtina, 

Bajram Curri, Isa Boletini, të cilët nuk i njohën vendimet e 

Londrës mbi kufijtë e Shqipërisë. Ata krijuan një rrymë të 
fortë në Shqipëri, që përmes kryengritjes së armatosur luftoi 

për çlirim nga pushtimi serb, me qëllim bashkimin e atyre 

viseve me Shqipërinë e pavarur. 

 

Lufta e Parë Botërore 1914-1918 e solli në pikëpyetje 

pavarësinë e Shqipërisë. Shqipëria u pushtua si nga trupat e 

fuqive Qendrore ashtu edhe nga trupat e Antantës. Pas 

përfundimit të luftës të parë botërore në Paris duhej të 

fillonte Konferenca e Paqes. Si imponim i rrethanave në 

fund të dhjetorit 1918, në Shqipëri u formua qeveria e Du-
rrësit nën udhëheqjen e Turhan Pashë Mehmetit.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. Keto përpjekje rrënoheshin nga 

Serbia e zmadhuar në Konferencën e Parisit 1919-1920 

dhe e bërë Mbretëria Serbo Kroato-Sllovene. Edhe 

Konferenca e Parisit vendosi që Shqipëria pak a shumë 

të njihej në kufijtë e Konferencës të Londrës. Shqipëria 

jo që e zgjidhi çështjen kombëtare por duhej të përpiqej 

për ruajtjen e kufijve londinez.Qeveria italiane e pranoi 

dështimin e saj në Shqipëri dhe më 2 gusht 1920  e 

nënshkroi në Tiranë një protokoll përmes të cilit 
respektonte sovranitetin shqiptar mbi Vlorën dhe 

tërësinë tokësore të Shqipërisë.Në rrethanat e krijuara 

pas luftës të parë botërore Presidenti amerikan Wilson 

ishte i interesuar  që të krijohej Lidhja e Kombeve. Me 

17 dhjetorit 1920  Shqipëria u bë anëtare e Lidhjës të 

Kombëve.Vendimi i 9 nëntorit 1921 i Konferencës së 

Ambasadorëve e përcaktoi definitivisht ekzistencën e 

Shqipërisë si shtet autonom dhe sovran. Në rrethanat e 

krijuara kjo mund të konsiderohet sukses ngase tani të 

paktën Shqipëria mund të apelonte te Lidhja  e 

Kombeve që qeveritë e Beogradit dhe Athinës ta 
respektonin angazhimin që kishin marrë përballë 

Lidhjes së Kombeve ndaj shqiptarëve në shtetet e tyre. 
 

Politikanët e Kosovës i ashpërsuan mardhënjët me 

Ahmet Zogun në fund të vitit 1921. Hasan Prishtina i 

cili ishte berë kryeministër i Shqipërisë në dhjetor 1921 

beri përpjekje që ta suspendonte Zogun, mirëpo qe i 

detyruar vetë të jepte dorëheqje. Zogu tashmë ishte berë 

armik  i kryengritësve dhe i irridentistëve të Kosovës. 
 

Këshilli i Lartë, më 2 dhjetor 1922, e caktoi Ahmet Zogun 

në postin e kryeministrit, duke e mbajtur njëkohësisht edhe 
postin e ministrit të Brendshëm. Në moshën 27-vjeçare 

Zogu kishte arritur postin më të lartë qeveritar që mund t'i 

ofronte Shqipëria. 
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Qeveria e re shqiptare e udhëhequr nga Ahmet Zogu 

prioritet iu dha zgjidhjeve të problemeve me 

Jugosllavinë. Në janar të vitit 1923 ajo dërgoi atje 

përfaqësues gjeneralin Ali Riza Kolonjën. Një veprim i 

tillë u mirëprit nga Beogradi, si gatishmëri e Zogut për 

fqinjësi të mirë." 
 
Maksima e Zogut ishte se Shqipëria si shtet i vogël, ishte e 

domosdoshme që të udhëhiqte politikë të jashtme të qartë 

dhe pa iluzione. Për ta realizuar këtë, sipas Zogut, Shqipëria 

duhej t‟ua respektonte pavarësinë e integritetin shteteve 

fqinje, në mënyrë që edhe ato ta respektonin pavarësinë dhe 

integritetin e Shqipërisë. Motoja e tij përfaqësonte një 

sistem pikëpamjesh jonacionaliste. Ai kishte parimet e 

politikës reale, parimet e marrjes e të ruajtjes dhe forcimit të 

pushtetit politik.Duke llogaritur se nuk duhet vazhduar 

menjëherë veprimtaria politike, përfshirë edhe luftën e 

armatosur dhe me të gjitha mjetet i quante "aventurizëm 

politik dhe iluzion politik"."Qeveria shqiptare nuk 
dëshironte që çështja e Kosovës, siç deklaroi ajo më 25 

shkurt 1923, "të turbullonte marrëdhëniet miqësore" midis 

dy vendeve, por përkundrazi të ishte një faktor që do t'i 

forconte më tej ato". Megjithatë, Qeveria shqiptare ishte 

kundër diskriminimit që u bëhej shqiptarëve jashtë kufijve 

të saj dhe i gjykonte përpjekjet për shtypje përmes dhunës të 

kryengritjeve shqiptare si dhe dëbimin e shqiptarëve në 

Turqi.Qeveria shqiptare e Zogut kërkoi ndërprerjen të 

këtyre sjelljeve shtypëse.Jugosllavia iu përgjigj se e 

konsideronte problemin e Kosovës si problem të 

brendshëm, duke gjykuar përzierjen e Qeverisë shqiptare në 
këtë çështje. Qeveria e Beogradit, në mars 1923, kërkonte 

neutralizimin e veprimtarisë së emigracionit kosovar në 

Shqipëri. 
 

Për shkak të stabilitetit të brendshëm të Shqipërisë nga 

fundi i vitit 1923 Zogu si kryeministër e dërgoi ushtrinë 

shqiptare në Zonën Neutrale të Junikut duke i përzënë 

forcat shqiptare që udhëhiqeshin nga kosovarët në krye 

me Hasan Prishtinën. 
 

Zogu qëndroi në postin e kryeministrit rreth 15 muaj dhe  
ky fakt edhe mund të konsiderohet si sukses, sidomos po të 

bazohemi në faktin se në periudhën midis viteve 1920-1922 

Shqipëria ndërroi jo më pak se shtatë qeveri. 

 
Pas rënies së Qeverisë së Nolit, më 24 dhjetor 1924 Zogu u 

rikthye në Tiranë. Nacionalistët kosovarë ishin kundër 

rikthimit të tij sepse në mes tyre kishte mospajtime politike. 
Në fjalimin inaugurues të 18 janarit 1925, Zogu e cilëson 

kryengritjen e qershorit si lëvizje komuniste dhe apelon për 

luftë kundër kësaj doktrine të rrezikshme. 
 

Mosmarrëveshjet e Zogut me kosovarët në Shqipëri 

vazhduan edhe pas rikthimit të Zogut nga Beogradi. Si 

dukët ai i kishte premtuar Beogradit se do ta ndalonte 

veprimtarinë e Komitetit të Kosovës.Në fakt pas 

rikthimit të tij një pjesë e madhe e elitës politike kosovare 

të vendosur në Shqipëri, për shkak të kundërvënies ndaj 

grupimit të Zogut, ndodhej para dy alternativash: të 

emigronte ose të nënshtrohej. Janë të njohura faktet që 
dëshmojnë për ndërprerjen e veprimtarisë së Komitetit të 

Kosovës, personalitetet kryesore të të cilit ishin rreshtuar 

përkrah opozitës në vitet 1921-1924 dhe kishin mbështetur 

Qeverinë e Nolit. Në fakt, ndërprerja e veprimtarisë të 

Komitetit të Kosovës nuk mund të thuhet se është vendim i 

duhur politik i Zogut, por realisht, para rikthimit të tij, një 

pjesë e konsiderueshme e anëtarëve të këtij Komiteti kishin 

emigruar ose ishin në ilegalitet. Hasan Prishtina iku në 

Vjenë.Megjithatë, Hasan Prishtina edhe pas vitit 1924 nuk i 
kishte ndaluar përpjekjet për likuidimin e Ahmet Zogut dhe 

destabilizimin e regjimit të tij.Zogu, duke pasur qëllim 

stabilizimin e shtetit, që për rrethanat aktuale ishte 

domosdoshmëri, kishte papajtueshmëri me nacionalistët ko-

sovarë, që problemin e Kosovës e shihnin me emocione dhe 

jo nga mundësitë reale të shtetit shqiptar. 

 
Ai u përpoq të krijonte profilin e një udhëheqësi 

jonacionalist shqiptar për të mos i shkaktuar telashe 

politikës së Jugosllavisë dhe Greqisë.Megjithatë, ai nuk 

mund të quhej njeri i jugosllavëve. 
 

Zogu i kishte bërë të gjitha përpjekjet për t'i bindur italianët 

se nuk ishte vegël e Beogradit, duke u prononcuar për 

marrëdhënie të mira me të gjitha shtetet fqinje. Në bazë të 

nuhatjes së hollë diplomatike që posedonte Zogu, ai ndihej 

më i sigurt kur lidhte marrëdhënie me shtete më të mëdha 

dhe që gjeografikisht ishin larg. Në fakt, Zogu tani kishte 
hedhur shikimin drejt Italisë. 
 

Ndonëse filloj orjentimin nga Italia ai përpiqej të 

paraqitej para jugosllaveve sikur nuk ishin për 

ndërprerjen e mardhënjeve me ta. 
 

Për t'iu kundërvënë Zogut, Qeveria e Beogradit u sugjeroi 

italianëve që ta ndanin Shqipërinë mes tyre. Meqë Italia 

kishte siguruar pozita favorizuese nuk u pajtua me këtë 

propozim, ndërkaq, për t'iu kundërvënë jugosllavëve, Zogu, 

nga 23 deri më 26 gusht, pranoi marrëveshjen e fshehtë 

ushtarake me Italinë. Në këtë pakt sekret ndër të tjera 
theksohej: "Sa herë që pavarësia dhe integriteti të vihen në 

rrezik nga ndonjë shtet ballkanik, Qeveria italiane detyrohet 

të ndihmojë moralisht dhe materialisht Shqipërinë dhe 

regjimin e Zogut". Ai arriti të marrë nga Italia një garanci 

nga kërcënimi i mundshëm ushtarak jugosllav, e madje 

edhe që ta fitonte të drejtën e përfshirjes së Italisë në luftë 

me shpresë që t‟i shkëpuste territoret shqiptare në 

Jugosllavi. 
 

Ftohja e marrëdhënieve me Beogradin i kishte shtuar 

vuajtjet e shqiptarëve në Jugosllavi. Më 12 shtator 1925, 
përfaqësuesi i Ambasadës shqiptare në Beograd i drejtohet 

Ministrisë së Jashtme në Tiranë, me ç‟rast kërkon që të 

ndërmerren masa pranë Lidhjes së Kombeve që të marrin 

fund persekutimet e shqiptarëve në Jugosllavi. Presidenti 

Zogu, më 20 tetor 1925, deklaroi faljen e përgjithshme, 

duke i ftuar ish-kryengritësit të ktheheshin në atdhe.Ai nuk 

ngurroi t'i përmirësonte marrëdhëniet edhe me Greqinë, por 

megjithatë në fundin e vitit 1925 dhe fillimin e vitit 1926 

marrëdhëniet filluan të keqësoheshin për shkak të shkom-

bëtarizimit të shqiptarëve në Greqi. 

 
Më 27 nëntor 1926, në Tiranë, u nënshkrua Pakti italo-

shqiptar i njohur me emrin Pakti i parë i Tiranës.         
(vijon)
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Trajtimi i të burgosurve politikë shqiptarë në burgjet jugosllave 
 

Në krahasim me shkrimet që janë shkruar për të 

burgosurit politik, gati pothuaj se fare pak ose aspak nuk 

është shkruar për trajtimin dhe torturat e tyre të cilët i 

kanë kaluar në hetuesi apo më vonë në vet burgun, ku e 

kalonin pjesën e dënimit. Do të thosha se historia e 

burgjeve është pjesë përbërëse e historisë së një kombi 

në tersi. Burgjet janë një realitet që i përkasin çdo vendi, 

pavarësisht nga niveli ekonomik apo zhvillimi social 
politik i tij8. Në kuptimin fizik, burgu përbëhet nga 

ndërtesa të veçanta ku mbahen dhe jetojnë në kushte të 

veçanta të paraburgosurit e të burgosurit, në salla e qeli 

sipas një regjimi të caktuar burgimi dhe që 

administrohet e që ruhet mbi bazë ligjesh e dispozitash 

të veçanta ligjore e nënligjore9. Ndërsa të burgosurit që 

vuajnë dënimin me burg ndahen në disa kategori, siç 

janë: kriminelet e ndryshëm, të dënuarit ordiner, të 

dënuarit e mitur dhe kategoria më e dhembshme dhe më 

e pa fat ishin të burgosurit politik dhe kategori të tjera 

që nuk do të ndalesha në këtë shkrim. 

  
Përndjekjet politike ndaj të burgosurve politik 

ndaheshin në dënime penale dhe dënime administrative. 

Në grupin e parë hynin dënimet siç ishin: 1. Dënimi me 

vdekje; 2. burgim deri me 25 vjet burg; 3. internim (si 

një plotësim i dënimit). Ndërsa në grupin e dytë hynin 

dënimet siç ishin: 1. Dëbimi/internimi, 2. Punë e 

detyruar, 3. Heqje e të drejtës për të ushtruar profesionin 

(përfshirë këtu artin dhe sportin), 4. Shkarkim nga 

postet drejtuese, 5. Transferim, 6. Presion për tu 

divorcuar, 7. Përjashtim nga shkollat e larta, dhe 8. 

Heqje e të drejtës së pensionit10. Por sipas të dhënave që 
kemi del se masat për tu dënuar një person nuk u 

merrnin vetëm për veprimtari  kundër shtetit dhe partisë, 

por ato shqiptoheshin edhe për “shfaqje të ndikimeve 

ideo-politike të ndryshme”, apo edhe për ndonjë gjë 

tjetër që pushtetarëve nuk iu shkonte për qejfi. Është për 

tu çuditur se dënimet me vdekje mundë të shqiptoheshin 

edhe nga nenet e kushtetutës për agjitacion e 

propagandë, arratisje, sabotim në art, kulturë11etj 

 

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

tabu shkencore, më nxiti kategoria e të burgosurve 

politik, do të thosha që ndoshta edhe pa fije faji, e që në 

                                                
8
FehmiSufaj, Historia e burgjeve të Shqipërisë gjatë shekullit XX, 

Tiranë 200o, f. 3 
9
Josif Zegal, Rrëfime nga burgu i diktaturës komuniste, Tiranë, 1999. 

f. 7 
10

Vlerësimi i nevojave dhe memorizimi (Rehabilitimi dhe riintegrimi i 

ish- të përndjekurve politikë në Shqipëri), Tiranë 2001, f. 16. 
11

 Po aty, f. 17. 

këtë rast nuk do të ndalesha të analizoja fajësinë apo 

pafajin e tyre që kaluan kohën më të mirë nëpër këto 

burgje e kampe të caktuara anë e këndë shtetit të ish-

Jugosllavisë. 

 

Të burgosurit politik shqiptarë, si në çdo vend tjetër të 

kampit socialist, në shtetin e Jugosllavisë, shqiptarët e 

dënuar politik, patën edhe “bonuse” shtesë sa i përkiste 
torturës dhe keqtrajtimit nga ana e hetuesve dhe 

gardianëve të ndryshëm. Të dënuarit shqiptarë patën një 

trajtim të veçantë  dhe shumë karakteristikë në krahasim 

me rregullat dhe normat ligjore të shtetit jugosllav. Ata 

dënoheshin vetëm e vetëm pse ishin kundër një 

mendimi, një veprimi apo edhe të një mospajtimi me 

regjimin në pushtet. Duke gjykuar nga shifrat e ish të 

burgosurve politik, nga numri i burgjeve dhe i kampeve, 

nga metodat dhe shantazhet që u përdorën në hetuesi, 

nga gjykimet dhe dënimet, nga kushtet e trajtimet dhe të 

jetës së të burgosurve, vijmë në përfundim se çfarë ishte 

ai regjim dhe si shkeleshin të drejtat elementare 
njerëzore të individit e të popullit shqiptarë. Por, si 

zakonisht në sistemet totalitare nuk merrte fund vetëm 

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

fisi e farefisi, duke filluar që nga internimi e deri te 

veçimi i plotë i familjeve. Duke filluar nga diferencimet 

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

jetonte, duke iu ndërprerë edhe shkollimin elementar të 

fëmijëve të familjarëve të afërm dhe duke u thelluar 

horizontalisht e vertikalisht në farefisni për të marrë 

dënimin e “merituar”, siç mendonin pushtetarët.   

 
Menjëherë pas çlirimit dhe aneksimit të Kosovës nga 

Serbia e ish-Jugosllavia, shqiptarët gjithandej ku jetonin 

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

ofrojnë statistikat, dënohen e likuidohen me qindra e 

mija veta duke u arrestuar e likuiduar me arsyetim se 

ishin bashkëpunëtor të okupatorit, anëtarë të Ballit 

kombëtar, anëtar të organizatave të njohura ilegale, të 

grupeve të ndryshme armiqësore që donin të rrëzonin 

pushtetin komunist dhe shumë e më shumë të tjerë që 

donin të shkëputnin Kosovën dhe viset tjera shqiptare që 

kishin mbetur të okupuara nga Jugosllavia. Pushtetarët 

duke e par rrezikun nga një popullatë e tërë e e 
pakënaqur, që ndodhte shpesh ata- të pakënaqurit ishin 

edhe komunist por që e ndjenin veten të tradhtuar, 

filluan të inskenonin procese të gjata gjyqësore, vetëm e 

vetëm për të arsyetuar qëllimin e tyre për eliminim të 

përgjithshëm të shqiptarëve.   
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Sidomos, ndaj të burgosurve politik shqiptar u përdorën 

metodat më shtazarake të dhunës, që për qëllim kishin 

që të shfytyronin në vetëm pak javë të dënuarit politik, 

në pirgje mishi të pa shpresa, që me kohë fillonin të 

kullonin gjak, që ishte pasojë e torturave fizike e, në të 

njëjtën kohë, duke nëpërkëmbur dinjitetin e tyre 

njerëzor e duke asgjësuar të gjithë përmbajtjen e jetës së 
tyre. Ata pasi se arrestoheshin, u rrahshin me shkopinj 

gome dhe kondak dyfekësh dhe thonjtë e gishtave pa 

pikë dhembjeje iu shkulnin, kripen i detyronin që ta 

lëpinin drejt e nga dyshemeja, pa u lejuar që të pinin 

ujë, përplaseshin lakuriq në mes të ujit të akullt dhe 

mundoheshin gjatë me korrent elektrik, nuk lejoheshin 

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

ku vetëm në bisht mund të kruspulloheshin12. Do duhej 

përmendur kërcënimin për të futur në burg gratë dhe 

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

 

Dhe sipas të dhënave del se torturat u kryenin në bazë të 
logjikës sa më i lartë të kishte qenë funksioni i tyre i 

mëparshëm në parti, ose autoriteti tek masat  aq më 

barbarisht mundoheshin ata. Vetëm tek-tuk mund të 

vërtetohej ndonjë “avari” nëpër qelit e hetimeve, shumë 

rrallë mund të ndodhte që tortura të shpinte gabimisht 

në vdekje apo në kufijtë e çmendurisë13, për secilin prej 

tyre kishte urdhër të ruhej me çdo kusht aftësia për të 

luajtur rolin e caktuar për proceset e inskenuara. 

 

Edhe pse pas Luftës së Dytë Botërore shtetet Evropiane 

nxorën në mësime nga tabloja e tmerrshme që ishte 
krijuar në ato vite dhe u angazhuan për mbrojtjen e të 

drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Më 1948 në 

OKB u krijua seksioni për parandalimin e krimeve dhe 

trajtimin e shkelësve të ligjit. Në Kongresin e Gjenevës 

të OKB-së më 1955 kaluan “Rregullat minimum për 

trajtimin e të burgosurve” të cilët hapën një epokë të re 

në korrektimin penal. “Rregullat...” vendosën standarde 

për trajtimin e të dënuarve dhe për trajtimin e personelit. 

Përveç kësaj Konventa Evropiane për mbrojtjen e të 

drejtave të njeriut dhe lirive bazë që u nënshkruan në 

Romë më 4 nëntor 1950 garantonte të drejtat bazë të të 
burgosurve14

 

 

1. Llojet e torturave dhe të keqtrajtimeve ndaj të 

burgosurve politik shqiptar 

 

Në ish-Jugosllavinë socialiste, përdorimi i torturës në 

zyrat e hetuesisë dhe në burgje ishte i ndalur me ligj. 

Por, në të vërtetë, tortura si metodë për të nxjerrë një të 

“vërtetë” përdorej qysh nga momenti i parë i arrestimit 

dhe vazhdonte deri te dalja nga burgu. Sipas mjekut 

danez, Jens Daugaard, i cili edhe bën përkufizimin e 

torturës, ndër të tjera thotë se tortura është “ndëshkimi i 
paramenduar, sistematik ose më shumë persona që 

                                                
12Vlerësim i nevojave dhe memorizimi (Rehabilitimi dhe riintegrimi i 

ish- të përndjekurve politikë në Shqipëri), Tiranë 2001, f. 17-

19;LoneJacobsen, PeterVesti, Ata që i mbijetojnë torturës, Tiranë 

1992. 
13

 Më gjerësisht në librin e GeorgesHermanHodos, Inskenimet ( 

Proceset politike dhe spastrimet staliniste në Evropën  Lindore 1948-

1956), Tiranë, 2000 
14

PatriciaO‟Brien, The Prisononcontinent, f. 195 

veprojnë ose me urdhër të një autoriteti, për të detyruar 

një person tjetër të japë informacion, të rrëfehet për një 

arsye tjetër.”15Për të burgosurin politik shqiptar tortura 

fillonte që nga momenti i arrestimit, i arrestuari i 

nënshtrohej torturës, si asaj fizike ashtu edhe asaj 

psikike. Sipas shumë dëshmive dhe shumë të dhënave, 

tortura ndaj shqiptarëve është përdorur edhe gjatë Luftës 
së Dytë Botërore, ndërsa kulminacionin e ka arritur pas 

vitit 1945, sidomos ndaj të burgosurve politikë 

shqiptarë. Tortura, sipas shumë studiuesve, është forma 

më e egër e shtypjes që mund t‟i bëhet një qenies 

njerëzore. Ata që përdorin torturën, e dinë se ajo mund 

të shkatërrojë mendjen pa dëmtuar trupin, pra mund të 

dëmtojë personalitetin e viktimës në mënyrë që pas 

torturës, si jeta e tij private, ashtu edhe ajo shoqërore, të 

mos jenë si më parë, por shpeshherë krejtësisht të 

patologjike. 

 

Pushteti okupues ndaj të burgosurve politikë shqiptarë 
përdori torturën fizike si dhe atë psikike: 

 

1. 1. Tortura fizike 

Më poshtë do të cekim vetëm disa metoda të torturës 

fizike që u aplikuan ndaj të dënuarave politik. 

Rrahja sistematike 

Tortura elektrike 

Djegia 

Tortura dentare 

Tortura e mbytjes 

Gjendja e ankthit 
Gjymtimet 

Tortura farmakologjike 

Tortura seksuale 

Varja Palestineze16
 

- Rrahja sistematike ose falanga-gjatë tërë kohës 

viktima rrahet me shkopinj, shufra ose tela në shputat e 

këmbëve. Një mënyrë tjetër e rrahjes sistematike kur 

viktima rrehej përnjëherë në të dy veshët, në vendet e 

frakturave të mëparshme ose në bark. Kjo lloj rrahjeje 

është aplikuar sidomos te gratë shtatzëna, që sa më par 

të provokohej aborti. 
- Tortura elektrike (pikana), ishte një nga llojet e 

torturave më të dhembshme dhe viktima shpeshherë 

kafshonte gjuhën, pjesët e brendshme të faqeve dhe 

buzët. Elektrodat vendoseshin në pjesët më të ndjeshme 

të trupit, si: në veshë, gjuhë, mish të dhëmbëve, mollëza 

të gishtërinjve, organet gjenitale etj. 

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

nxehtë. Ekzistonte edhe një lloj tjetër, që quhet “pjekja”, 

kur i burgosuri vishej me një skarë hekuri që me anë të 

rrymës elektrike fillonte nxehej gradualisht. 

- Tortura e mbytjes, ndryshe njihej edhe si forma e 

nëndetëses. Koka e viktimës zhytej në ujë të ndotur me 
jashtëqitje, urinë dhe të tjera ndyrësira, derisa të fillonte 

mbytja, ose derisa reflekset fizike të shkaktonin thithjen 

e ujit të ndotur. 

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

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

                                                
15

 Merxhan Abdyli, Fjala e lire e njerëzve të mbyllur, fejton , Gazeta 

Rilindja, Tiranë 1993. 
16

LoneJacobson, PeterVest, Ata që i mbijetojnë tortures, Tiranë 1992  
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prerja e pjesëve të ndryshme të trupit, si e veshëve ose e 

gjuhës. 

- Tortura dentare, thyheshin dhëmbët me goditje ose 

dhëmbët e shëndoshë thyheshin ose hiqeshin duke 

përdorur në mënyrë jofunksionale instrumentet dentare. 

- Tortura farmakologjike, torturuesi i detyronte viktimën 

të gëlltiste tableta ose i bënte asaj injeksione, 
shpeshherë psikotomimetike, por viktimës i thuhej se 

ishin medikamente të rrezikshme ose lëndë të 

panjohura. 

- Tortura seksuale, është ushtrim i dhunës së 

drejtpërdrejtë në organet gjenitale, goditje ose tortura 

elektrike në këto organe. 

- Varja Palestineze, ishte një formë torture kur viktima 

mbahej me krahët prapa për orë ose ditë të tëra. 

Shpeshherë ndodhte që kësaj torture t‟i shtonin edhe 

torturën elektrike, në pjesët e ndjeshme të trupit. 

 

1. 2. Torturat psikologjike 

Është vështirë të imagjinohet tmerri i metodave fizike të 

torturës, megjithatë tortura psikologjike ishte metodë që 

shkatërronte drejtpërsëdrejti personalitetin e të 

burgosurit. Gjatë torturës, sipas shumë deklaratave të të 

burgosurve, torturuesit kanë përdorur disa lloj metodash 

të torturës psikologjike. 

-privimin ose rraskapitjen 

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

-kërcënuar pjesëtarët e familjes dhe miqtë. 

-praninë e njerëzve të tjerë gjatë torturimit 

-poshtërimin dhe torturën seksuale. 
 

Privimi ose rraskapitja ishte njëra nga metodat e torturës 

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

vështirë, mirëpo pasojat që linte te i burgosuri ishin 

shumë të mëdha. Gjatë kësaj metode që aplikohej 

viktima privohej nga shumë elemente të rëndësishme që 

janë për jetën psikike të njeriut. Viktima privohej nga 

gjumi, kontaktet me njerëz, nga drita, tingujt17 etj. 

Zakonisht ndaj të burgosurve politikë shqiptarë, kjo lloj 

torture përdorej shumë shpesh. Çdo i burgosur, ka 

kaluar së paku dy, tri e më tepër herë në izolim të plotë. 
(kuptohet, nuk ka pasur asnjë , kontakt me të tjerët, 

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

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

raste të burgosurit i mbulonin kokën dhe e ushqenin në 

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

huti dhe t‟ia humbnin orientimin në kohë. Nuk e linin të 

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

gjumë. Sipas disa analizave që kanë bërë disa hulumtues 

amerikanë, kanë ardhur në përfundim se njeriu është më 

së paku i rezistueshëm ndaj gjumit. Pas kësaj torture i 

burgosuri është në gjendje të flasë e të pranojë edhe 

gjëra që kurrë nuk i ka bërë. Por, djelmoshat tanë të rinj 
i përballonin edhe këto tortura. Vlen të ceket rasti i 

Sokol Dobrunës, i cili 98 orë i kaloi në zyrat e hetuesisë, 

i ulur në një karrige, pa bërë asnjë sy gjumë. Ndërkaq, 

mungesa e kontaktit me të tjerë, sipas disa të dhënave, të 

burgosurin e bën të pashpresë, e dëshpëronte, e fut në 

depresion. Thuhet se ata të burgosur, shpesh kanë 

halucinacione. Kjo metodë me të madhe është përdorur 

                                                
17

 E përjavshmja turke “Nokta”, 2 shkurt 1986 

në burgun e Goli Otokut, ku nuk kanë qenë të rralla as 

vetëvrasjet e të burgosurve. 

-Kërcënimi, ishte metoda më e parapëlqyer nga hetuesit 

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

ka pasur të burgosur që nuk është kërcënuar. Mirëpo, 

nga kërcënimet nuk është kursyer as jashtë burgut 

popullata shqiptare. Kërcënimi si metodë ka qenë aq 
transparente dhe e futur në sistem, saqë është shprehur 

edhe nëpër mjet radios, shtypit dhe televizionit. Si lloj 

kërcënimi, me të madhe është aplikuar metoda e 

diferencimit të individit nga familja, e familjes nga 

fshati apo rrethi ku jetonte, nga shkolla, universiteti dhe 

nga shumë procese të tjera shoqërore18.  

 

Të burgosurit kërcënoheshin se do t‟i torturonin, do t‟i 

rrahin, do t‟i keqtrajtonin, do t‟ua kidnaponin familjen, 

do t‟ua masakronin të afërmit. Shumë të burgosur nga 

burgjet kërkonin që të distancohej familja nga ata, ose 

nga gratë e tyre kërkonin që të shkurorëzoheshin, vetëm 
e vetëm që t‟i kursenin ato nga torturat e mundshme 

(rasti i Adem Demaçit dhe i shumë të tjerëve). 

-Prania e të tjerëve gjatë torturimit, ishte një metodë 

shumë nënçmuese, dhe fyese për personalitetin e të 

burgosurit. Gjatë hetuesisë e më vonë gjatë qëndrimit në 

burg, gardianët e burgjeve aplikonin shpeshherë  këtë 

lloj metode. Herë-herë aplikimi i saj bëhet në mënyrë 

kolektive, kur në një dhomë i futnin shumë të burgosur 

dhe i rrahin deri në alivanosje para të tjerëve. Ose 

shpesh ndodhte që, ashtu të rrahur i ekspozonin para të 

tjerëve, ose para anëtarëve të familjes (rasti me 
HydajetHysenin). Sipas shumë deklaratave  që kanë 

dhënë ish-të izoluarit, shumica e tyre pohojnë se janë 

rrahur e janë keqtrajtuar para shokëve të vet. Qëllimi i 

torturuesit dihej, ta përkulte dhe t‟ia thyente dinjitetin 

njerëzorë të burgosurit. 

-Poshtërimi dhe torturat seksuale të të burgosurve ishin 

pjesë e pandashme e ritualit torturues të tyre.  

 

Këtë shkrim që iu dedikoj të gjithë të burgosurve politik 

shqiptar që ranë në burg vetëm e vetëm që kërkuan që 

Kosova të bashkohet me Shqipërinë dhe në këtë mënyrë 
shteti Shqiptar të ruaj tersin e saj territoriale dhe në 

trupin e saj ti ketë të gjitha gjymtyrët. Do ta përmbyllja 

me një shkrim të PetroMarkos kur për të burgosurit 

thotë se : “Të burgosurit nuk janë si njerëzit që shohin 

diellin, yjet. Kanë gjuhën e tyre, kanë nervat e tyre. 

Edhe në shtëpinë tënde të jesh, po të të mbyllin derën 

nga jashtë, të duket sikur s‟ngopesh me frymë... pale në 

burg, në qeli! Dhe ngaqë trupi mbetet në vend brenda 

katër mureve dhe shpirti arratiset duke kërkuar gjurmët 

e djeshme të këmbëve, formohet në tru një mjegull e 

dendur si era e qelisë, si firoma e korridoreve të 

burgut.”19
 

 

                                                
18SOS, Torture, OMCT, 37-39, rue de Vermont, ch. 1211. Geneva 20. 

Switzerland. 

19Petro Marko, Nata e Ustikës, roman, f. 37. 
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Dekada të shumta pune dhe  angazhimi në shërbim të atdheut dhe kombit të tij 
 

In memoriam: Ndërroi jetë veprimtari i çështjes kombëtare dhe ish--kryetari shumëvjeçar i Bashkësisë së Degëve të 

Partisë Shqiptare Demokristiane të Kosovës (BD të PSHDK) në Austri, Prekë Brahimi (1940-2019) 

 

26 korrik 2019: Në vendlindjen e tij, në Gllaviqicë të 

Pejës, ka ndërruar jetë veprimtari dhe ish-kryetari 

shumëvjeçar i BD të PSHDK-së në Austri, Prekë 

Brahimi. 

Prekë  Brahimi   (1940-2019) 

 

Prekë  Brahimi  u lind  më  20.01.1940  në fshatin 

Gllaviqicë  të  komunës së  Pejës. Në vitin 1955  ka 

kryer shkollën fillore në vendlindje në kushte 

jashtëzakonisht të vështira. Dhe, këto kushte të 

vështirësuara ekonomike e kanë detyruan  që të krijojë 

marrëdhënie pune, kudo që do të më ofrohej rasti, në 
mënyrë që familjes t‟i siguroj kafshatën e bukës. Në 

vitin 1962-1964 ka kryer shërbimin ushtarak. Pas 

përfundimit të shërbimit ushtarak është punësuar në 

Kroaci dhe më vonë në Maqedoni. Në vitin 1965 është 

kthyer në vendlindje ku është  angazhuar në fshat si 

veprimtar i asaj kohe. Më vitin 1968 është  zgjedhur 

këshilltar i  bujqësisë në asamblenë komunale për pesë 

fshatra. Gllaviqicë, Leshan, Kliqinë, Sferkë dhe 

Jabllanicë. 

 

Në vitin 1970 mori rrugën e mërgimit për në Austri, 
përkatësisht  në vendin Bregenc, një qytet i bukur  në 

Republikën e Voralbergut. Në fund të vitit 1989 është 

vendosur në Graz, ku ka jetuar deri në  frymën e fundit 

të jetës. Në Graz fillimisht ka krijuar marrëdhënie pune, 

duke mos kursyer mundin dhe djersën në shërbim të 

familjes, vendlindjes dhe atdheut të tij. Veprimtaria e 

Prekë Brahimit është shumë e dendur dhe e frytshme. 

Fillimisht në vitet e ‟90-ta aktivitetin e tij e ka nisur si 

veprimtar i  shoqatës  bamirësisë “Nëna  Terezë”, dega 

në Graz, më pastaj u zgjodh arkëtar i shoqatës  shqiptare 
kulturore ´´Aleksandër Moisiu´´ dhe anëtar i Kryesisë së 

LDK-së, dega në Graz. 

 

Në vitin 1993 u themelua Misioni Katolik me qendër në 

Vjenë, në kuadër të cilit mision për shumë vite zhvilloi 

një aktivitet të frytshëm dhe të suksesshëm. Në vitin 

1994, me themelimin e  BD të PSHDK-së, Prekë 

Brahimi, fillimisht u zgjodh anëtar i kryesisë së kësaj 

dege, ndërkaq më vonë për dhjetë vjet ishte kryetar i 

kësaj BD të PSHDK-së, duke zhvilluar aktivitete të 

shumta në shërbim të kauzës kombëtare, duke dhënë një 

kontribut të madh për Kosovën e robëruar dhe popullin 
e saj. Prekë Brahimi përderisa udhëhoqi këtë degë të 

PSHDK-së, gjithmonë i qëndroi besnik konceptit politik 

dhe filozofik të kësaj partie në krye me ish-kryetarin e 

saj, akademik Ibrahim Rugova. Ishte një frymëzues i 

denjë i frymës rugoviane, nga i cili përcaktim nuk u 

lëkund asnjëherë deri në  frymën e fundit të jetës së tij.  

 

Ka botuar edhe dy libra publicistik, “Udhëtimi i 

çmalljes për një copë dhe” (2006) dhe “PSHDK – 

bartëse e veprimtarisë politike, kulturore e kombëtare në 

Austri” (2013), në të cilat libra  shpreh gjithë mallin që 
kishte me atdheun e tij, po ashtu ka lënë një dëshmi  të 

gjithë aktivitetit që ka zhvilluar PSHDK në të mirë të 

Kosovës dhe çështjes shqiptare përgjithësisht. 

 

Preka ishte një burrë, bashkëshort, prind, ishte një shok 

e mik i urte dhe veprimtar shumë i devotshëm. Ai ishte 

një njeri shumë human, dashamirës, mikpritës dhe 

shumë punëtor. Kujtimi se Prekën e kishim të tillë, e 

shton dhembjen, por pikërisht janë këto virtyte që i 

kishte ai, fjalëpak, por shumë i dashur. Ikjen e tij e 

konsiderojmë si një moment tepër të dhembshëm. 

Mirëpo, jemi të vetëdijshëm se të gjithë njerëzit janë të 
vdekshëm. Vetëm kujtimi për ta është i pavdekshëm. 

Ikja e veprimtarit dhe atdhetarit të shquar Prekë Brahimi 

do të shkaktoj një zbrazëtirë të pakompensueshme te 

familja, të afërmit dhe bashkëpunëtorët e tij që ka të 

shumë.  
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Konsiderata rreth vëllimit shkruar nga miku personal i Monsinjor Zef 

Oroshit, analisti Tomë Mrijaj 
  

  

 
 

 

Për herë të parë i a kisha dëgjuar emrin shumë dhjetra 

vite të shkuara e pikërisht në verën e vitit 1953, kur zoti 

Loro Kovaçi na thotë, të birit Toninit si edhe mua, se ... 
âsht arratis‟e ka dalë në Jugosllavi Dom Zef Oroshi ... 

aj âsht pênd‟e fortë e ka me i a diftue botës të tâna 

krimet qi janë kah i përfton këtu te na kjo diktatur‟e 

mallkueme komuniste.!   

  

Ne përjetonim vitet kur Shqipëria ishte i vetmi vend, i 

ashtuquajtur socialist, ku akoma vazhdonin e vepronin 

çetat e malit që luftonin për lirin‟e vëndit!    

 

Me këtë rast marr lejen e lexuesit të ve në dukje një fakt 

tejet mjeran.  Në Hungari, lëvizja kundradiktatoriale dhe 
kundrakomuniste zgjati veç dy vite derisa u shtyp me 

dhunë, zjarr‟edhe gjak nga tanket hrushovjane.  

Megjithatë, quhet (me të drejtë), Revolucioni Hungarez 
i 1956-ës dhe emrat e të rënëve janë të shkruar me 

gërma kubitale si martirë të atdheut.  Kurse tek ne, ajo 

lëvizje kundrakomuniste e cila me çeta maleve zgjati 

për dhjetë vite, le që as i ka shkuar kujt në mëndje t‟a 

emërtojë revolucion por as kryengritje jo.   

 

Sa u takon pastaj emrave të atyre martirëve duke filluar 

nga organizatori kryesor si edhe udhëheqësi i asaj 

rezistence Mark Gjomarkaj e vazhdo me gjithë të tjerët, 

historia si edhe historianët shqiptarë jo që nuk i zenë në 

gojë si heronj të lëvizjes kundërkomuniste por 
përkundrazi, i kanë njollosur me balt‟e tradhëtíra të 

rreme! 

 

Që nga pohimi i zotit Loro Kovaçi u desh të kalonin që 

atëhere jo pak, por pikërisht pesëdhjet‟e pesë vite, derisa 

të më binte në dorë libri me titullin “Një jetë e shkrirë 

për Fé e Atdhé”, kushtuar Monsinjor Dr. Zef Oroshit, 

nga miku si edhe kumbara i monsinjorit, autori Tomë 

Mrijaj.   

 

Me kureshtje të madhe si edhe gjithë gëzim fillova t‟a 

lexoja vëllimin. Ashtu si në pamjet që të paraqiten 
parasysh tek kundron brëndësín‟e një kaleidoskopi, 

ashtu filluan të më duken, skenë mbas skene, 

rravijëzimet që paraqiste libri i tij.   

 

Që në faqet e para kuptohej se vëllimi ishte shkruar nga 

dora e një personi i cili Monsinjorin jo vetëm që e kish 

njohur mirë por edhe kishte qen‟ i afërt me të aq sa vetë 

Monsinjori fij‟ e për pé, i kishte treguar rreth ngjarjesh, 

ndjenjash edhe rrethanash të ndryshëme të jetës Tij.    

 

Doemos në vazhdim, dora dorës, autori sjell pastaj 
kujtime personale dhe i shtjellon ato për vite me radhë 

derisa vjen edhe çasti kur vetë autori përjeton pranë 

krevatit, kalimin n‟Amëshim të Monsinjor Oroshi!   

 

Zoti Tomë Mrijaj është nga ana tjetër edhe mik i afërt i 

Kapidan Ndue Gjomarkut.  Ky i fundit, jo vetëm që 

është një personalitet i madh në vetvete, jo vetëm që ka 

luajtur rol të vyer si edhe aktiv si pjesëmarrës forumesh 

drejtuese të organizmave shqiptare në Perëndim përgjatë 

dhjetravjeçarëve që pasuan vendosjen e diktaturës 

komuniste në Shqipëri, por ka qenë shok‟edhe mik i 
Monsinjor Oroshit që në rinín‟e Tij të herëshme!   
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Kësisoji kuptohet qartë se fati e desh që, autori i vëllimit 

lidhur me Imzot Zef Oroshin, të kish në dispozicion 

burime sa të larmishme e po aq krejtësisht të posaçme të 

cilat nuk ka arkiv që t‟ua verë në dispozicion 
hulumtuesve të zakonshëm.   

 

Kush fillon t‟a lexojë vëllimin në fjalë, që në fillim 

befasohet me një moment të cilin dua t‟a nënvizoj.   

Autori i vëllimit citon ... “Burrë është ai që fal dhe mbi 

fatkeqësínë shtrin dorën e pajtimit, vendos besën e 

paqës, mirëkuptimit, respektit ndaj njeriut”.   

 

Ky pohim është një konsideratë rreth trajtimit që i bën 

Kanuni i Maleve konceptit “besa e dhânun”, shprehur 

nga pinjolli i familjes së nderuar të Çokajve, Monsinjori 
i ardhshëm Dr. Zef Oroshi.   

 

Mirëpo me këtë koncept ësht‟i lidhur ngusht‟edhe 

Ndrec Çoku, pararendësi i nderuar i Monsinjorit.  

 

Që në hapat e para të jetës tij, Dom Zef Oroshi u mëkua 

me tharmin e etikës dhe moralit të Kanunit dhe në rastin 

konkret me paragrafin e tretë të nyjes njëqindenjëzet‟e 

dytë (§856 i Kanunit) i cili thotë: 

§856 – Shpija e t‟vramit, po i dha besë dorërásit, ky 

edhe pse e vrau, ka me shkue në mort e në gjâmë m‟e 

përcjellë t‟vrámin deri n‟vorrim e me ndêjë për drekë.  
Kjo besë njatë 24 sahat.  

 

Ja pra me pak fjalë ngjarja të cilën na e sjell autori, 

zoti Tomë Mrijaj. Të parit të Çokajve i a kishin vrarë 

njerin nga djemtë. I gjithë fisi e ndiqte dorërásin.  Ky, 

duke mos i parë derman vetes e duke e ditur se ç‟burrë 

ishte Ndrec Çoku, (i ati i të vrarit), vete para kullës tij 

duke thirrur se i kërkonte besë.   

 

Dhe malësori kreshnik mirditas i a dha besën e burrit 24 

orëshe!  Të nesërmen, mbasi u a kishte marrë besën 30 
ditore burrave të familjes Çoku, e përcolli vrasësin e të 

birit sipas zakonit.    

 

U ndala rreth kësaj ngjarjeje të jashtëzakontë, pikërisht 

për t‟a theksuar momentin se si Dom Oroshi i ardhshëm, 

i cili si meshtár do t‟a kish detyrë parësore të tijën 

“faljen e mëkateve”, ish i pregatitur që nga fëmijëria e 

tij për këtë rol njerëzor kulmor, që i u realizua me 

mbarimin e Seminarit Pontifikal të Shkodrës e pastaj 

duke u diplomuar në Universitetin e Urbinos në 

“Propaganda Fide” në Itali! 

 
Në vazhdim autori i vëllimit, tek i a paraqit lexuesit 

rezistencën e armatosur të Mirditës si edhe të zonave të 

veriut mbas vendosjes diktaturës komuniste, si gurë 

themeli merr pohimin e Dom Zef Oroshit “... Mirdita 

prandej âsht masakrue dhe masakrohet gjithnji, posaçe 

të gjith krahinave të Shqipnis, sepse rezistencën qi ka 

gjetë dhe gjen aty qeverija e Enverit, nuk e ka gjetë aq 

të ashpër në asnji krahinë tjetër ...”.   

 

Miqësia e zotit Tomë Mrijaj me Kapidan Ndue 

Gjomarkun, i a ka krijuar mundësinë autorit të na sjellë 
në librin e tij letrën e datës 3 shkurt 1953 me 

informacion autentik që Dom Zefi i dërgon nga 

Mitrovica, (ku u arratis sepse në prag arrestimi nga ana 

e kriminelit toger Baba), mikut të tij të rinisë Kapidanit, 

mbi gjëndjen në Shqipëri.  Ai dokument nuk është një 
letër dërguar një miku, dhe aq, por është një analiz‟e 

gjëndjes vajtueshme në të cilën ndodhej Shqipëria 

asokohe.   

 

Pa i a hequr kërshërinë lexuesit t‟a lexojë në kopje të 

origjinalit dokumentin, (tek libri i z. Tomë Mrijaj – 

M.K.), nuk mundem mos të ndalem në nja dy pika 

kulmore që Dom Zefi i a ve në dukje Kapidanit.  Në 

njerin nga kalimet ai pohon “... Me shum keqardhje, na 

duhet të thomi, qi kurrndonji herë nuk i âsht shtî 

popullit shqiptar sistematikisht nji përçamje aq e madhe, 
me parimin “divide et impera” (përçá e sundo – M.K.), 

sa ndër kohnat e sodit nga klika sunduese e Shqipnis; 

përçamje në familje, përçamje në fshatarsí, përçamje 

ndër qytetarë, shkaktue nga agjentat e “Sigurimit”, tue 

privilegjue të kqijt ose agjentat e tue e shtypë popullin 

me anën e tyne ...”.   

 

Në vazhdim Dom Zefi i a ve theksin nënështrimit të 

verbër të udhëheqjes shqiptare ndaj B.Sovjetik si edhe 

Stalinit dhe   ndonëse brezat e moshuar e kanë përjetuar 

situatën që Dom Zefi i a përshkruan Kapidan Ndues, 

atyre jam i sigurtë se si edhe mua, tisi i harresës u a ka 
mbuluar atë.  Prandaj këto të vërteta duhen kujtuar e 

rikujtuar papushim se ndryshe harrohen.   

 

Shkruan Dom Zefi ndër të tjera “... Për t‟ia mbërrijtë 

kulmit të sovjetizimit, obskurantistët e Tiranës në 

gushtin e 1952 dekretuen nji ligj qi ndalon të gjithë 

librat qi janë shtypë para vjetit 1944, si në gjuhë shqipe 

edhe në gjuhë të hueja; marríja (çmenduría - M.K.) e 

shekullit të XX-të qi i u  imponue popullit shqiptar e 

sidomos asaj pjese të vogël intelektualësh, qi ka mbetë 

gjallë akoma, nga Moska imperialiste-shoviniste!”   
 

Kjo masë e qeverisë komuniste të cilën na e kujton zoti 

Tomë Mrijaj, nëpërmjet gojës Dom Zef Oroshit, duhet 

lexuar me vëmëndje nga brezat e rinj.   Po nuk i dijtën 

dhe t‟i mbajnë mirë parasysh këta trille të diktaturës 

komuniste në drejtim të zvogëlimit me dhunë të 

horizontit kulturor të popullit, mund të vijë një ditë që 

trille edhe më të dhunshëm mund të zbatohen nga 

udhëheqës paranojakë!    

 

Dom Zef Oroshi ishte një intelektual i mirëfilltë dhe i 

formuar me kulturë të gjerë shumëplanëshe.  Me 16 
qershor 1962, formon Shoqatën Katholike Shqiptaro – 

Amerikane dhe më 1965 ai njihet si Meshtar i Dioqezës 

së New York-ut. Mons. Oroshi, që në vitin e largët 

tashmë 1966, themeloi dhe botoi revistën Jeta Katholike 

Shqiptare të cilën e drejtoi për 12 vite radhazi.   

 

Revista tematikën e saj e kishte në masën madhore 

natyre kishtare e gjithashtu kulturore.  Mbas ndërprerjes 

ajo rifillon të botohet së rishmi në vitin 1995, nën 

drejtimin e dom Pjetër Popajt dhe vazhdon e botohet  

rregullisht. 
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Nuk ka se si të mos e mbushë me mallëngjim lexuesin 

shqiptar fakti se Dom Oroshi nga viti 1960 që u vendos 

në New York e deri në vitin 1969 meshat i ka ngritur në 

kisha amerikane derisa i mbështetur fuqimisht nga 
shqiptarët e diasporës ngriti kishën e parë shqiptare në 

Park Avenue të Bronx-it.   

 

E kësisoji dora dorës, duke i lexuar faqet e vëllimit të 

shkruar nga miku i Dom Oroshit, Tomë Mrijaj, 

shtjellohet para syve të lexuesit jeta e këtij klerikut të 

shquar, intelektualit të mirëfilltë si edhe atdhetarit të 

skajshëm.   

 

Viti 1970 shënon një pikë kulmore për Dom Zef 

Oroshin.   Ai pritet në Vatikan në audiencë të posaçme 
nga Shënjtëria e Tij Papa Pali i VI-të.   

 

Gjatë shkëmbimit të mendimeve të ndërsjella, Dom Zefi 

i dhuron Atit të Shënjtë botimin e shqipëruar prej tij të 

librit “Katër Ungjijt dhe punët e Apostujve”. 

   

Me këtë rast Ati i Shënjtë, duke e vlerësuar lart punën e 

madhe të tijën në fushën e kulturës fetare, e nderoi Dom 

Zef Oroshin me titullin e lartëMonsinjor(Imzot – 

M.K.).  Çaste kulmore që duhen ndriçuar -  Duke i 

dhënë një goditje të lehtë kaleidoskopit që na paraqit 

autori rreth jetës dhe veprës Dom Zef Oroshit, 
riorganizohen kristalet e ngjyrosura dhe si nga fundi i 

oqeanit del në sipërfaqe një moment madhështor të cilin 

kleriku i a ka pasë shpjeguar me të gjitha nuancat autorit 

të librit:  bashkëpunimi ndërmjet Peshkopit Noli, Dom 

Zef Oroshit si edhe takimet e tyre me Arqipeshkvin e 

Bostonit, Eminencën e Tij Kardinal Cushing.   

 

Thelbi i bashkëbisedimeve kishte qenë afrimi i Kishës 

Katolike Shqiptare me atë Orthodoksen, shëmbull ky i 

një ndjenje ekumenike madhore!   

 
Në këtë vazhdë një shprehje e posaçme e konkretizimit 

të kësaj nisme ësht‟edhe përshkrimi tejet i gjallë që i 

bëhet gjatë librit nga autori i tij, kremtimit madhështor 

që i u bë përvjetorit të 60-të të themelimit të Gazetës 

Dielli, ku moment tejet prekës është bashkëcelebrimi i 

meshës së Shënjtë nga Arqipeshkvi i New York-ut 

Terence Cardinal Cooke, tre dhespotët arbëreshë të 

ardhur nga Kalabria si edhe Dom Zef Oroshit!   

 

Një nismë kjo ekumenizmi të mirëfilltë ku shiheshin të 

gërshetuara veprimet e ndërsjella të barinjëve 

shpirtërorë katolikë në vëllazërim të plotë me 
udhëheqësit shpirtërorë të ritit të krishterë bizantin.   

 

Moment tjetër tejet kuptimplotë rreth pozicionimeve të 

Monsinjor Oroshit, i cili nuk ka se si të gjëndet në asnjë 

arkivë, por na sillet si dëshmí e gjallë dhe shum‟e bukur 

nga i pranishmi në bisedë, zoti Tomë Mrijaj, është 

fragmenti i diskutimeve mes Monsinjorit dhe profesor 

Zef Nekës.    

 

Ky i fundit, duke i u referuar tregimit të Monsinjorit me 

titullin “Çohaja”, (Bariu – M.K.), i mallëngjyer nga 
përshkrimet e lexuara në tregim shprehet me lot në sy 

“... un kam kja si fëmi për atë vend qi po e dishrojmë së 

gjalli.  Ndoshta ai regjim i djallit nuk ka me na e dhanë 

mundësinë të kthehena e të çmallena me truellin t‟onë, 

se çdo dit‟e po plakena.”  Monsinjori mbasi e dëgjoi i u 
përgjigj “... Fajin e kena vetë e ma s‟shumti na klerikët 

qi qindruem pasivë e nuk e organizueme popullin të 

çohej në kambë i madh e i vogël, në Veri e Jug të 

Shqipnisë, si ortek i madh bore e t‟a luftote at murtajë 

qi na zhgatrroi n‟temel”!    

 

Sa prekës gjatë leximit të librit, përshkrimi që i bëhet 

çastit kur me nismën e Monsinjor Oroshit, ky i fundit si 

edhe zoti Tomë Mrijaj vajtën, qëndruan në heshtje në 

shënjë respekti, si edhe u lutën para varrit të patriotit të 

shquar Abas Kupit.    
 

Dhe çasti kulmor ësht‟ai kur Monsinjori pohoi se si 

kishte thënë meshë për dy vite me radhë për shpirtin e të 

ndjerit gjeneral Abas Kupit, i cili vetë i a kishte lënë 

amanet (por për një vit – shënim M.K.)!  Moment vërtet 

madhor ky, ku mësohet se si një prelat i krishterë ngre 

meshë për një bektashí!   

  

Si mos të preket lexuesi tek e përshkruan autori me 

thjeshtësi por edhe me mjeshtërí pohimin që kish bërë 

Monsinjori në një rast kur, i shoqëruar nga zoti Tomë 

Mrijaj, kishin shkuar tek varri i Mit‟hat Frashërit dhe 
atje takuan krejtë rastësisht para varrit profesor Luan 

Gashin.   

 

Mbas përshëndetjeve Monsinjori ishte shprehur “... Na 

jena krenarë sot para vorrit të Apostullit të 

Shqyptarizmës ... gjithmon‟e kam kujtue e kam m‟e 

kujtue në lutjet e mija derisa të kemë frymë!” 

 

Këto ishin disa nga çastet kulmore që desha t‟ua vija në 

dukje lexuesve me shpresën se do t‟u nxitet kërshëria t‟a 

lexojnë të plotë vëllimin në përkujtim të kësaj figure të 
madhe që ka nxjerrë kombi ynë!  

  

Pak konsiderata shtesë  

- Vëllimin, materialet e të cilit fluturimthi u mundova 

sadopak t‟i prek, jo rastësisht e krahasova me një 

kaleidoskop.   

Dy fjalë tashti të shpjegoj cila qe shtysa t‟a bëja një 

krahasim kësisoji. Personalisht kam lexuar shumë libra 

përshkruese figurash të shquara.    

 

Padyshim që në mes lexuesve të këtyre radhëve do të 

ketë persona që kanë lexuar edhe më shumë se unë libra 
të kësaj gjiníje.   

 

Por mendoj, se e përbashkëta e jonë, dora dorës që 

përparonim në leximin e faqeve që autori i ka kushtuar 

Monsinjor Zef Oroshit, qëndron në faktin se ky libër ka 

një veçorí krejtësisht të posaçme i krahasuar me librat e 

tjerë:  leitmotivi padyshim që është figura e 

Monsinjorit.  

 

Mirëpo, gjatë kthimit të faqeve të librit lexuesi ndeshet 

fillimisht si pa e vënë re e pastaj dora dorës e sheh se ka 
të bëjë me një libër ku krahas figurës qëndrore, së cilës 
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edhe i përkushtohet ky vëllim, mësohen ngjarje, botime 

si edhe njihet me hollësira rreth personalitetesh, të cilat 

të qëmtoheshin veç e veç do të kërkonin kohë të madhe 

të gjurmoheshin! Kështu, teksa autori zë në gojë se në 
personin e Monsinjor Oroshit shkriheshin në një Feja si 

edhe Atdheu, mësime këto që i a kishin mëkuar 

udhëheqësit shpirtërorë si edhe profesorët e tij Patër 

Gjergj Fishta si edhe Dom Ndré Mjeda, mësohet 

njëkohësisht se në Shkodrën e vitit 1891 funksjononte 

shtypshkronja me emrin “Shtypshkroja e Zojës së 

Papërlyeme”, (pronë e Kolegjit Saverian të Shkodrës – 

M.K.), e cila i filloi botimet me të përkohëshmen “Elçija 

e Zemrës së Krishtit”!    

 

E pastaj jepet një informacion rreth shtypshkronjave të 
ngritura në vazhdim si edhe emrat si edhe periudhat e 

botimeve të dhjetra e dhjetra gazetave, revistave si edhe 

të përkohëshmeve të ndryshëme!  

 

P.sh. mësohet se që më 1904 në Romë ka filluar botimi i 

revistës fetaro – patriotike “Lajmëtari i Shqipërisë” 

(L‟Araldo d‟Albania), ose në Napoli (1904-1906) 

botimi i revistës “Shqyptari”, e nuk mund t‟a lemë pa e 

zënë në gojë faktin se mësohet që në Shkodër, në atë 

qytet të lashtë si dhe vatër kulture të herëshme fetare 

dhe kombëtare, qendër ku më hollësisht se askund tjetër 

në qytetet e trevave shqiptare njihej e analizohej me 
drejtpeshim Kanuni i Maleve, që më 1920-ën është 

botuar revista “Grueja Shqyptare”. Përse më la shumë 

mbresa tek e mësova këtë fakt? Sepse mund të duket e 

pabesueshme por gratë italiane e kanë fituar të drejtën 

e votës në vitin 1925!   

 

Por ka edhe më keq akoma:  grave zvicerane kjo e 

drejtë i u dha hiç më parë por në vitin 1972! 

 

Prandaj informacionet anësore që jepen në vëllimin e 

zotit Tomë Mrijaj, krahas vetë temës qëndrore rreth 
personalitetit të Monsinjor Oroshit, janë aq të larmishme 

dhe të vyera sa që mua personalisht ky vëllim mu duk 

me vënd të krahasohet me një kaleidoskop për vetë 

larmín‟e shtjellimeve që sjell para lexuesit! Nga ana 

tjetër, paralelisht trajtimit të figurës qëndrore të librit, 

informacion hera herës edhe i gjerë, jepet për 

personalitete të shquara që historiografia komuniste jo 

që i ka përbaltur por edhe mohuar si p.sh. Atë Danjel 

Gjeçaj O.F.M., Tajar Zavalani, profesor Ernest Koliqi, 

Dom Ndré Zadeja, Atë Andrea Nargaj O.F.M., profesor, 

dr. Rexhep Krasniqi, etj., etj.   

 
E për t‟a mbyllur me një informacion anësor por tejet 

interesant dhe të vyer, është përshkrimi që profesor Karl 

Gurakuqi i bën legjendës se si me vrasjen e Heroit tonë 

Kombëtar Skënderbeut si edhe dyndjes së ushtrive 

otomane në trevat shqiptare, fugura e Zojës së Këshillit 

të Mirë nga Kisha e Zojës rrëzë Kështjellës Rozafatit u 

ngjit në ré, kaloi mbrekullisht detin Adriatik dhe zuri 

vënd në Kishën e Genazzano-s në Itali ku gjëndet edhe 

një pllakatë përkujtimore e vendosur në vitin 1932, që 

përkujton pelegrinazhin e 340 shqiptarëve të kryesuar 

nga Arqipeshkvi i Shkodrës Monsinjor Lazër Mjeda si 
edhe gjashtë hierarkët e kishës së tij ku u lutën që Zoja e 

Këshillit të Mirë të kthehej nga Genazzano-ja në Kishën 

e Zojës në Kalan‟e Shkodrës.  Pllakata ësht‟e 

nënëshkruar nga Imzot Luigj Bumçi. 

 
Në përmbyllje, dëshiroj t‟i kujtoj lexuesit të këtyre 

radhëve se të shumtë janë njerëzit që kanë njohur njerëz 

të shquar e doemos kanë ruajtur edhe kujtime prej tyre.   

 

Një pjes‟e atyre kujtimeve u është thënë të tjerëve 

ndërsa pjesa më e madhe ... janë harruar së bashku me 

bartësit e tyre.   

 

Kësisoji shumë të pakët janë ata që kujtimet e tyre i 

kanë hedhur në letër.   Sado të varfra që të kenë qenë 

për nga stili i të shkruarit ato fletë të shkruara, ato janë 
si vera e ruajtur me kujdes e cila, sa më shumë kalon 

koha, aq m‟e vyer bëhet.   

 

Doemos pastaj kur gërshetohet stili i përshkrimit me 

madhështin‟edhe të personalitetit që përshkruhet, ato u 

përcillen pastaj brezave pasardhës si 

kryevepra.  Prandaj, desha t‟i mbyll këto radhëduke 

shprehur mbresat që më la vëllimi i shkruar nga zoti 

Tomë Mrijaj duke e cilësuar jetën e Monsinjor Zef 

Oroshit si një “Jetë e shkrirë për Fé e Atdhé”!  Autori, 

nuk e kujton Monsinjorin vetëm si kumbarën e katër 

fëmijëve të tij.  Jo.  Ai nuk hedh në letër një profil të një 
djaloshi i cili i mëkuar me mësimet e fésë e të 

atdhedashurisë por edhe me etikën dhe moralin e 

mirëfilltë që përçonte me zbatimin e tij në popull 

Kanuni i Maleve (kur nuk kishte shtet ligjor), studjon, 

bëhet famullitar dhe i shërben me përvuajtje popullit të 

krahinës tij.   

 

Jo, as vetëm me përshkrimin e kësaj ane të Monsinjorit 

të ardhshëm nuk kufizohet autori.   

 

Nga leximi i vëllimit, dora dorës para lexuesit paraqitet 
një meshtár me karakter të fortë, një malësor mirditor 

me tipare si të gdhendura në granit i cili di, kur toger 

Baba i tmerrshëm i vinte qark t‟a arrestonte, edhe t‟i 

marrë leje vëllait të madh që të arratisej nga Shqipëria, 

por nga ana tjetër edhe shkrihet në lotë dhimbjeje tek 

mëson vuajtjet e familjarëve të tij nëpër kampet e 

internimit të diktaturës.   

 

Mirëpo edhe me kaq nuk merr fund përshkrimi i këtij 

kleriku shumëplanesh.   

Ky personazh i shquar përshkruhet edhe se ç‟vepra 

madhore të shkruara la mbas vetes së tij si në fushën e 
predikimit katekizmit të përshkuar nga fryma 

ekumenike por gjithashtu edhe si njeri me nisma edhe 

largpamje praktike n‟udhëheqje ku kishën e themeluar 

prej tij veç shërbimit themelor që ajo kishte e konceptoi 

edhe si çerdhe patriotike!  

 

Prandaj, nuk më mbetet gjë tjetër t‟i them autorit të 

vëllimit, zotit Tomë Mrijaj, veçse:  Ju falënderoj nga 

zemra për këtë dritë që hodhët mbi jetën dhe veprën 

madhore të Monsinjor Zef Oroshit e gjithashtu për 

kaleidoskopin e veçantë letrar, që na paraqitët nga i cili 
gjithsecili ka se çfarë të mësojë. 
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Dukagjin Hata, Tiranë 

 

 

 

 

 

 

 

Një vështrim vertikal mbi poezinë e Besim Xhelilit 
 

Uni, Dashuria dhe Rebelimi si estetikë e thellësive… 

 

Poeti Besim Xhelili 

 

Mëtimi për t‟iu qasur e aq më tëpër për të depërtuar në shtresimet estetike të 

një poezie elitare, për të selektuar në shumësinë e elementëve poetikë ato më 

përfaqësuesit, në thelb, i ngjet përpjekjes së ankthshme për të deshifruar një 

ëndërr. Ky “kufizim” të rrethon me hijen e tij të trishtë kur merr në dorë 

veprën poetike të Besim Xhelilit, një nga individualitetet më të përveçme të 
poezisë sonë aktuale, ku në vargjet e tij, plot temporitëm lirik, rroposet e 

ngrihet madhërishëm nga honet e tingujve të gjuhës poetike, një botë 

transhendente, plot kumte bukurie virgjine e dritë-hije të magjishme.  

 

Poezi pas poezie e libër pas libri, poeti Besim Xhelili plotëson mozaikun e 

unit të tij shpërthyes, duke e thelluar sondën dhe duke e kthyer këtë pikë 

graviteti të këndvështrimit të tij estetik në kryemesazh të aktit poetik. “Lënda 

e parë” e poezive të tij janë përjetimet vetjake dhe endja e tyre në një 

rrugëtim të vështirë, ku vërtiten në një karusel të hazdisur trajtash e figurash 

gjendjet e dyzuara, flirti, erosi, ankthi dhe mungesa. Poezia e tij thur e shthur 

pëlhurën magjike të Penelopës, në pritje të mëtonjësit të saj zemërflakëruar; 

thur e shthur magjinë e vajzës së premtuar, me besimin dhe kurajën e Mosiut 
drejt Tokës së Premtuar. 

 

Ritmet me të cilat na fton poezia të ecim në rrugëtimin jetësor nuk janë ato të 

së rëndomtës, të së zakonshmes e të së përditshmes, pasi lënda e parë me të 

cilën gatuhet “buka poetike” janë flirti, joshja dhe emocioni që përcjellin 

gjendje të jashtëzakonshme, kërkuese, klithëse e trallisëse të unit. 

 

Poezia e Besim Xhelilt na josh drejt një aventure të pacak, drejt eksplorimit 

në një botë dritëhijesh, që shpesh shkojnë drejt një errësire të trashë e 

ankthshme, ku autori lyp të ngrejë që nga honet katakombe, projeksionet e 

ëndrrës së kulluar. 
 

Poezia e tij e rikrijon çdo çast të 

ekzistencës së saj unin, e 

modelon ëndrrën sipas 

projeksioneve të një pavetëdije të 
thellë poetike, duke e orientuar 

poetin drejt hoveve më tallazitëse 

të shpirtit, drejt brigjeve të 

vetmisë dhe iluzionit pa cak. 

 

Qasja drejt poezisë është 

gjithmonë suprizuese dhe 

mbresëlënëse, pasi në çdo rast ka 

të bëjë me kujtesën si emocion 

dhe emocioni gjithëherë e shkund 

gjendjen e rëndomtë të unit dhe e 

bën atë të vrulloj tok me vargjet, 
rimat dhe ritmet. Poeti asnjëherë 

nuk shkruan për teprinë, por për 

mungesën, asnjëherë nuk 

grafullon nga kënaqësia e çastit, 

por proteston, madje edhe atëhere 

kur i ka pranë, perëndeshat e 

bukurisë dhe të dashurisë, 

Afërditën dhe Venerën. Kjo 

përsiatje të shoqëron kur lexon 

poezinë e Besim Xhelilit, një 

poezi e klithmës dhe protestës së 
unit, në kërkim të modeleve të 

përmbushjes dhe plotërimit. 

 

Poeti rend pas së bukurës dhe 

së vërtetës, ashtu vrulltazi, i 

ngarkuar me bagazhet e kujtesës 

së grimcuar, ku vjen e ikën malli, 

përmallimi, imazhi i vajzës që do, 

pamundësia e përkimit të 

kordinatave të ëndrrës, në boshtin 

e klithmave të unit, që tenton të 
çlirohet nga klishetë dhe 

rëndomësirat e përditshmërisë. 

 

Rendja drejt të bukurës, si revoltë 

dhe protestë ndaj ekzistencës 

mediokre të qenies humane, 

kushtëzuar nga modelet dhe 

arkitipet socialë, është një prirje e 

shkrimtarëve dhe poetëve të 

shquar, që kanë bërë epokë në 

kohën e tyre. 
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Shkrimtari, poeti dhe kritiku letrar amerikan, pararendës i simbolizmit Edgar 

Allan Poe(1809-1849) vargjet më brilante, ku gëlon fryma e 

antikonformizmit dhe lirisë pa cak, ia ka kushtuar revoltës së brendshme 

kundër mjedisit puritan ku jetonte; Dante Aligeri (1265-1321) përcillte 
protestë e revoltë edhe në tingëllimat delikate dedikuar Beatriçes së tij të 

ëmbël. Poeti italian Petrarka (Francesco Petrarca 1304-1374), edhe pse në 

vargjet e tij i këndonte pafajësisht Laurës, hyri në konflikt me aristokracinë 

dhe klerin e kohës, për shkak të frymës së lirë, protestuese  dhe 

antikonformiste, që gëlon arti i tij poetik… 

 

Poeti shqiptar nga Tetova Besim Xhelili, poezitë e tij me shënjime më të 

përshkënditura estetike dhe mesazhuese ia drejton soditjes së thellë dhe 

analizës psikoanalitike të vetvetes, raporteve të saj me kohën dhe 

bashkëkohësin, dashurisë së mbetur në udhë apo udhëkryq, ende larg 

detsinacionit, pra, thënë ndryshe, dhe më shkoqur, dashurisë së 
papërmbushur. 

 

Duket se fati i tij si poet endet në hapësira të njësojshme kujtese dhe 

përjetimi, ashtu siç enden ata poetë që refuzojnë rëndomësinë dhe banalitetin 

e ngushtësisë meskine; ashtu sikurse, bie fjala, Xhorxh Gordon Bajron, që e 

ngriti në kult vendlindjen dhe dashurinë, duke refuzuar fasadën groteske të 

limontisë aristokratike të kastës që i përkiste, në rrethana krejt të tjera, 

Xhelili do t‟iu drejtohej  poetëve, njësoj si bardi romantik në kohën e 

tij:”Poetë, qëndroni përmbi rrëmujën e jetës ekskluzive mondane!”…Të 

qenit në një konflikt të brendshëm konstant me kohën dhe përditshmërinë, 

është një cilësi e gjithëhershme që shfaqet në të gjitha poezitë e Besim 

Xhelilit. 
Ndjenjë vetmie.Pështyma na thahet në fyt! 

Këto trupa të njomë kalbja i mbyt. 

Dita e qeshur, mbrëmjet plot acar 

Ti e fundosur. Unë frymë dot s‟marr. 

 

Ky ankth gri, që depërton gjer në palcë të gjendjes poetike, të shoqëron gjatë 

gjithë leximit të poezive të Xhelilt, si një kurë intensive për të përballur 

frikërat e shndërruara në fobi dhe që të mbajnë pezull, si midis Shillës e 

Karibdës, në një karusel të vrullshëm emocioni. Poeti niset në shtigjet e 

kujtesës dhe ëndërrimit, i pajisur me të vetmen parzmore: atë të dashurisë 

dhe gjendet i vetërrethuar, i keqkuptuar, në dilemë, në udhëkryq, në zgrip 
ekzitencial, për shkak se jehonat e ekzotikës së tij janë jehona të shurdhërta, 

që nuk gjejnë brigje shpirti ku të “ankorohen”. 

 

Poezia e Besimit është një endje e vrullshme vargjesh dhe trajtash, në kërkim 

të modelit përmbushës të bukurisë dhe harmonisë, të cilat, sapo përmbushen, 

shkuptimësohen dhe e humbasin destinacionin fillestar, duke kërkuar një 

fiksion tjetër. Thënë ndryshe, poeti kërkon të pamundurën dhe joshja drejt 

saj, lypja e saj, rendja drejt saj, e cila është një destinacion që i afrohet 

pambarimisht infinitit, udhëheq dhe mban në kreshendo frymëzimin e tij 

poetik. 

 

Aventura flirtuese e poetit nuk është thjeshtë rendja e përmalluar drejt një 
objekti kënaqësie të çastit, por një konvergim i ndjesive drejt një bote të 

përflakur nga emocioni, drejt një bote të bukur, drejt një vizioni të bukur. Në 

thelb, është vetë uni i poetit, në rrekjen e tij, për të na përcjellë mesazhet e të 

pavetëdijshmes dhe që i burojnë nga thellësitë e shpirtit. Pra, kundrimi i 

shpirtit njerëzor, me thyerjet dhe diagramet e tij, e shtyn Xhelilin në një 

kërkim thellësishë, duke na sjellë freskinë e imazheve, të cilat, siç duket, i ka 

ruajtur gjatë në blicin e kujtesës dhe tani na i përcjell si një lëndë të pastër 

poetike. Duke u çliruar prej tyre, poeti ngarkon lexuesin me bagazhet e 

dhimbjes dhe shpresës së tij, duke e bërë atë të endet si Diogjeni në galerat e 

ankthit dhe të vetmisë klithëse, por ku herë herë duket një fjollë drite që e 

përflak dhe e bën ëndërrues e dashurues gjithë hapësirën e këtij peizazhi 
mahnitës poetik. 

Vajza e heroit lirik, protagonistit, 

identifikohet në poezinë e Xhelilit 

me vetë frymën dhe magjinë e 

jetës, me baticat dhe zbaticat nga 
valët e trazuara në brigjet 

vetmitarë të ëndrrës; me limfën 

dhe gjakun në deje, me çdo pore 

lëkure e ndjesi shpirti, duke e 

shtyrë atë në aventurën e fjalës 

dhe premtimit, ku fryjnë erëra të 

forta dhe ngrihen shkulm tallazet 

e dhimbjeve dhe kënaqësive në 

vlim. 

 

Aventura poetike e poetit ndodh 
në trekëndëshin: Uni, Dashuria 

dhe Rebelimi estetik, ku Uni 

kërkon dashurinë e refuzuar, herë 

herë të vetërefuzuar, Dashuria 

ftohet të vijë duke kapërcyer të 

gjitha barrierat e vetvetes dhe të 

gjërave që ndodhin jashtë saj, 

duke kulmuar në protestën e 

poetit, me vetveten, me të 

dashurën, me me gjithçka tjetër, 

që nuk vjen në harmoni me ritmet 

e brendshme të unit vetmitar. 
 

Kulmi i kësaj aventure zbuluese 

dhe flakëruese, si për nga shkalla 

e pasionit estetik, si për nga fuqia 

e imazhit, figurës dhe prozodisë 

poetike, arrin në tre librat e fundit 

të Besim Xhelilit, në vëllimer 

poetike “Besa”, “Dallgë në 

zemër” dhe në më të fundit, ku 

akti estetik shkon drejt 

dimensioneve të thella 
transhendente, “Sy të pafajshëm”. 

 

Poezia e Xhelilit është një lirikë e 

thyer “imazhiniste”, një lirikë e 

bukurisë së virgjër, e kërkimit të 

ethshëm të bukurisë dhe 

harmonisë universale, e 

përkimeve magjike të kulturës 

shpirtërore dhe psikologjike të 

protagonistit me rrethanat jetësore 

dhe fiksionet estetike, një blatim 

që një shpirt i ndjeshëm, kumbues 
si një harpë hyjnore, i bën Unit 

dhe gjithçkaje që e rrethon atë në 

përditshmëri, lirikë e një 

antikonformizmi klithës dhe 

muzikaliteti tronditës. 
 

(Burimi: 

https://www.botasot.info/kultura/1140501/

nje-veshtrim-vertikal-mbi-poezine-e-

besim-xhelilit/) 

https://www.botasot.info/kultura/1140501/nje-veshtrim-vertikal-mbi-poezine-e-besim-xhelilit/
https://www.botasot.info/kultura/1140501/nje-veshtrim-vertikal-mbi-poezine-e-besim-xhelilit/
https://www.botasot.info/kultura/1140501/nje-veshtrim-vertikal-mbi-poezine-e-besim-xhelilit/
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Tahir Bezhani, Gjakovë   

                               

 

 

 

 

 

 

Mesazhi filozofik në romanin e Muharrem Kurtit „„Jeta e Rrënojave‟‟ 
 

Vështrim libri. 

 

 
 

Krijuesi nga Gjakova, Muharrem Kurti, tani është një emër i theksuar në 

letrat shqipe, një poet i spikatur dhe romansier i dalluar me temat e 

përditshmërisë sonë, të kohës dje e sot, si në prozë ashtu edhe në poezi. Ky 

autor kohë të gjatë bartë në vete historinë e dhimshme të popullit që i përket, 
vuajtet e mësuara e të përjetuara që në moshë të re, të cilat tani janë 

shndërruar në art të mirëfillt, si reflesion dhe filozofi letrare, ku lexuesi e 

gjen vetën e tij brenda kësaj filozofie shoqërore. Në të vërtetë ka ca gjëra që 

krijuesin Muharrem Kurti e bëjnë si të veçantë nga emra tjerë, sepse ka një 

stil krijuesi ndyshe nga të tjerë, një diapazon të njohurive të përgjithshme 

letrare, njeh mirë psikologjinë e popullit dhe traditat, ka një shpirt të 

ndjeshëm prej artisti e krijuesi, ku reflesionet e filozofisë personale, 

shpërthejnë fuqishëm  dhe  gama e tyre frymëzuese është depërtuese, 

universale, optimiste në kapërcimin e  barierave jetësore. E gjithë kjo filozofi  

krijuese ka shtrirje  në tema të nduar-duarta, atraktive dhe përmbajtësore, ku 

lexuesi padyshim se e kërkon krijimin e këtij poeti e prozatori të mirëfilltë. 

 
Tani, me përvojën e gjatë krijuese e jetësore, si profesor dhe njohës i mirë i 

letërsisë shqipe, Kurti njihet nga lexuesit me temat e tij bashkohore e 

tërheqëse për gjitha moshat. Temat që e dominojnë krijimtarinë e këtij 

krijuesi janë: dhimbja, dashuria, motivet sociale, marrëdhëniet ndërnjerëzore 

të kolektivitetit, por ka edhe tema të nxehta të politikës së shtrembëruar. Në 

këtë kuptim mban qëndrimin e një opozitari të respektuar. Nga gjitha këto 

çdo herë na e rrëfen kohezionin e largpamësisë si udhërrëm për dalje nga 

situatat e ngërqruara, të zbehura..... 

 

Këto që u thanë më sipër mund t‟i lexojmë në romanin e tij më të ri „„Jeta e 

Rrënojave” botuar në maj të këtij viti. Që në fillim të hapjes së librit për 
lexim ndeshemi me temën përvluese të luftës, e cila mbolli dhimbjen në 

palcë, varfërinë,  duke shkretëruar 

çdo gjë në tokën e durimeve 
historike. Në pëlcitjen e gjithë atyre 

dhimbjeve e përjetimeve Kurti, me 

fantazinë dhe filozofinë krijuese, na 

jep tabllo jete e shprese edhe kur je 

në fund të durimit ekzistues. 

 

Në shtjellimin e ngjarjes në rroman,  

Kurti, përmes dy protagonistëve 

kryesorë, shtjellon tërë ngjarjen, 

duke ua ngarkuar tërësinë e peshës, 

situatën në dy kahje: në një anë 

qëndron Rean Urti,i mbijetuari i 
tërmetit dhe i fatkeqësisë familjare  

e njerëzore; ndërsa nga ana tjetër na 

sjellë Svetllana Vukmiroviqin, 

personalitetin  e ngjarjeve negative, 

e cila gjatë luftës në Kosovë ka 

vrarë e djegur, ka bënë gjitha të 

këqiat që mundshme si një oficere e 

lartë e ushtrisë okupatore serbe. 

Ajo ka vrarë edhe familjen e Rean 

Urtit, vllaun Ilirin, motrën, etj. Por 

më në fund mbetet fillikat e 
vetmuar ngase edhe asaj i vriten të 

gjithë në luftë, e gjithë familja e 

farefisi.  

 

Në këtë situatë të krijuar, Kurti, me 

imagjinatën e tij, krijon 

baraspeshën e   luftës,  si dukuri, si 

hegjemonizëm shtetëror i 

trashëgimisë  serbe,  nuk sjellë 

asnjë  të mirë as për vet popullin 

serb, pos skamjes, varfërisë e 

shumë të këqijave  tjera. Në fakt 
autori në libër situatën pas 

shkatërrimeve nga lufta e quan 

simbolikisht tërmet sepse në këtë 

mënyrë identifikon vet ashpërsinë 

luftarake të Serbisë ndaj 

shqiptarëve, një populli  pa armatin, 

numërikisht më i vogël. Por, vë në 

spikamë qëndresën historike 

luftarake, si provë  nëpër shekuj në 

mbrojtje të tokave të veta. 
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Në ato momente të jetës në rrënoja të protagonistit në libër, Rean Urti, në një 

mbrëmje të ftoftë me borë e acar, në shtëpi gjysëm gërmadhë troket në derë 

personi i panjohur duke kërkuar shpëtim. Është Svetllana e mbetur nën 

mëshirën e stuhisë së acartë dhe egërsirave të malit, kur kërkoi ndihmë tek 
Rean Urti. Ai pa hezitim e pranon brenda, e ushqen, e ndihmon duke mos e 

ironizuar për asnjë çast kombësinë dhe bëmat e saj. 

 

Gjatë ditëve në vijim ajo ia rrëfen luftën e dirigjuar nga një sistem i egër ndaj 

popullit shqiptar, me synime për ta zhbërë nga faqja e dheut. Të gjitha, të 

gjitha ia tregon pos rastin se si ia kishte vrarë vëllanë e çnjerzuar motrën me 

paramilitarë serb nuk  ia kishte tregaur. Me gjestet humane e tepë njerëzore, 

Rean Urti, nuk donte të dëgjonte asgjë nga lufta, për ta lënë si të kaluar dhe 

për të mbijetuar në ato rrethana gërmadhore që ua kishte sjellë lufta tepër e 

papastër e kreut të Serbisë. 

 
Duke u parë çdo ditë, duke komunikuar mes veti në një shtëpi gjysmë të 

rrenuar, mes tyre ndizen xixat e dashurisë, ndizen epshet e arsyeshme në mes 

dy gjinive të kundërta. Rean Urti nuk i lutet për dashuri por as nuk e 

kundërshtonte bukurinë e një sllavje që çmend në shtrat e që rrëzon pamja e 

saj. Kështu një natë Svetllana humb durimin dhe i futet në krevat Rean Urtit, 

ku pastaj lind një dashuri. Reani imagjinonte ish-bashkëshortën e tij, Dinorën 

e bukur me të cilën kishte krijuar familjen, ndërtuar jetën, por çdo gjë ia 

rrënoi lufta... 

 

Svetllana për çdo ditë duke e parë se Reani ishte i sinqertë, i bukur, i 

edukuar, me të gjitha karakteristikat njerëzore,veten e ndiente shumë keq nga 

brenda, dhe në heshtje mallkonte veten me fjalët: “Zot më fal edhe pse nuk e 
meritoj! Kam vrarë shqiptarë të pafajshëm, madje edhe fëmijë! Sikur po u 

vjen era gjak duarve të mia!....” Autori i librit “Jeta e Rrënojave” Muharrem 

Kurti me një dije prej prozatori të spikatur, me pak fjalë na jep shumë 

kuptime në aspektin diverziv të të menduarit për  luftën, inspiruesit e fajtorët 

e saj dhe krimet e kryera. Ndërsa Reani reagon ndryshe, jo duke folur me 

veten, por haptazi: “të gëzojmë dashurinë tonë të sapolindur me kaq bukuri! 

Ta lëmë hasmërinë prapa,edhe krimet, sado na dhembin, se plagët nuk 

ndreqin gjë.” Mes dy këtyre opsioneve, mes mallkimit të vetvetës dhe 

dëshirës për ndërtimin e së resë (kur ka mundësi), reflektohen dy botëra të 

ndryshme: atë që kryesi duhet të pendohet për bëmat e veta kriminale, ndërsa 

viktima, të jetë humane dhe të falë faje, për një  jetë të re mes botës së 
qytetëruar. 

  

Autori Muharrem Kurti me  motivin e shtjelluar në këtë vepër na del jo 

vetëm se një mjeshtër i prozës, por laun rolin e prezentimit të humanizmit 

nga një popull viktëmë, një humanizëm i lindur në palcën e kombit të tij. 

Këtë virtyt e gëdhend nga faqja njerëzore, jo nga frika, siç mund të 

paramendoj dikush. Shumë shkrimtarë me renome kanë trajtuar këso temash 

në botë e Evropë, bile edhe Nobelistë, si Imre Kertes, etj. Do merrja guximin 

të them se këto ide mund të jenë edhe si një platformë marëdhëniesh mes 

njerëzve e shteteve. 

 

Dy qenie njerëzore, në rrethana të papritura, iu dorëzuan dashurisë dhe fatit 
në jetën e rrënojave, si befasi dhe detyrim jete...Pas një kohe dashuri e 

thelluar mes dy fateve njerëzore, si produkt jep lindjen e një fëmije. Të dy të 

dashuruarit kanë mirëkuptim edhe për emërimin e fëmijës. Pas shumë kohe, 

një ekspeditë e Kryqit të Kuq ndërkombëtar, përmes helikoipterit, heton 

jetesën e vetme në atë rreth, të dy personave me kombësi të ndryshme. 

Befasohen së tepërmi për mënyrën se si ia kanë dalë me jetën, befasohen më 

tepër për dashurinë mes tyre kur dihet se gjitha ato gërmadha ishin shkaktuar 

nga barbaria serbe. Personeli i Kryqit të Kuq e merr anash dhe pyet 

Svetllanen se “a mos ishte e grabitur dhe  shantazhuar nga ky person”, por 

ajo regaon ashpër e kategorikisht se “e don shumë, si jetën e vet!...” Me të 

parë se ishte ofruar koha e lindjes së fëmijës e marin Svetllanen me 
helikopter dhe e dërgojnë në veri të Mitrovicës për lindje. Pas lindjes, Reani 

tenton ta vizitojë por nuk e lënë 

ndërkomëtarët. Duke trajtuar atë 

pjesë të Kosovës si “zonë neutrale” 

edhe me shërbime spitalore serbe 
asesi nuk e lejojnë Reanin ta vizitoj 

bashkëshorten Svetllana 

Vukmiroviqin dhe birin e 

sapolindur. Arsyetimi i personelit 

spitalor-serb ishte se nuk kanë 

kurorizim dhe se për fëmijën duhet 

të konstatohet atësia përmes ADN-

së..... 

 

Pse kërkohet ADN-ja e 

atësisë?...... 
Tema e trajtuara dhe stili 

bashkëkohor me modernitetin 

prozaik të Kurtit, na bëjnë të 

shkojmë më tej në filozofinë e këtij 

absurditeti. Pra duke e njohur 

prozën dhe poezinë e këtij autori 

mendoj se ADN-ja nuk paraqet 

thjeshtë identifikimin e një atësie 

por më thellë se kaq: identitetin e 

regjionit të Mitrovicës veriore për 

të cilën populli serb qe njëzet vite 

imagjinon përherë konflikte, krime 
kërcnime, shantazhime e pasiguri. 

E gjitha këto si shtrojë për 

bisedime, për përfitime të tokave të 

huaja...... 

 

Krejt në fund romani i Kurtit “Jeta 

e Rrënojave” na vjen si një sihariq i 

kohës për ta njohur një periudhë të 

mbushur sakrifica për një jetë të 

lirë, pa hasmëri. Pos kësaj Kurti 

paraqet një humanizëm si kapital i 
kombit të tij, i cili nuk është 

agresor, hakmarrës, uzurpues i 

tokave të huaja, nuk ka prirje 

kriminale luftarake ndaj askujt. 

Mirëfilli tregon humanizmin e 

gadishmërinë si për luftë- mbrojtje 

si për paqe të ndershme mes 

njerëzve, njerëzores. 

 

Kjo vepër është një pasuri për 

gjeneratat, pasuri për bibliotekat 

shkollore e universitare. 
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Prof. Dr. Zymer U. Neziri, Prishtinë 

 

 

 

 

 

 

 

Paraqitje e shkurter e librit „„Demonstratat e vitit 1968 ne Kosove‟‟ I 
 

(Demonstratat e vitit 1968 në Kosovë, vëllimi I, përmbledhje kumtesash nga konferenca shkencore, mbajtur me rastin e 

40-vjetorit, në Prishtinë, më 24-25.11. 2008, përgatitja për shtyp: Zymer U. Neziri, Meriman Braha, Prishtinë, 2018, 

368 f.)  

 

Kopertina e librit 

 

Shoqata e të Burgosurve Politikë 

e Kosovës, Instituti i Historisë, 

Prishtinë, dhe Instituti 

Albanologjik i Prishtinës, me ra-

stin e shënimit të dyzetvjetorit të 

Demonstratave të vitit 1968, më 

24-25.XI. 2008, organizuan 

konferencë shkencore në 

Prishtinë. Ajo konferencë, më e 

madhja e këtij lloji, me rreth 150 
kumtues, u vlerësua shumë e 

suksesshme. Kumtuan kuadrot 

tona më të mira. Po ashtu kum-

tuan edhe shumë pjesëmarrës të 

këtyre demostratave. Me interes 

të veçantë janë sidomos kumtesat 

nga kreu i organizimit të tyre në 

Rrafshin e Dukagjinit, në Rra-

fshin e Kosovës, në Llap, në 

Anamoravë, në Pollog dhe në 

Ulqin. Tezat e parapara nga 
Këshilli Organizues janë realizuar 

pothuajse plotësisht. Kumtesat e 

dorëzuara dhe të përgatitura për 

shtyp, më 2012, po botohen tash, 

në dy vëllime. 
 

Në vëllimin e parë të librit, Demonstratat e vitit 1968, prijnë referatet e mba-

jtura nga Hydajet Hyseni, Jakup Krasniqi, Jusuf Bajraktari, Zymer U. Neziri 

dhe Selatin Novosella, kurse, në vijim, pasojnë kumtesat e organizuesve të de-

monstratave dhe të pjesëmarrësve të tyre.  
 
Hydajet Hyseni, kryetar i Shoqatës së të Burgosurve Politikë të Kosovës, ndër 

të tjera, në referatin e tij thotë: Gjashtëdhjeteteta evropiane ishte një përpjekje 

e dëshpëruar për t‟u ngritur mbi logjikën e Luftës së Ftohtë, por, me vetëdije 

apo pa të, ajo po i përafronte pjesët e ndara e të parenditura të Evropës. Gja-

shtëdhjeteteta jonë e kishte edhe socialen, edhe demokratiken, por mbi të 

gjitha e kishte kombëtaren. Ne identifikoheshim me Shqipërinë. Shqipëria, për 

ne, ishte dhe s‟mund të mos ishte alternativa e parë e ëndërruar e përtej perdes 

së hekurt. Ne e donim Shqipërinë dhe e donim fort. Ëndrra e lirisë i bashkonte  

të majtën e të djathtën, të vjetrën e të renë, të gjithë, pa dallim.  
 

Jakup Krasniqi, kryetar i Kuvendit të Kosovës, thekson se viti 1968 para-

lajmëronte kthesë historike në Kosovë,  sepse këtë kthesë e paralajmëronin : 
gjendja e rëndë nën pushtimin jugos-llav, rritja e vazhdueshme e rezistencës së 

Lëvizjes Kombëtare Shqiptare dhe zgjimi kombëtar i shqiptarëve në viset e 

pushtuara. Ajo, duke pasur parasysh rreziqe të shumta, përpiqej të fitonte 

hapësira të reja. Një fitore përbënte objektivi për Republikën e Kosovës, si një 

hap nga e drejta për vetëvendosje. Më 1968, filloi ndërkombëtarizimi i 

çështjes shqiptare në Jugosllavi, kurse Demonstratat e vitit 1968 inauguruan 

një formë më efikase të luftës politike të Lëvizjes Kombëtare. 
 

 Jusuf Bajraktari, drejtor i Institutit të Historisë, vë në dukje se shqiptarët, që 

bënin pjesë, pa vullnetin e tyre, në shtetin e quajtur “Jugosllavi” për nga vetë 

përkufizimi i emërtimit, ishin të përjashtuar prej tij. Ata nuk ishin sllavë për 
nga prejardhja etnike, ata flisnin gjuhën shqipe, kurse 68-shi ishte edhe një 

sinjal i qartë kundër shtypjes e tutelës komuniste edhe në Tiranë, për libe-rali-

zim e demokratizim të jetës së gjithanshme në Shqipërinë socialiste dhe të 

viseve të ndryshme shqiptare me devizën kryesore “Kosova Republikë” dhe 

“Për të drejtën për vetëvendosje” të popullit të saj... 
 

Zymer U. Neziri konstaton se Demonstratat e vitit 1968 u bënë pjesë e 

historisë më të re të çështjes shqiptare në Kosovë dhe në viset e tjera shqiptare 

nën pushtimin jugosllav. Viti 1968 lidhet me kohën kur tre milionë shqiptarë 

ishin nën sovranitetin e Serbisë, të Maqedonisë e të Malit të Zi. Viti 1968 ishte 

vit kur çështja e pazgjidhur kombëtare e shqiptarëve u shtrua edhe në rrugë me 

demonstrata të mëdha e të përgjakshme, si pasqyrim i vullnetit të së drejtës 
kombëtare dhe universale të bashkimit të popujve të ndarë. Viti 1968 dallohet 

si vit i ngritjes së vetëdijes kombëtare për çlirim e bashkim dhe bën të quhet 

hallkë historike e bashkimit të kombit të ndarë shqiptar.  
 

Selatin Novosella është i bindur se Demonstratat e vitit 1968 ishin një formë e 

plebishitit të shqiptarëve ku shprehej vullneti i tyre për të jetuar në Republikën 

e pavarur të Kosovës. Ndonëse masat e pushtetit jugosllav ishin drakoniane, si 
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gjatë zhvillimit të demonstratave , 

po edhe më vonë. Gjatë këtyre 

demonstratave, në Prishtinë u vra 

i riu Murat Mehmeti, e pati mbi 
10 të plagosur me armë zjarri dhe 

qindra demonstrues të lënduar 

nga policia jugosllave. Mbi 120 

demonstrues i arrestuan dhe i 

dënuan për kundërvajtje, ndërsa 

pati rreth 40 organizatorë të 

demonstratave të dënuar deri në 5 

vjet burg të rëndë. Kjo s‟kishte 

ndodhur askund në Evropë që 

demonstruesit të dënoheshin me 

dënime të tilla. Pa marrë parasysh 
ndërmarrjen e masave të tilla 

represive të pushtetit serbo-

jugosllav kundër demonstruesve 

paqësorë, ato hapën një kapitull të 

ri të historisë më të re të Kosovës. 
 

Në vijim janë kumtesat për 

Demonstratat më 1968 sipas 

radhës kronologjike. Në fillim 

prin kumtesa e prijatarit të 

Demonstratave të tetorit 1968, 

Meriman Braha, ‟‟Demonstrata e 
Prizrenit, më 6 tetor 1968‟‟. Ai, 

në këtë kumtesë thotë: 

Vetëvendosje – ishte kërkesë e 

shqiptarëve në vitin 1968, e 

kërkuar në vitet 1878, 1912 me 

kryengritjen e madhe; e kërkuar 

dhe e përligjur me luftën e 

armatosur më 1944 dhe e shkelur 

më1945; e kërkuar më 1968, 

1981, 1998-99, e kërkuar edhe në 

ditët e sotme, si e drejtë e 
patjetërsueshme përgjithmonë, 

kurse Kosova–Republikë ishte 

shprehje e një alternative 

shqiptare, si ndarje nga Serbia 

dhe si perspektivë e sigurt kah 

integrimet kombëtare dhe 

evropiane.  
 

Haxhi Bajraktari, ‟‟Si u organizua 

Demonstrata e 8 tetorit 1968 në 

Therandë‟‟.  Ky bartës i 

organizimit në Therandë thekson: 
Në Demonstratën e vitit 1968, për 

Kushtetutë e Republikë, që u 

mbajt në Therandë, më 8 tetor 

2008, në koodrimin me grupin e 

studentëve të Prizrenit, pashë 

vendosmërinë e baballarëve dhe 

të gjyshërve tanë në luftërat 

kundër sundimit shekullor turk, 

pashë qëndresën burrërore të 

shumë të burgosurve pas Luftës 

së Dytë Botërore kundër 

ripushtimit jugosllav të Kosovës dhe të viseve të tjera shqiptare. 
 

Demë Mulliqi, ‟‟Rrjedha e Demostratave të ‟68-ës  në Pejë‟‟. Ky bartës i parë 

i flamurit në Pejë thotë: Peja me rrethinë dekada me radhë përjetoi masa ndër 
më të rëndat nga pushtuesit serbo-jugosllavë. Bërthamë e Demonstratës së 19 

tetorit 1968 në Pejë, për Kushtetutë e Republikë, ishte shkolla normale “Ali 

Kelmendi” e Pejës, që e nderoi këtë qytet, Rrafshin e Dukagjinit dhe Kosovën. 
 

Sami Dërmaku, ‟‟Dhuna dhe gënjeshtra nuk luftojnë me njëra – tjetrën,  ato 

mbysin njerëz të pafajshëm‟‟. Ky Veprimtar i njohur thekson: Ky shekull i 

kësaj epoke gjeti brezin e vet, më 1968, që i dha besën Kosovës dhe nuk iu 

tremb vdekjes. Ishte ky brez paraprijës i UÇK-së në ballë, me 1700 dëshmorë, 

që ranë në altarin e lirisë. 
 

Hakif Sheholli, ‟‟Demonstratat e 68-ës në Podujevë‟‟: Pas vitit 1912 popullata 
shqiptare keqtrajtohet barbarisht. Më 1968 shpërthyen demonstratat 

mbarëpopullore në Kosovë  dhe më gjerë. Demonstrata mbarëpopullore në 

Besianë është organizuar dhe është përgatitur nga një grup i të rinjve të 

profesioneve të ndryshme, vë në dukje ai. 
 

Ali Mehmeti, ‟‟Demonstratat e vitit 1968-vazhdimësi e Lëvizjes Shqiptare të 

Kosovës‟‟: Pas demonstratave në Ferizaj, pushteti arrestoi disa  studentë e 

nxënës dhe mësimdhënësit Ali e Jakup Mehmeti dhe Sali Hasani. Pas 

demonstratave u hapën shtigjet për një zhvillim më të hovshëm ekonomiko-

shoqëror, përfundon ai. 
 

Latif Zariqi, ‟‟Organizimi  i  demonstratave të vitit 1968 në Mitrovicë‟‟: Në 
fillim të vitit shkollor 1968/69, me një grup shokësh të idealit,  formuam 

këshillin organizues për organizimin e demonstratave në Mitrovicë. Këshilli 

përbëhej nga: Nebih Istogu, Latif Zariqi, Mustafë Shyti, Naim Bujupi, Vesel 

Demaku, Ramadan Bytyçi dhe Mustafë Zariqi, thotë ai, ndër të tjera, në 

kumtesën e tij. 
 

Faik Mustafa, ‟‟Demonstratat e 68-ës - lëvizje e shqiptarëve në Maqedoni‟‟: 

Fortesë e rezistencës së shqiptarëve në Maqedoni do të jetë Rrafshi i Pollogut 

me qytetet Gostivar e sidomos Tetova. Viti 1968 do të mbetet i shënuar për 

shqiptarët e Maqedonisë. Për të parën herë në historinë e tyre, në mënyrë 

masive do të organizohen demonstrata për të protestuar kundër shkeljes së të 
drejtave dhe lirive më elementare nga pushteti sllavo-maqedonas, konstaton ai.  
 

Abdyl Kadolli, ‟‟Vizioni historik „68‟‟: Demonstratat shqiptare të 68-ës janë 

ngjarje e rëndësishme, që lëvizi historinë tonë të re kombëtare. Ato rihapën 

çështjen shqiptare nën ish- Jugosllavi dhe rrugën e vetëvendosjes kombëtare. 

Ato ishin vetëdije e zgjuar kombëtare për pozitën koloniale të gjysmës së 

Atdheut të pushtuar nga sllavët e jugut.  Ishte qëndresa nga Demonstratat e 

‟68-ës për të kaluar në Luftën e madhe çlirimtare, thekson ai. 
 

Adil Pireva, ‟‟Kërkesat për Republikë dhe për Vetëvendosje gjer në shkëputje 

- kryekërkesë binom e ‟68-ës shqiptare‟‟: Gjashtëdhjeteteta shqiptare ka pasur 

dy kërkesa kryesore: “Duam vetëvendosje gjer në shkëputje !” dhe “Duam 
Republikë!” Aty u shfaq përdorimi edhe i formës më të lartë të rezistencës 

paqësore, siç janë demonstratat, për paraqitjen e kërkesave dhe të qëllimeve 

kombëtare të shqiptarëve në Jugosllavi, shkruan ai.  
 

Agim Vinca, ‟‟Vit kthese dhe Rilindjeje‟‟: Viti 1968, vit i demonstratave 

studentore të 27 nëntorit, për shumë arsye, mund të quhet vit i Rilindjes së 

Shqiptarëve të Kosovës dhe të shqiptarëve në ish-Jugosllavi në përgjithësi. 

Viti 1968 i parapriu Revolucionit të vitit 1981, që është një paralajmërim, sado 

i largët, i luftës për çlirimin e plotë të Kosovës,  përfundon ai.  

Albin Kurti, ‟‟Kërkesa për vetëvendosje në vitin 1968 dhe sot‟‟: 
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Më 1968, është kërkuar e njëjta 

vetëvendosje, i njëjti koncept i 

vetëvendosjes, që është zhvilluar 

teorikisht dhe është afirmuar 
praktikisht përgjatë luftërave. 

Dëshmi për pavarësi të vërtetë të 

Kosovës, pra për pavarësi me 

vetëvendosje, do të ishte pikërisht 

e drejta e Kosovës për t‟u  

bashkuar me Shqipërinë, vë në 

dukje ai.  
 

Ardian Marashi, ‟‟Simbolika 

identitare ndër autorë shqiptarë të 

Kosovës të brezit ‟68‟‟: Retorika 
identitare dëshmon se e 

përveçmja nuk përdoret me 

funksion konjitiv racional, 

meqenëse ajo identifikohet në 

tekst. Afirmimi i së drejtës së 

shqiptarëve të Kosovës për 

vetëvendosje realizohet pikërisht 

përmes afirmimit identitar. Brezi 

‟68 ishte një brez dëshmitarësh 

dhe dëshmuesish, një brez 

poetësh e shkrimtarësh, thotë ai. 
 
Arif Riza, ‟‟E drejta e ushtrimit të 

vetëvendosjes-arsye për  demon-

strata në vitin 1968‟‟: Pas 

mbarimit të Perandorisë Osmane 

në vitet 1912-13, Kosova dhe 

Maqedonia u zaptuan nga serbët.  

Në vitin 1968 në Kosovë u 

mbajtën demonstratat me thirrjen 

“ Kosova Republikë”, por pati 

edhe të vrarë e të plagosur. 

Rezultat i këtyre demonstratave 
ishte Kushtetuta e vitit 1974, 

pohon ai. 
 

Avni Dehari, ‟‟Roli i 

demonstratave të vitit 1968 për 

emancipimin kombëtar në 

Kumanovë me rrethinë‟‟: 

Demonstratat e 68-ës, si për të 

gjithë shqiptarët, edhe për ata të 

Kumanovës patën rëndësi të 

shumëfishtë. Studentët shqiptarë 

të Kumanovës , si edhe kolegët e 
tyre të viseve të tjera shqiptare, që 

në atë kohë studionin në 

Prishtinë, ndikuan fuqishëm në 

ngritjen e vetëdijes kombëtare te  

masat e gjera, konstaton ai, ndër 

të tjera, në kumtesën e tij.  
 

Bahri Brisku, ‟‟Gjendja politike 

pas Demonstratave të Ulqinit‟‟: 

Në këtë kumtesë është sqaruar 

roli i nxënësve të Tërstenikut të 
Drenicës, gjatë qëndrimit të tyre 

në Ulqin. Grupi i parë i demonstruesve të caktuar ulqinakë përbëhej prej 350 

vetash. Kështu, pjesëmarrja efektive ka qenë mbi 400 demonstrues. Në këtë 

demonstratë janë ngritur këto parulla: “Rroftë Kosova!”, “Rroftë Shqipëria 

dhe Enver Hoxha!”, “Duam liri dhe barazi!”...thotë  ai. 
 

Bashkim Lajçi, ‟‟Përpjekje dhe pengesa në zhvillimin e etnologjisë në Kosovë 

pas vitit 1968‟‟: Demonstratat e vitit 1968 patën jehonë në zhvillimet e 

mëvonshme në fusha të ndryshme të shoqërisë sonë, së këndejmi edhe në 

fushën e etnologjisë. Efektet e këtyre demonstratave në fushën e kulturës në 

përgjithësi dhe të etnologjisë në veçanti u vërejtën në themelimin e disa insti-

tucioneve, thekson ai.  
 

 Bejtush Gashi, ‟‟Kompetencat e Kosovës në fushën e sigurisë në periudhën 

1968-1981‟‟: Ndonëse ushtria propagandohej si forcë federative, me përbërje 

shumëkombë-she, në fakt ajo dominohej nga nacionalistët serbë. Shqiptarët 
përfaqësoheshin vetëm 0.8%, ndërkohë që për nga numri i popullsisë zinin 

vendin e tretë, numri i rekrutëve shqiptarë arrinte në rreth  20-25 %, thotë ai.  
 

Beqir Elshani, ‟‟Përvoja revolucionare e Demonstratave të vitit 1968 në 

Kosovë‟‟: Pas Demonstratave të vitit 1968 në Universitetin e Kosovës filloi të 

rritet numri i studentëve shqiptarë. Prandaj, si rezultat i demonstratave të rinisë 

revolucionare shqiptare, Kosova e fitoi Universitetin, i cili u hap në vitin 1970 

dhe të drejtën e përdorimit të Flamurit kombëtar shqiptar, vuri në dukje ai. 
 

Demë Fetaj, „‟Ismail Dumoshi një vlerë e pashoqe për kohën‟‟: 

Formimi i grupit "Çeta e Bajo dhe e Çerçiz Topullit" dhe roli i këtij grupi për 

përgatitjen e Demonstratave të vitit 1968 etj., janë të lidhura me emrin e 
atdhetarit Ismail Dumoshi, që ishte i pajisur me ndjenja të zjarrta kombëtare 

dhe njerëzore dhe që tërë jetën u angazhua për ngritjen e ndërgjegjes 

kombëtare të gjeneratave që i edukoi, pohon ai. 
 

Ekrem Kryeziu, ‟‟Dramaturgjia në Kosovë pas Demonstratave të 1968-ës‟‟: 

Kosova e atyre ditëve të vitit 1968 ishte shndërruar në një amfiteatër të madh 

ku po zhvillohej drama e përgjakshme e kërkimit të lirisë. Bazuar  në veprat e 

autorëve Ekrem Kryeziu, Flamur Hadri, Edi Shukriu, Ymer Shkreli, Milazim 

Krasniqi, Haqif Mulliqi, dramaturgjia shqiptare e Kosovës nuk mbetet larg 

trajektoreve krijuese të dramaturgjisë evropiane dhe botërore, konstaton ai.  
 
Emil Lafe, ‟‟Konsulta Gjuhësore e Prishtinës dhe Demonstratat e vjeshtës së 

vitit 1968‟‟: Lajmi i Konsultës Gjuhësore të Prishtinës në prill 1968 dhe i 

vendimit kryesor të saj, se ajo njohu njëzëri gjuhën letrare të vendit amë si 

gjuhë letrare të gjithë shqiptarëve të përfaqësuar atje, erdhi si i papritur në 

Tiranë. Mësuam se rinia studentore e Kosovës luajti një rol me rëndësi në 

ecurinë e mbarë të atij tubimi gjuhësor. Njësia e gjuhës është dhe njësia e 

kombit, vuri në dukje ai.  
 

Gjergj Skeli, ‟‟Pranvera e Klinës, një uverturë e ngjarjeve të vitit 1968‟‟: 

Shënimi i 500-vjetorit të vdekjes së heroit tonë kombëtar Gjegj Kastrioti-

Skënderbeu krijoi entuziazëm të paparë kombëtar në Klinë, më 28 maj 1968. 

Inteligjencia e re shqiptare nuk i përqafonte idetë e jugosllavizmit, po ato të 
Lëvizjes Kombëtare Shqiptare për liri e vetëvendosje. Zhvillimet kulturore në 

pranverën e vitit 1968 ishin uvertyrë e demonstratave me kërkesa politike në 

vjeshtën e po atij viti, thotë ai. 
 

Haki Kasumi, ‟‟Pjesëmarrja e nxënësve të shkollave të mesme të Prishtinës në 

Demonstratat e vitit 1968 në Kosovë‟‟: Në demonstratat mbarëpopullore, që u 

zhvilluan në Kosovë në nëntor të vitit 1968, është vërtetuar se kanë marrë 

pjesë aktive edhe nxënësit e shkollave të mesme. Kontributi i kësaj shtrese të 

shoqërisë kosovare i dha një vlerë dhe fuqi të rëndësishme kësaj forme të 

luftës së shqiptarëve për çlirim dhe bashkim kombëtar, thotë ai. 
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Ilaz Metaj- Ali Llunji, ‟‟Jehona 

dhe ndikimi i Demonstratave të  

vitit 1968 në proceset politike në 

Kosovë, sipas publikimit 
“Republika e Kosovës”: 

Publikimi “Republika e Kosovës” 

është botuar në Stamboll, në 

marsin e vitit l992, në dy gjuhë: 

shqip (4 000 kopje) dhe anglisht 

(1 000 kopje), nga autorët Ilaz 

Metaj dhe Ali Llunji. Autorët 

udhëhiqnin Komitetin për Liritë 

dhe të Drejtat e Njeriut në 

Kosovë, Degë e IGFM-së në 

Frankfurt të Gjermanisë, thekson 
ai. 
 

Irena Sawicka, ‟‟Ngjarjet më 

1968 në Poloni dhe Kosovë kanë 

elemente të qarta të 

përbashkëta‟‟: Më 1968, 

menjëherë hyra në ngjarje. Me 

çdo kusht doja të merrja pjesë. 

Edhe mua më rrahën me shkop. 

Pas studimeve, fillova punën në 

Akademinë e Shkencave Polake. 

Pas një gjysmë viti, më hoqën nga 
sektori ku punoja. Kalova në 

sektorin sllavo-jugor, falë kësaj, 

fillova të interesohem për gjuhën 

shqipe dhe problemin e Kosovës, 

thotë ajo. 
 

Irena Sawicka dhe Adam 

Bednarek, ‟‟Albanologjia polake 

para dhe pas vitit 1968‟‟: Dega e 

Filologjisë Ballkanike e Fakultetit 

Filologjik të universitetit  „Nikola 
Kopernik” në Torunj nuk është 

vendi i vetëm në Poloni, ku mund 

të marrësh diplomë me 

kompetenca albanologjike. Tani 

shqipja studiohet edhe në 

universitetin „Adam Mickjeviç” 

në Poznanj. Kemi tash tre doktorë 

në gjuhësinë shqipe dhe 

kandidatët për doktor shkencash, 

theksuan ata. 
 

Isa Bicaj, ‟‟Kontributi i Afrim 
Loxhës në Demonstratat e vitit 

1968‟‟: Afrim Loxha është ndër 

organizatorët dhe udhëheqësit 

kryesor të demonstratave të vitit 

1968. Është burgosur ndër të 

parët më 29 dhjetor të 1968-ës. 

Afrimi, gjatë tërë kohës ka qenë 

aktiv në veprimtarinë kombëtare. 

Afrimi u vra, pas fillimit të 

bombardimeve më 1 prill të vitit 

1999, nga forcat paramilitare 

serbe afër postës së re në Dardani, pohon ai. 
 

Ismail Gashi-Sllovia, ‟‟Kontributi i atdhetarit Isa Demaj në Demonstratat e 

1968-ës‟‟: Isa, qysh si nxënës në Gjimnazin e Pejës, u angazhua në 
sensibilizimin e çështjes kombëtare. Më 1964, u bë veprimtari më i ri i 

Lëvizjes Revolucionare për Bashkimin Kombëtar. Që nga 6 tetori 1968, në 

Prizrenin historik, Isa Demaj bashkë me Grupin e Studentëve të Prizrenit, do 

të organizojnë më 1968 tri demonstrata në Rrafshin e Dukagjinit, thotë  ai.  
 

Kjo ishte edhe kumtesa e fundit e vëllimit të parë të librit Demonstratat e vitit 

1968, me kumtesa të konfrencës shkencore, e mbajtur në Prishtinë, më 24-

25.XI.2008, e organizuar me rastin e shënimit të dyzetvjetorit të Demostratave 

të vitit 1968. Libri është përgatitur sipas standardeve të kërkuara teknike-shke-

ncore. Kumtesat kanë shkurtore (abstrakt), fjalë çelësa, rezyme në gjuhën 

angleze, kurse libri përmbyllet me treguesin e emrave dhe me një fotoalbum 
1968-2008.  
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Mr. Sc e gjuhёsisё, Prof. Migena Arllati, Gjakovё 

 

 

 

 

 

 

 

Shaban Nokshiqi, rapsodi i fjalёs sё shkruar  

 
Mjeshtër i vargut popullor, njё thurrёs brilant i epikёs.  
 

Nuk ёshtё aspak lehtё tё flasёsh pёr Nokshiqёt. Shekujt bartin deri te ne 

historinё dhe trimёrinё e tyre nё rrёfime qё jehojnё ngjarje aspak tё qeta, 

veprime tepёr tё guximshme me pasoja vrasje tragjike, tё cilat bёnё qё toka 

tё lahet me gjak. Trandja qё pёrjeton njeriu kur hyn nё botёn e ngjarjeve 

rreth nokshiqёve tё dikurshёm, na bёn tё kuptojmё se sa madhёshtorё kanё 

qenё kёta njerёz nё idealet vatanmbrojtёse. Burra tё rёndё e trima, pёrballё 

ofensivave tё pashtjerrshme sllave pёr tё zotёruar toka shqiptarёsh, pёr tё 

derdhur gjak shqiptarёsh, pёr tё gllabёruar dhe pёrvetёsuar gjithҫka tё 

banorёve autoktonё. 

 

Shaban Nokshiqi 

 

I njohim Nokshiqёt nёpёrmjet historisё, qё nga kohё kur ata jetonin nё 

territore dikur tё pastra shqiptare. Edhe nata mё e gjatё e dimrit nuk do tё 
mjaftonte pёr tё dёgjuar rrёfimet mbi ta e bashkёkohёsit e tyre, 

gjёmёmёdhenj tё shekujve tё shkuar. Aq trimёrore dhe njёkohёsisht 

rrёnqethёse janё rrёfimet mbi ta, saqё tё krijohet pёrshtypja se bёhet fjalё pёr 

njё areal imagjinar, pёr njё nivel mitik.Ndoshta ishte kjo arsyeja se pse 

Shaban Bali Nokshiqi, m‟u duk si i dalё nga legjendat, kur e pashё pёr herё 

tё parё. Ishte kёtu e katёr vjet mё parё… 

 

Miku ynё i letrave, Lulzim Logu, na kishte ftuar ne krijuesit e Gjakovёs nё 

njё aktivitet promovues nё qytetin e Bajram Currit. Pёrveҫ ftesёs, kryetari i 

Klubit tё letrarёve tё Tropojёs, na bёri me dije se autor i librit ёshtё njё 

krijues 90 vjeҫar.  
 

Tё kaplon njё emocion shtesё kur shkon nё njё aktivitet kulturor nё Tropojё, 

pasi Gjakova dhe Malёsia e saj u ndanё dhimbshёm pёr rreth njё gjysёm 

shekulli, ndaj malli i akumuluar i tё vjetёrve tё peshon nё ndёrdije dhe tё 

“detyron” tё kapёrcesh nё anёn tjetёr edhe kur ke dhjetёra gjёra tё tjera pёr tё 

bёrё. Dhe kёshtu, asaj dite, ne krijuesit nga Gjakova arritёm nё Bajram Curr. 

Aktiviteti do tё mbahej nё njё sallё 

nё tё cilёn sapo hyra vura re 

podiumin, nёse mund ta quaj 

kёshtu tryezёn e kryesisё sё 

ceremonisё. Ndёrkohё qё salla 

mbushej nga tё ftuarit qё vinin njёri 

pas tjetrit, unё s‟di pse e gjeja veten 

shumё shpesh me sy nga dera, pasi 

ora e duhur po afrohej ҫdo minutё e 

mё shumё, e 90 vjeҫari - autor i 

librit, nuk po dukej askund. Nuk 
mund tё gёnjej, prisja qё ai tё hynte 

nё sallё duke ҫapitur, i peshuar nё 

njё krrutё nёn sqetull, duke e 

mbajtur pёr krahёsh dy burra mё tё 

rinj. Ndёrsa prisja hyrjen e tё 

moҫmit, pёr ҫudinё time, Lulzimi 

na pёrshёndeti nё mikrofon ne tё 

pranishmёve dhe e filloi 

ceremoninё. A thua, do bёhej 

promovimi nё mungesё tё autorit? 

Po sigurisht, thashё me vete, me 
gjithё ato vite mbi supe, e ka pasur 

tё pamundur tё vijё… 

 

Kёto mendime mendja ime m‟i 

thoshte me siguri tё plotё, sepse 

s‟kish si tё ndodhte ndryshe.E si 

mund tё mbahet nё kёmbёt e veta 

njё 90 vjeҫar, bile s‟di si paska 

pasur mendje e forcё pёr tё shkruar 

nё kёtё moshё?! 

 

Dhe teksa mendja mё fliste kёshtu, 
njё minutё mё pas do tё mbesja e 

topitur, e shtangur, kur organizatori 

do tё pёrmendte emrin e autorit 

Shaban Nokshiqi dhe e gjithё salla 

do ngrihej nё kёmbё pёr tё 

duartrokitur, pasi ai, autori vetё, 

kishte qenё aty gjatё gjithё kohёs, 

bile i ulur nё podium.  

 

Ёshtё pak tё them se mbeta e 

befasuar.Iu bashkova duartrokitjes 
teksa qeshja lehtё me veten sepse 

aty pёrballё nuk ishte njё plak i 

kёrrusur, me gjymtyrё tё dridhura, 
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por njё njeri shtatlartё, me qёndrim tё drejtё, vital dhe i mbajtur si njё lis i 

fortё mali.  

 

Kёshtu e njoha Shaban Nokshiqin, tё fundit tё Nokshiqёve tipikё malёsorё. 

Secila nga thinjat e tij duket sikur ёshtё dёshmitare e rrёfimeve pёr tё parёt e 

sakrifikuar nё luftё me malazezёt; secila prej rrudhave tё duarve tё tij sikur 

dёshmon pёr dhimbjen e vrasjeve tё njёpasnjёshme nёpёr breza tё ndryshёm, 
tё fundit mes tyre baba, vёllai… Prej tё parёs herё e nё vazhdim do mё priste 

njё miqёsi e gjatё dhe familjare me bacёn Shaban, gjё pёr tё cilёn i jam 

thellёsisht falenderuese mikut tonё Lulzim Logut i cili nё njёfarё mёnyre 

ёshtё “kumbar” i miqёsisё mes nesh.  

 

Nokshiqasi baca Shaban flet pak e shkurt, jo pse e mundon e folura por sepse 

ai tashmё ka gjetur njё mёnyrё tjetёr tё shprehuri. Ajo ёshtё poezia. Nё katёr 

vitet e fundit ai ka botuar 4 libra me vjersha nё tё cilat spikat dёshira pёr tё 

dёshmuar ndjenjёn e tij parёsore: dashurinё pёr Shqipёrinё dhe shqiptarёt, 

gjё tё cilёn nuk mundi t‟ia tjetёrsojё as politika antishqiptare sllave, as 

diktatura komuniste, e as Amerika e largёt. S‟ka asnjё arsye nё botё pёr tё 

cilёn krijuesi Shaban Nokshiqi do tё mohonte rrёnjёt e tij, prejardhjen e tij. 
Ai ёshtё i vetёdijshёm se i pёrket atij trungu tё madh e tё fortё farefisnor qё e 

bёn tё ndjehet krenar dhe tё plotfuqishёm nё identitetin e tij.Çdo qelizё e 

qenies, dhe natyrshёm edhe e poezisё sё tij, flet shqiptarisht, kombёtarisht, 

me mesazhe tё qarta unifikimi dhe dashurie mes njerёzve tё njё gjuhe e njё 

gjaku. 

 

Shaban Nokshiqi dhe autorja e shkrimit 

 

Nga qenia e tij gati njёshekullore ai prodhon epikёn e njё gurre tё pastёr, nё 

tё cilёn gumёzhojnё gurёt e vendlindjes, kullat e lashta, flakët e zjarrit, tё 

shtёnat e armëve, jehona e betejave dhe shumёҫka tjetёr qё bart nё memorie 

nga trualli legjendar, qoftё si kujtesё, qoftё si pёrjetim. Simbolika e 

krijimeve lidhet fund e krye me nocionet kombëtare tё cilat ai i gjen kudo nё 

ҫdo hap qё hedh: nё kёngёt e djepit, nё ledhatimet e fёmijёve, nё veshjet 

tradicionale dhe ritet qё duhen 

pёrcjellё te tё rinjtё, nё rrёfenjat e 

shkruara dhe tё pashkruara e 

gjithkund ku vrojton syri i tij si 

shqiponjё e Alpeve.     

 

Me nxjerrjen nё dritё tё secilit 
botim tё ri, autori na bind se sa i 

pashtershёm ёshtё thesari i dijes 

dhe i memories historike që ai ka 

akumuluar nё dekada, thesar tё 

cilin tashmё po e shndёrron nё njё 

gjendje tjetёr, po e shndёrron në 

vargje e fletё qё pёrveҫ si krijime 

do tё shёrbejnё edhe si dёshmi nga 

e cila brezat kanë çfarë të mësojnë.   

 

Librat: “Gurë të ngulur në 

Nokshiq”, “N‟kufi të shqipes e thej 
gurin”, “Kujtimet e Babës” dhe 

“Kangë malli dhe historie”, janё 

tregues tё qartё se autori i tyre ёshtё 

mjeshtër i vargut popullor, njё 

thurrёs brilant i epikёs ku 

shkёmbehen dhe ndёrmjetёsohen 

mes njёra - tjetrёs identiteti, 

autoktonia, krenaria, dhimbja, 

lavdia dhe pezmi pёr shumёҫka qё 

duhet tё ishte bёrё e nuk ёshtё bёrё.  

 
Autori ndёrton autoritetin e tij 

krijues herё me nota nostalgjike e 

herё me nota realiste. Falё pendёs 

qё diku tё pёrmallon dhe diku tё 

trondit, diku metaforizon e diku e 

thotё tё vёrtetёn e hidhur nё sy, ai 

kthehet nё njё rapsod tё fjalёs sё 

shkruar, duke pёrcjellё porosi 

pafund për kohёn, për brezat, për 

atdheun. Ёshtё shumё lehtё tё 

kuptosh dhe deshifrosh vargun e 
Shaban Nokshiqit, sikurse ёshtё 

mrekulli tё pёrjetosh praninё e kёtij 

krijuesi si njё etalon i rrallё, qё tё 

bёn ta admirosh pёr frymёzimin 

dhe energjinё qё posedon nё 

vetvete.Vetё qenia e tij pёrbёn njё 

raritet tё tillё nga e cila ҫdokush 

emocionohet dhe frymёzohet pёr tё 

ecur vertikalisht dhe shqipёrisht nё 

jetё. 
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Violeta Allmuca, Vjenë  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Përjetësime letrare 

  
Krijuesi qysh kur ka filluar të shkruaj një libër, ka 

zbuluar brenda botës së madhe edhe një botë tjetër, që 

quhet bota e tij e artit për ta publikuar në botën 

njerëzore. Mendimit për të sjellë një vepër artistike, 

poezi apo roman, me synimin e rrëfimit të vetes, 

hapësirës dhe kohës së jetës së krijuesit, i përgjigjen 

sistematikisht disa pyetje të vështira. A e ka zhvilluar 

ky libër majën e thurjes së mendimit e vlerësimit? A e 

ka ky libër rrjedhën e vështrimit e studimit kritik? A 

janë disa rezultate pajtim ose mospajtim me shkrimin e 
një libri që lidhen si një tërësi rezultatesh apo një 

vizion dhe fantazi e shkrimtarit? Çfarë ndodh me 

rivlerësimin e të tjerëve, për atë që i paraqet lexuesit? 

Letërsia e mirëfilltë si gjithmonë për të qenë objekt i 

mendimit artistik duhet pranuar që duke pasur 

koherencën letrare të shpallë lidhjet pa komplekse të 

dialektikës mes krijimit e mendimit. Po ashtu koncepti 

i interpretimit e shqyrtimit duhet kuptuar si një veprim 

letrar dhe ndërveprimit studiues. Veçantitë e shkrimit 

të një libri mbështeten në çështjet e tërësores dhe 

shpirtërores, ku dëshmohet veprimi i fushës së 

ekzistimit të një vepre po aq letrare, sa edhe mendimi 
për realizimin e sistemit analitik dhe estetik. Tërësia e 

strukturës së një vepre letrare mund të kuptohet nëse 

lënda e krijimit përmbush kuptimin e drejtë të shkrimit. 

Në fund të fundit pyesim: A e pranojnë shkrimtarët se 

kanë nisur të bëjnë një vepër letrare me një kombinim 

të përbashkët krijues dhe studiues? A duhet të 

bashkohet dokumenti i krijuesit me veprimin 

hulumtues dhe kritik? Studimet e mëtejshme në kohët e 

sotme, ndërsa e ngrejnë lart funksionin e 

krijimit artistik i kujtojnë autorit të mos harrojë edhe 

funksionin estetik apo mendimin letrar, në rradhë të 
parë, të lexuesit që strukturën e asaj çka lexojnë duan ta 

ndiejnë në tërësinë e tyre shpirtërore. Letërsia e 

Rilindjes Kombëtare jo vetëm që shkruhej shqip me 

idenë e çlirimit kombëtar, jo vetëm i mëshonte 

bashkimit kombëtar, por ajo pati jehonë në epokën e 

saj megjithëse momenti artistik, veçanërisht në poezi 

nuk ishte dominant. Formësimi si art letrar shfaqet pas 

viteve `30`, ndërsa pas viteve `45` arti dhe krijimi u 

kthyen në përkrahës të ideve ideologjike gjatë rendit 

shoqëror të kohës, ku spikati edhe letërsia, e 

disidentëve të regjimit, si Kasem Trebeshina, Visar 

Zhiti, Bujar Xhaferri etj, veprat e të cilëve morën edhe 
vëmendjen e kritikës dhe studimeve letrare që i quajti 

edhe “disidentë” estetikë. 

 

Botëkuptimi mbi artin dhe letërsinë pas viteve `90` 

nxiti prodhimin artistik dhe mori hov, përkundër 

heroizmit të lirisë, ndërsa ra në sy numri i madh i 

krijuesëve në shoqërinë shqiptare të kohës. Ndryshimi i 

dukshëm i strukturës krijuese me ndërrimin e 

mendimit, reflektimit mendor dhe shpirtëror kërkoi të 

ishte i qenësishëm në tërësinë krijuese, dhe pak e 

pohuar në sferën e mendimit kritik. Sot kemi një tip 

tjetër krijuesi që sjell një formë të re, një stil të ri, që 

kemi pasur privilegj ta kostatojmë si një përvojë të re. 
Sot gjithçka letrare ose jo letrare lejohet, mu siç edhe 

pritej, sepse edhe liria ishte qëllim në vetvete. Jetën dhe 

fatet njerëzore në mënyrë të vetëdijshme po sjellin sot 

edhe krijuesit e socrealizmit në veprat letrare si 

përsëritje të rrëfimit në kuptimin e kohës së re. Po 

ashtu edhe krijuesit e pas viteve `90` kanë rritur sasinë 

e botimeve, duke pasur si kuptim vetëm iluzionin e të 

qenit vepër letrare, sipas frymës estetike. Mendimi 

kritik çuditërisht ende mungon. Tipi i krijuesit të sotëm 

që ka thyer zinxhirët e së shkuarës në diktaturën 

komuniste, i cili synon shpalimin estetik nëpërmjet 

gjuhës artistike, vijon të rikrijojë lëndën e tij, jashtë 
konceptit e përvojës që ka ekzistuar, në zbulimin e 

heroit dialektik dhe ligjeve të mohimit të “heroit” të 

shkuar, si “antiheroi” i sotëm. Por ashtu si jeta 

njerëzore shkon në vazhdimësi edhe fjala artistike 

ndjek rrugën e saj. Shkrimtari i sotëm e vendos 

prototipin letrar si një objekt mohues, dobia e të cilit, 

meqë nuk ka përligjur lirinë e kthen në tendencë 

jashtëkohore. Letërsisë që i thyhen prangat shpirtërore 

me ndërgjegjen e lirisë e bëjnë dukshëm të arsyeshëm 

ndjeshmërinë e krijuesit që lëshohet vrullshëm sipas 

përvojës së tij morale, estetike dhe artistike. Tipari i 
krijuesit të sotëm, meqenëse në art duhet të mbizotërojë 

estetikja e ka kthyer interpretimin e veprës letrare në 

rrafshin e “vetëreklamës” duke e menduar librin si një 

“kryevepër” të tij, pa  mendimin kritik dhe studimor, 

nëse ajo është dhe do të mbetet një vepër letrare e 

vërtetë. 

 

Veprat e Naim Frashërit, Jeronim De Radës, Ndre 

Mjedës, Asdrenit etj, me theks romantik gjithherë 

përmes poezisë sollën libra me tematikë kombëtare dhe 

identitet kombëtar. Ndaj veprat e tyre, përvoja krijuese, 

hulumtimi i gjatë, përfshirë edhe mendimin kritik të 
mëvonshëm, siç bëri Konica edhe si kritik letrar, 

Fishta, Çajupi, Fan Noli etj, tërhoqën vëmendjen e 

lexuesit. Lasgush Poradeci, vjen me poezinë lirike 

moderne shqiptare duke vlerësuar edhe anën estetike të 
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veprës letrare. Ai ka arritur në nivelin e vetëdijes deri 

tek lexuesit e sotëm edhe pse nuk shkroi me metodën e 

realizmit socialist. Veprat e shkrimtarëve të Rilindjes 

Kombëtare (1836-1912) mbeten edhe pas 183 vitesh 

gjithnjë të lexueshme deri në ditët e sotme, pasi duket 

se e kanë arritur përjetësimin letrar. 

 
Letërsia e pasviteve `45` për afër gjysmë shekulli si 

pasqyruese e një kohe letrare ishte në shërbim të 

ideologjisë së realizmit socialist. Me misionin e artit 

“popullor”, me parimin e letërsisë së partisë, në 

aspektin bashkëkohës, krijuesin intelektual apo të 

“klasës” punëtore e shtynte në dhënien e një 

interpretimi anësor që i shërbente dhe ishte i 

përshtatshëm për regjimin. Veprat e Dhimitër 

Shuteriqit, Ismail Kadaresë, Dritëro Agollit, e të 

tjerëve, edhe pse kishin afër kritikën e kohës, si 

reflektim që e plotësonte këtë mision, kjo letërsi nën 

totalitarizëm nuk do të ishte ishte e lirë. Lënda 
shpirtërore dhe liria e krijuesit ishin “vdekjeprurëse” në 

aspektin e krijimit dhe interpretimit të veprës, ashtu siç 

u rrënua edhe fjala hyjnore. Ndaj kjo letërsi me 

përjashtim të pak krijuesëve nuk arriti të shfaqet si 

letërsi përjetësuese. Kujtojmë këtu se vepra e Kadaresë, 

u ekuilibrua pas suksesit universal edhe në letërsisë 

shqipe. Dritëro Agolli mbeti shkrimtari më origjinal që 

iu qas lexuesit popullor me veprën e tij. Çështja e 

atëhershme mbetej të mos përulej sistemi. Jo të gjithë 

shkrimtarët ndoqën metodën e socrealizmit siç ishin, 

Jakov Xoxa, Frederik Rreshpja, Zija Çela e të tjerë, të 
cilët sollën vepra me elemente realistë e ndjeshmëri 

moderne në poezi e prozë. Kritika letrare e kohës e 

shenjoi këtë moment si një përshkallëzim vlerash në 

krijimtarinë me frymën e kohës. Regjimi me misionin e 

tij mundi ta gjymtonte lirinë e çdo krijuesi që nuk i 

shërbente historisë së monizmit. Megjithatë letërsia e 

realizmit socialist me prurjet në poezi e prozë duhet 

studiuar me vëmendje për vlerat dhe antivlerat letrare, 

dhe jo vlerat ideologjike. Vlera përbëjnë ato vepra që 

lexohen edhe sot, që do të lexohen nesër dhe në të 

ardhmen si një letërsi e mirëfilltë. 
 

Pluralizmi i ideve pas viteve `90` krijoi një letërsi ku 

dominoi përpjekja për të sublimuar lirinë me vepra 

polivalente. Shkrimtarë të njohur si Fatos Kongoli, 

Luljeta Lleshanaku, Ervin Hatibi, Fate Velaj e të tjerë, 

kanë sjellë vepra të reja ku frymon plotësisht liria e 

munguar, një letërsi moderne, drejt një stili individual, 

ku shihen vlerat estetike, liria shpirtërore, një formë e 

re dhe një përvojë universale. 

 

Sot botohen libra pafund. Për fat të keq nga të 

ashtuquajturit “kritikë” shkruhet përgjithësisht për çdo 
vepër letrare, duke lënë në hije edhe ndonjë krijues të 

vërtetë. Shumë pseudoshkrimtarë e kanë kthyer fushën 

e letrave në një duel, ku veshjes artistike dhe lëndës 

letrare nuk i vishet mendimi kritik dhe estetik. 

Hulumtimi i faktorëve sa artistikë dhe estetikë, 

mendimi mbi veprën apo vlerën e një libri, mjeshtëria e 

shprehjes artistike e të tjera, kur letërsia merr vlerën e 

artit, vetëm studimet letrare dhe rrjedha kritike mbeten 

një argumentim përbërës që çon në përjetësinë e veprës 

letrare. Ndoshta do të duhet shumë kohë të evidentohen 

vlerat artistike dhe estetike të letërsisë së sotme që 

dallohet nga letërsia shqiptare e mëparshme.    
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Nikollë Loka, Tiranë 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sa dole prej gurit 
Cikël poetik 

 

Mos prek, veç fol me gojë! 

Prekim me dorë 

lulet mbi gjemba në ecje, 

ato na prekin me aromë, 

na vjen ndër mend një varg, 

urtësi e vjetër: 

Mos prek, 
veç fol me gojë! 

Na e mbulon një skuqje e lehtë 

fytyrën dhe zemrën, 

ndjenja shkrihet në gjak 

kur vjen e shkon... 

Na sjell ndërmend një varg, 

urtësinë e vjetër: 

Mos prek, 

veç fol me gojë! 

 

Do të shkruaj me ujë 

Do të shkruaj me ujë. 
Mos thuaj 

se e shuan etjen fjala 

para kohe! 

Me pikla shiu 

do të ngrej një mur, 

pastaj do ta vesh 

me frulliza bore. 

Do ta lag fjalën 

që të ngjitet mbi letër, 

ta flijoj 

në themele kështjellash 
të qelqta. 

Do të ngrej kështjella 

në rërë, 

prej akujsh e lulebore, 

që mbahen fort te njëra-tjetra. 

Edhe po s‟arrita 

t‟i ngjyros fjalët, 

do të mësoj t‟i gjej 

fjalët prej ujë, 

që të ndihem mirë 

po ia dola, 

të lexoj në vetëtima 
çfarë është shkruar. 

 

 

 

 

 

Pak nga pak 

M‟u shkëput një dhimbje, pak nga pak iku larg... 

Gjysma ime, pak nga pak bëhet ti, 

një këmishë për shtat, pak nga pak nuk më rri, 

e humb dritën, pak nga pak njëri sy, 

pak nga pak, humb fuqinë njëri krah, 

pak nga pak, porta e shpirtit nuk m‟u hap, 
gjysma ime, pak nga pak mbeti jashtë, 

pak nga ti, pak nga unë, nuk e di! 

 

Ti ende pret 

E sheh një yll që të pëlqen, 

pret të ndodhë diçka si në magji, 

e pret një lajm si erë të lehtë, 

si borë të bardhë që shkrin në sy. 

Me dit dhe net ti pret me shpresë 

dhe ende mbytesh në magji, 

në çdo kryqëzim një dritë e ndez, 

në çdo fillim ndez një qiri. 
Mendon se ylli të është fikur, 

kujton diçka që s‟të vjen në mendje, 

po bash atëherë një lajmës i krisur, 

vjen të gërvishtë në jetën tënde. 

Ti ende pret me dit dhe net, 

lajmësi i moçëm rrugën djerr, 

kjo pritja jote parandjenjë, 

laget në shi, thahet në diell. 

 

Sa dole prej gurit 
Me ujë burimi 
ballin tim e prek, 

dhe vështrimin 

e ndal mbi një gur, 

koha klith 

e grinë nga sytë ma heq, 

mbi telajo qiejsh, 

mbi një pikturë. 

Si magji e bardhë 

iu fshehe ditëve, 

Athina e hirshme 

me vështrim të Herës, 
sa dole prej gurit 

kërkove një shishe, 

për ta futur djallin 

në atë fillim të verës. 

E sa perëndime 

përcolla dikur, 

por atë pamjen tënde 

dot se mbajta peng! 

Djalli nëpër vite 

u rrit, 

u bë burrë, 

mbetet djalë i ri, 
veç për hatrin tënd. 
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Sport 
 

 

 

 

 

Arbëria-Vjenë „„Klubi i muajit qershor 2019”
 

Shoqata kulturo-sporitve „„Arbëria” ka për qëllim që t„i 

bëj njerëzit bashkë dhe të ndërtoj  „„ura të miqësisë”. 

Ky synim ka shtatë vite që është duke u përmbushur, i 

përcjellur edhe me suksee të larta sportive.  

 

Shahu-një sport miqësor  

Shoqata e themelua në vitin 2012 nga disa emigrantë 

shqiptarë dhe atë si „„klubi i parë shqiptar i shahut, dhe 

deri më tash i vetmi, jashtë viseve shqiptare, pra në 

diasporë”, siç  e potencon me kranari nënkryetari i 

shoqatës Xhevat Xhemaili, njëri nga bashkëthemeluesit 

e këtij klubi, duke nënvizuar edhe karakterin 

multientnik të Arbërisë. Që nga viti 2013 klubi merr 

pjesë në kampionatin e shahut të Vjenës, dhe atë, që nga 

viti 2016  me dy ekipe: njëri garon në Ligën B të Vjenës 
e tjetri në ligën e katërt të këtij qyteti. Përgjatë vitit të 

kaluar shoqata zhvilloi ndeshjet në çarkun e 21 

(Florisdorf) dhe planifikon suksesin e radhës: 

kualifikimin në një ligë më të lartë, atje ku garon 

pothuajse elita e sporti të shahut në Vjenë.  

 

Suksese sportive & integruese  

Në të vërtetë suksesi sportiv është vetëm një efekt 

anësor. Klubi i shahut „„Arbëria” (i quajtur sipas 

hapësirës në të cilën në Ballkan dikur ka qenë i shtrirë 

populli shqiptar) është shndërruar nga një klub i 

shqipëtarëve në një shoqatë shumëkulturore. Përgjatë 
vizitës që në fund të majit 2019 delegacioni i lartë i 

Federatës së Shahut të Vjenës (FShV) i bëri kësaj 

shoqate, ata takuan, pos shqiptarëve nga Shqipëria, 

Kosova e Maqedonia e Veriut edhe shahistë nga Bosnja 

dhe Herzegovina, Siria e nga Filipinet dhe „„natyrisht 

edhe austriakë”„ siç na njoftoi më tej sekretari i klubit 

Anton Marku, për të vazhduar më tutje „„ne ndërtojmë 

ura miqësie dhe sjellim bashkë njerëzit me prapavijë 

migrantësh me austriakët dhe atë pa marrrë parasysh 

nëse janë të krishterë, të besimit islam apo ateistë.” 

Klubi organizon së paku dy herë në vit turne shahu. 
Shahistët e rinj janë të mirë se ardhur, posaçërisht 

shahistet femra.  

Hanna Wehba und Sinisa Sindric 

Në klubin Arbëria secili përfiton një mundësi dhe rast të 

përmirësoj njohuritë e veta në sportin e shahut dhe të 

përfitoj nga përvoja e shahístëve më të moshuar. Një 

shembull i mirë për këtë është Fatos Krasniqi. Ai është 
momentalisht shahisti më i mirë i klubit. Sot ai ka rreth 

2 200 elo pikë ndërkombëtare, ndërsa ka filluar para 

gjashtë viteve me zero pikë.  

 

Sukseset e shoqatës Arbëria u vunë re edhe nga 

Presidenti i Federatës së Shahut të Vjenës, Johann 

Pöcksteiner. Ai dhe bashkëpunëtorët e tij vizituan këtë 

klub dhe i bënë zyrtarisht të ditur kryesisë së tij se klubi 

është shpallur si „„Klubi i muajit qershor 2019”, pra një 

mirënjohje e veçante për këtë shoqatë.  „„Klubi juaj ka 

pasur një zhvillim të mahnitshëm. Për mua është shumë 
mbesëlenës shpirti kolektiv i juaji: një shembull ky i 

suksesit të integrimit në shoqërinë vendase„„- tha ndër të 

tjera ai.  

Presidenti i FShV Johann Pöcksteiner gjatë një loje blic shahu 

Në këmbë: Suejed Ibrahimi, Sokol Cekani, Mohammed Faruk Sajadi, 

Hannes Neumayer, Hanna Wehba, Sinisa Sindric, Florian Daniel 

Vogel, Hamdi Hysenaj: ulur:  Fatos Krasniqi, Kadri Berbati, Johann 

Pöcksteiner, Agron Cika, Anton Marku, Jan Andrew Alvarico. 

(Burimi: https://www.chess-vienna.at/schachklub-des-monats-juni-

2019/) 

 

 

 

https://www.facebook.com/arberia.vjene
https://antonmarku.jimdo.com/
https://www.chess-vienna.at/schachklub-des-monats-juni-2019/
https://www.chess-vienna.at/schachklub-des-monats-juni-2019/
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                       Shoqata kulturo-sportive Arbëria 

 

 

Turne ndërkombëtar i shahut „„1. Arbëria Open 2019‟‟ 
 

21.10.2019 deri me 27.10.2019 

Organizator: Klubi i shahut Arbëria në bashkëpunim me Federatën e Shahut të Vjenës   

Vendi: Federata e Shahut të Vjenës: Haus des Schachsports, Marathonweg 14, 1020 Wien 

Forma e turneut: 

E hapur: 7 xhiro sipas sistemit zvicran (rregullat e FIDE, vlerësimi FIDE / AUT )  
90 minuta. /40 lëvizje + 30 minuta + 30 sekonda për lëvizje 

Turneu blic: 11 xhiro sipas sistemit zvicran (vlerësimi FIDE), 3 minuta + 2 sekonda për lëvizje 

 

Skema kohore: 

21.10. 18.00 përmbylla e procesit të paraqitjes dhe regjistrimit të shahistëve pjesëmarrës 

21.10. 18.30 xhiro 1 

22.10. 18.30 xhiro 2 

24.10. 18.30 xhiro 3 

25.10. 18.30 xhiro 4 

26.10. 11.00 xhiro 5 

26.10. 17.00 xhiro 6 

27.10. 11.00 xhiro 7 shpallja e fituesve & koktej 
27.10. 17.00 Arbëria-turneu blic20  

                                    pas përfundimit të turneut: shpallja e fituesve 

 

Regjistimi  turneu i hapur: €45,-   € 35,- për U18, GM/IM janë të liruar nga pagesa  

Turneu blic:    € 10,-   € 5,- për U18 

 

Turneu kualifikues  Shahisti i ranguar më lartë nga Vjena kualifikohet për Turneun Individual të Shahut të Landit 

të Vjenës për vitin 2020  

 

Çmimet 

Turneu i hapor  1. € 400,-   2. € 300,-   3. € 200,- 
4. € 150,-   5. € 100,-21 

6. - 15. shpërblime në gjësende (libra, tabela shahu, etj.) 

< 2000 elo 1. € 100,-   2. € 75,-   3. € 50,-  4 - 8 shpërblime në gjësende 

< 1800 elo 1. € 100,-   2. € 75,-   3. € 50,- 

4 - 8 shpërblime në gjësende 

< veterani më i mirë S60, U18, femra € 50,- 

 

Turneu blic   1. € 100,-   2. € 75,-   3. € 50,- 

4 - 12 shpërblime në gjësende 

<2000 elo 1. € 50,-  2 - 5 shpërblime në gjësende 

<1800 elo 1. € 50,-  2 - 5 shpërblime në gjësende  

 
Regjistrimi deri me 20.10.2019 

Regjistrimi online: www.chess-results.com 

apo përmes e-mail-it në: arberiaopen2019@gmail.com 

                                                
20

 nga 30 e më shumë pjesëmarrës të regjistruar 
21

 nga 30 e më shumë pjesëmarrës të regjistruar 

http://www.chess-results.com/
mailto:arberiaopen2019@gmail.com

