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FJALA JONË 
 
Të nderuar lexues, 
 

kemi kënaqësinë t‟jua përcjellim numrin tridhjetë e nëntë 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, Italia, 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 nisi 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 
mars të vitit 2020. 
  
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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http://www.moisiu.eu/
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Faqja e tretë

 

   1989-a dhe raporti transatlantik – të vetëkënaqur në krizë 

 

 
30 vite nga rënia e Murit të Berlinit 

 

Më 9 nëntor 1989 gjendesha në pjesën lindore të Murit 

të Berlinit në banesën e një pastori evangjelist kritik të 

Qeverisë. Kur ne u futëm në dhomën e ditës, pastori 

Rainer Eppelmann më tregoi mjetet e dëgjimit të Stasit 

dhe ma bëri me shenjë për te një vend më të sigurt – 

vitrinën e rrobave – për të diskutuar për atë se si gjatë 

vjeshtës së vitit 1989 mijëra njerëz kishin filluar që çdo 
të hënë të çdo jave kishin filluar të demonstrojnë në 

rrugët e Leipzigut, Dresdenit dhe shumë qytete të tjera 

gjermanolindore. 

 

“Njerëzit kanë frikë”, më thoshte Eppelmann. Ata 

frikësoheshin që forcat e sigurisë së trupave ruse do të 

reagonin me forcë. Eppelmann, pastori i kishës samarite 

në Berlinin Lindor, shfrytëzonte hapësirat e shtetit 

diktatorial duke mbajtur shërbime të Zotit me muzikën 

amerikane blues – e cila gjithmonë ishte një forcë 

subversive – që tërhiqte masën rinore të njerëzve. 
Shumë vinin për të diskutuar për besimin e tyre, por 

edhe më shumë për të diskutuar për frikën e tyre. 

Pasi e takova Eppelmannin duhej të kthehesha në 

Berlinin Perëndimor. U ktheva duke kaluar Murin e 

Berlinit – si gjithmonë – përmes Checkpoint Charlie. Si 

zëvendësdrejtor i Aspen Institutit në Berlin, përpiqesha 

që funksionarë të RDGJ-së dhe shteteve të tjera të 

Bllokut Lindor së bashku me kritikët e tjerë lindorë të 

regjimit t‟i sillja në bisedime, të cilat organizoheshin në 

Aspen Institut atëbotë në Wannsee auf 

Schwanenwerder. Në atë mbrëmje ne kishim një festë 

për një kolege – që tregon që askush se kishte menduar 
që atë natë do të hapet muri, pasi që edhe kryetari i 

Komunës ishte aty njëjtë sikur edhe politikanë të 

Berlinit Perëndimor, madje edhe aleatë perëndimorë 

sikur edhe funksionarë dhe ekspertë sovjetikë dhe 

gjermanolindorë. 

 

“Diçka do të ndodhë”, tha ai 

Në këtë festë fola edhe me Wolfgang Vogel, një avokat 

gjermanolindor, i cili në shkëmbim të shumave 

shtetërore për vete dhe mësuesin e tij politik kishte 

organizuar largimin e mijërave gjermanolindorëve 
përmes Perdes së Hekurt në Gjermaninë Perëndimore. 

“Çfarë do të ndodhë”, e pyeta unë atë. “Diçka do të 

ndodhë“, u përgjigj ai. Dhe ashtu u bë. 

Nata e 9 nëntorit 1989 ishte momenti në të cilin kishte 

përfunduar Lufta e Ftohtë, ora në të cilën populli 

gjerman u bashkua përsëri, nata në të cilën Perandoria 

Sovjetike u plasarit. Në këtë natë Berlini ishte 

definitivisht party më i madh në botë. Qyteti, i cili deri 

më tani kishte simbolizuar ndarjen e Evropës, 

menjëherë u bë simbol i një kontinenti të rritur bashkë. 

Porosia nga mesi i Evropës ishte i qartë: muret e vjetra u 

rrëzuan. Filloi një epokë e re. 

 

Për çerekshekullin e ardhshëm të Evropës u vendos një 
paradigmë e re në të gjitha pjesët e saj. Ndarjet e 

kontinentit do të tejkaloheshin përmes një rregulli 

tërheqës të padiskutueshëm dhe ekspandues të futur 

përmes Evropës Lindore, ku sipas mundësisë vend do të 

gjente edhe Rusia. SHBA-ja do të ndikohej si një fuqi 

pozitive evropiane, do të binin tensionet ushtarake dhe 

të forcës, ndërvarësia dhe kufijtë e hapur do të 

zvogëlonin konfliktet dhe njëkohësisht do të 

përkujdeseshin për siguri dhe mirëqenie. Në afërsi dukej 

një Evropë e bashkuar dhe e lirë, sikur që thoshte 

presidenti i atëhershëm George H. W. Bush, u shfaq një 
e ardhme e prekshme. 

 

Ne jemi bërë të vetëkënaqur 
Në këtë periudhë ishte arritur mjaft shumë. Një 

strukturë euroatlantike e përbërë nga institucione 

bashkëpunuese të rrjetëzuara nga një numër i madh i 

shteteve iu mundësonte të kalonin përmes dyerve të 

NATO-s, të Unionit Evropian, të Këshillit të Evropës, të 

OECD-së dhe organizatave të tjera, madje pa ngarkuar 

shtetet apo institucionet e tjera. Evropa nuk ishte 

tërësisht e plotësuar, por nuk ishte më e ndarë. Nuk ishte 

plotësisht e lirë, por pjesë të mëdha të kontinentit nuk 
qëndronin më nën kontrollin e autokratëve vendës ose të 

mbikëqyrësve të huaj. Nuk kishte gjithkah liri, por 

kontinenti ishte më i sigurt se në cilëndo kohë të 

shekullit të kaluar. 

 

Ne kemi të gjitha arsyet të jemi krenarë për të gjitha 

këto suksese. Por ne duhet të kemi guximin për ta 

pranuar që jemi bërë të vetëkënaqur. Me kalimin e 

kohës, vizioni për një Evropë të lirë dhe të bashkuar u 

bë më shumë një parullë, sesa një projekt dhe shansi dhe 

detyra historike për të ndërlidhur mes vete vendet e 
kontinentit qëndron e papërfunduar. E tani shkrirja e 

krizave ka tronditur aq shumë supozimet tona për 

zhvillimin dhe rendin evropian, që do të mund të bëhej 

një vizion për një paradigmë të humbur. 

 

30 vjet pas asaj nate Evropa prapë qëndron në mes të 

epokave strategjike. Koha nga Lufta e Ftohtë ka 

përfunduar. Ka filluar një epokë e re – më e rrjedhshme, 

më turbulente, më e hapur. 

 

Paradigma pas Luftës së Ftohtë nisej nga ajo që kishte 
përfunduar tërmeti evropian i shekullit të kaluar. 
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Arkitektura e re e Evropës do mund të arrihej mbi një 

bazë stabile. Nga kjo perspektivë do të duhej të 

zgjidheshin konfliktet që digjeshin në vetvete në 

Evropën Lindore dhe Juglindore, në Gjeorgji dhe 

Ukrainë. Tragjike, por periferike për t‟i rregulluar. 

 

Evropa Lindore është aq jopaqësore si kurrë më 

parë 
Këto pohime më nuk iu përgjigjen realiteteve të 

sotshme. Fatkeqësisht tërmeti evropian nuk përfundoi as 

në vitin 1989 e as në vitin 1991. Evropa Lindore është 

më pak e sigurt dhe paqësore, sesa në fillim të kësaj 

dekade. Çështja e trashëgimtarit sovjetik mbetet ende e 

hapur edhe më tutje dhe ai e trondit ende hapësirën 

evropiane. Intervenimet ruse në Gjeorgji dhe Ukrainë 

nuk ishin raste të izoluara, ato ishin simptomatike për 

rryma më të thella. Realitet është fakti që hapësirat e 

gjera të Evropës Lindore për një kohë të 

parashikueshme do të mbesin turbulente dhe të 
dhunshme. 

 

Intervenimet e Moskës në Gjeorgji dhe në Ukrainë i 

kanë zgjuar shumë – jo të gjithë – evropianët nga ëndrra 

e tyre që e ardhmja u takonte “fuqive civile”. Mesazhi i 

trefishtë i presidentit rus, Vladimir Putin, është i qartë: 

Hard Power mbetet i rëndësishëm, kufijtë evropianë 

mund të ndryshohen me dhunë dhe Rusia nuk ka 

“humbur në transicion” disi, ajo shkon rrugës së vet. 

Megjithatë, duket që jo çdo kryeqytet evropian e ka 

marrë këtë memo. 
 

Paradigma pas Luftës së Ftohtë nisej nga fakti që 

kualitetet tërheqëse të UE-së edhe më tutje të krijojnë 

mirëqenie dhe të sigurojnë demokracinë. Realitet i ri 

është që eksperimenti evropian, i cili në fakt edhe më 

tutje është prijës dhe në shumë pikëpamje atraktive, për 

shumë evropianë brenda dhe jashtë Unionit ka humbur 

mjaft shumë nga fuqia e vet transformative. 

 

Një Union, shoqëritë e të cilës kufizohen nga njëra-

tjetra, nuk është Unioni, i cili është në gjendje të 
integrojë edhe shoqëri të tjera të cilat i trokasin në derë. 

Një çerekshekulli kaloi duke u marrë me atë se si mund 

të ndryshohen fqinjët. Tani është çështja se si mund të 

shmanget ndryshimi i ndikuar nga këta fqinj. Vizioni i 

gjerë i një Evrope të bashkuar dhe të lirë rrezikohet të 

zëvendësohet nga imagjinata shkurtpamëse e një 

Evrope, e cila mbron disa evropianë nga evropianë të 

tjerë. 

 

Pothuaj sikur të mos ishin këto probleme aq të mëdha, 

evropianët janë të habitur nga fakti që protagonistët e 

tyre kryesorë të huaj - Rusia, Kina dhe madje edhe 
SHBA-ja – janë bërë në një farë forme forca 

revizioniste në raport me rregullin evropian. 

 

Përderisa Moska zëshëm i thyen rregullat, Pekini i prish 

ato në qetësi. Kina është një fuqi ambicioze. Gjerësia 

ekonomike, përparimi i shpejtë teknologjik, rritja e 

aftësive ushtarake, diplomacia globale, të cilat 

orientohet në norma shumë të ndryshme dhe nevojat 

enrome të resurseve e bëjnë atë një sfidues sistematik. 

Në kundërshtim me të fuqia e Rusisë po dobësohet. 

Regjimi i Moskës nuk i posedon resurset që i ka Kina. 

Megjithatë, edhe është dyshuese po aq sa është afër. Kjo 

domethënë që në një afat të shkurtër e më së shumti të 

mesëm mund të bëhet edhe më e rrezikshme. 

 

Më e paparashikueshmja: SHBA-ja 
Për shumë evropianë është enigmatikë që akteri më i 

paparashikueshëm në këtë përzierje është ndoshta 

SHBA-ja. Ardhja e administratës së Trumpit i ka 

dridhur jo vetëm supozimet evropiane për stabilitet dhe 

besueshmëri të aleatit të tyre të madh, por ka sjellë në 

pah njëkohësisht edhe realitetin e dhimbshëm të 

varësisë së tyre të vazhdueshme që për sa shumë duket 

si një superfuqi e paparashikueshme dhe e 

pamëshirshme. Hidhërimi i Evropës për të qenë e varur 

nga Donald Trump është po aq e madhe sa edhe frika 

për t‟u braktisur nga ai. 

 
Për t‟u braktisur nga SHBA-ja nuk është një skenar i 

mundshëm. SHBA-ja edhe më tutje angazhohen 

intensivisht për sigurinë në Evropë. Por është duke u 

zhvilluar një zhvendosje e nuancuar e qasjeve 

amerikane në raport me Evropën. E kjo nuk ka filluar 

me Donald Trumpin. Thënë troç, SHBA-ja lëviz nga një 

fuqi evropiane në një fuqi në Evropë. Ky ndryshim i 

thjeshtë i frazave ka ndikim të thellë në raportet 

transatlantike dhe në sigurinë evropiane. 

 

Qe 70 vjet SHBA-ja është një forcë evropiane. Ajo ishte 
pjesë integrale e baraspeshave dhe koalicioneve brenda-

evropiane të cilat përmblidhnin si Luftën e Ftohtë ashtu 

edhe Evropën pas Luftës së Ftohtë. Kjo nuk ndodhi 

vetëm për shkak të impulsit hegjemonial, por edhe për 

shkak të një radhe njohurish themelore. 

 

Përpjekja për t‟u tërhequr 
Së pari, njohuria që Evropa ende nuk ishte në gjendje që 

vetë t‟i kontrollojë dhe t‟i ndalë luftërat e veta qytetare. 

Së dyti, që Evropa qëndron turbulente dhe e 

papërfunduar. Përkrahja e një Evrope të bashkuar dhe të 
lirë u pa si e rëndësishme dhe e domosdoshme për 

interesat e SHBA-së. Së treti, ishte pikëpamja se rregulli 

evropian ishte boshti kryesor i rregullit botëror. 

 

SHBA-ja është angazhuar si fuqi evropiane, ngase ata e 

kishin parë se pas dy luftërave botërore ku evropianët e 

kishin shkatërruar kontinentin e tyre, ata duhet të luanin 

rolin e tyre si paqebërës evropianë. Duke sjellë sigurinë 

e tyre në koordinim me aleatët, ata i ndihmuan aleatët e 

tyre të ndërtojnë sigurinë së bashku e jo kundër njëri-

tjetrit. NATO ofroi një ombrellë mbrojtëse nën të cilën 

mund të lulëzonte eksperimenti evropian. Pas Luftës së 
Ftohtë, SHBA-të u angazhuan edhe më tutje dhe punuan 

së bashku me evropianët në tërë kontinentin për ta 

zgjeruar hapësirën e stabilitetit, në të cilën thjesht nuk 

ka luftë, në të cilën zotërojnë demokracia, liria dhe 

mirëqenia. 

 

Këtë herë më në fund SHBA-ja do të mund të 

përfundonte përpjekjet e vazhdueshme që të tërhiqej nga 

çështjet evropiane. Donald Trump është sinonim i kësaj 
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vazhdimësie, por përpjekja për t‟u tërhequr është e 

gjerë, po aq edhe më e thellë sesa Trumpi. Këtë herë 

ekziston rreziku që Amerika të bëhet nga një fuqi 

evropiane në një fuqi në Evropë. 

 

Kjo nuk është Amerika, e cila i duhet Evropës 
Me këtë e mendoj një vend, i cili nuk është i angazhuar 
në çështjet evropiane në mënyrë selektive dhe 

përmbledhëse dhe, po ashtu, i koncentruar që të 

reduktojë dhe të ndajë ngarkesat, një vend i cili 

pjesërisht vepron si pranues bastesh e pjesërisht si 

“prishës i lojës”, i cili integrimin e përkrah më pak dhe 

është më i hapur për të “ç‟ grumbulluar”, i cili është i 

prirë që t‟i bëjë evropianët të dalin kundër njëri-tjetrit, 

një vend i cili është më pak i bindur intuitivisht që 

çështjet evropiane janë tejet të rëndësishme ose që ka 

një ndërlidhje të veçantë në mes të rregullit evropian 

dhe atij global. 

 
Kjo nuk është Amerika që i duhet Evropës. Mund të 

ishte Amerika të cilën do ta marrë Evropa, përpos nëse 

evropianët dhe amerikanët të cilët kujdesen për çështjet 

evropiane munden prapë të afirmojnë me sukses që 

interesat e përbashkëta afatgjata – një Evropë që ofron 

paqe, një Evropë në paqe me vetveten, një Evropë e cila 

nuk dominohet ose rrezikohet nga një fuqi apo 

konstelacion fuqish, një Evropë e cila mund të jetë 

homologe e Amerikës e jo kundërpesha – më së miri 

mund të ecet përpara me një Amerikë, e cila është fuqi 

evropiane e jo një fuqi në Evropë. 

 

Debati amerikan është me rezultate më të hapura, sesa 

që mendojnë evropianët dhe më i prirë për ndikim sesa 

që ndoshta ata mendojnë. Dhe sikur edhe në të kaluarën, 
sinjalet që vijnë nga mesi i Evropës mund të jenë 

vendimtare. 

 

Dr. Daniel S. Hamilton drejton katedrën e Fondacionit 

Austriak të Planit Marshall në Universitetin Johns 

Hopkins në Washington DC. Nga viti 1982 deri në 1990 

ishte zëvendësdrejtor i Institutit Aspen në Berlin dhe më 

vonë udhëheqës i Departamentit për Çështje Evropiane 

dhe zëvendësdrejtor i Shtabit Planifikues në 

Departamentin e Shtetit në SHBA. Botohet në shqip me 

lejen e autorit 

 
Përktheu Dr. Faruk Ajeti, Fellow në Institutin për 

Politikë të Jashtme në Universitetin Johns Hopkins në 

Washington DC. 

 
(Burimi: https://www.koha.net/veshtrime/194992/1989-a-dhe-raporti-

transatlantik-ndash-te-vetekenaqur-ne-krize/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.koha.net/veshtrime/194992/1989-a-dhe-raporti-transatlantik-ndash-te-vetekenaqur-ne-krize/
https://www.koha.net/veshtrime/194992/1989-a-dhe-raporti-transatlantik-ndash-te-vetekenaqur-ne-krize/
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Speciale 

 

Në Vjenë të Austrisë u kremtua „Sonntag der Völker“ apo e „„E diela e popujve” 

 

  

30 shtator 2019: Në Vjenë të Austrisë u kremtua „Sonntag der Völker“ apo e 

„„E diela e popujve” në të cilën kremtim morën pjesë aktive edhe besimtarët 

e Misionit katolik shqiptar në Austri. Tashmë është bërë traditë në Austri që 

të dielën e fundit të shtatorit të kremtohet e ashtu quajtura „Sonntag 

der Völker“ apo e „„E diela e popujve“ ku bashkohen të gjitha bashkësitë 

katolike të gjuhëve të huaja, apo si i quajmë ne Misionet, për të falenderuar 

Zotin dhe për të kërkuar bekimin e tij.  Njëra prej këtyre Bashkësive është 

edhe Misioni katolik shqiptar në Austri. 

  

Meshën këtë vit e udhëhoqi kardinali i Vjenës eminenca e tij Kristof 
Shënborn (Christoph Schönborn) me gjithë misionarët e bashkësive të huaja 

që kanë prejardhje nga Evropa. Katedrala ishte përplot dhe binte në sy larmia 

e popujve të ndryshëm të cilën i bashkon Krishtin në sofrën e vet. Janë mëse 

20 Bashkësi me gjuhë të huaj që jetojnë e veprojnë në Austri, gjegjësisht në 

Vjenë. 

  

Të rinjtë dhe të rejat shqiptare në Katedralen e Vjenës 

 

Në fillim të meshës, besimtarët e gjashtë Misioneve, të veshur në tesha 

kombëtare, u afruan rreth elterit duke bartur pëlhura me ngjyra të ndryshme 

që quhet edhe flamurin e ylberit, pëlhura të cilat së bashku i vunë mbi elter. 

Flamuri i ylberit, i cili në dekadat e fundit përdoret edhe nga grupe të 

ndryshme laike, u shfaq këtu përsëri në origjinalin e vet duke marrë kuptimin 

e tij origjinal prej Besëllidhjes së Vjetër: shenjë e besëlidhjes mes Zotit dhe 

njeriut. 

 
Gjatë predikimit kardinali Christoph Schönborn bëri thirrje që të kemi më 

shumë ndjeshmëri ndaj vujtjeve dhe nevojës së të tjerëve: në pragun tonë, 

para derës sonë: „„Le të mos jemi të verbër ndaj Lazrit në derën tonë”, tha 

kardinali i Vjenës.  Në pragun tonë sot nuk janë vetëm lypës të shumtë dhe 

njerëz me nevoja të çdo lloji, por edhe migrantë dhe refugjatë, theksoi 

Schönborni. Në të njëjtën kohë kujtoi se njëherë edhe shumë austriakë, në 

mesin e tyre edhe ai dhe familja e tij ishin refugjatë që ikën nga Çekia dhe që 

u ndihmuan nga të tjerët. „„Tani unë jam një plak dhe austriak” - tha ai . 

  

„„Në qendër të Ungjillit, -vazhdoi kardinali -të ditës është tregimi i shën 

Lukës për të Pasurin, i cili injoron Lazrin e varfër në derën e tij dhe tani 
mbanë përgjegjësi pas vdekjes së tij. Me këtë shëmbëlltyrë, Jezusi donte jo 

vetëm të drejtonte një vështrim drejt botës tjetër, por përkundrazi të tregonte 

se veprimi i drejtë dhe i dhembshur në të tashmën është i rëndësishëm sepse 

një ditë do të na kthehet. Sot ja vlen 

dhe është shumë e rëndësishme të 

dëgjoni thirrjet e të varfërve dhe 

nevojtarëve dhe të pyesni veten: 

„„A e shoh nevojën e tjetrit që është 

këtu afër apo shikoj larg përtej?  A 

jetoj në një botë të atyre që 

shikojnë larg përtej apo të atyre që 

shikojnë këtu afër?”. Nuk bëhet 

fjalë këtu për ta denoncuar 
përparimin tonë, por për të mos 

humbur ndjeshmërinë për 

padrejtësitë dhe nevojtarët, vazhdoi 

Schönborn: „„Çka ndodhi me të 

pasurin, ai nuk shikon më këtu afër, 

a është mësuar me jetën e vet të 

mirë saqë është bërë i verbër? 

Zemra e tij është mbështjellë me 

vjamë, ndërgjegjja e tij është 

heshtur, vdekur, kështu që ai nuk e 

sheh më Lazrin në derën e tij”. 
  

Mesha në Katedralen e Shën 

Shtjefnit në Vjenë u kremtua me të 

gjithë besimtarët e Misionieve të 

ndryshme që veprojnë në Vjenë 

duke vërtetuar e dëshmuar kështu 

bashkëjetesën e grupeve të 

ndryshme gjuhësore. 

  

Rektori Johannes Gönner, 

përgjegjësi për bashkësitë e 

gjuhëve të huaja në Kryedioçezën e 
Vjenës, duke përshëndetur të gjithë 

të pranishmit shprehu vlerësimin 

për të gjitha Misionet dhe 

besimtarët e tyre duke thënë se 

shumë të krishterë, të cilët vijnë në 

Vjenë nga e gjithë bota, përpiqen të 

sjellin „„besimin dhe dëshminë” si 

thesare në atdheun e tyre të ri. 

  

Besimtarët e Misionit tonë këtë vit 

lexuan një lutje në gjuhën shqipe 
dhe morën pjesë në kushtimin e 

dhuratave. Ata ishin të veshur në 

tesha kombëtare dhe gjatë gjithë 

kohë binin në sy çka edhe nxiti 

shumë besimtarë të pranishëm të 

bëjnë fotografi me ne dhe të na 

përshëdesin duke na falenderuar 

për pjesëmarrje. 
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Kardinali i Austrisë Christoph Schönborn  

 

„„E diela e popujve” përkujtohet në të gjitha ipeshkvëvitë e Austrisë ku një 

herë në vit u ipet rëndësi besimtarëve që kanë migruar në Austri. Motoja e 

këtij viti ishte: „„të kapërcejmë ato gjëra që na ndajnë. ” Është kjo bukuria e 
larmisë së popujve të ndryshëm brenda Kishës Katolike. Me kërkesën e disa 

Konferencave Episkopale, Papa Frani shtyu edhe „„Ditën Botërore të 

Migrantëve dhe Refugjatëve" për të dielën e fundit të Shtatorit, e cila përkon 

shumë mirë edhe me „„të dielën e popujve”. Në Austri më parë kjo quhej e 

„„e diela e punëtorëve të ftuar“ për tu shëndrruar pastaj në të „„dielën e 

takimit të popujve” dhe tani në fund ka marrë trajtën e emërimit e „„E diela e 

popujve” dhe kremtohet përherë të dielën e fundit të shtatorit. 

Shqiptarët duke festuar „„Të Dielën e Popujve” 

 

Në fund të meshës të gjithë u bashkuam në oborrin e kryedioçezës në 

agapenë vëllazërore ku secili Misioni paraqitet me flamurin e tyre dhe ofron 

pije e ushqim nga tradita e popullit prej nga ka prejardhjen. Pjesa e Misionit 

tonë, duke u falenderuar besimtarëve tanë që gjithmonë janë të kujdesshëm 

dhe sjellin shumë ushqime, ishte si përherë shumë e pasur dhe shumë 

besimtarë të pranishëm shijuan nga 

kulinaria e popullit tonë të paraqitur 

në këtë agape vëllazërore. 

 

Në fund falenderuam Zotin për 

gjithçka dhe u shpërndamë me 

shpresë se në vitin e ardhshëm do të 
takohemi prap dhe do ta 

falenderojmë Zotin për të gjitha 

hiret e tia që na jep gjatë udhëtimit 

tonë tokësor.  
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Ekskluzive

 

Hazir Mehmeti, Vjenë 

 

 

 

 

 

“Fitorja diplomatike e UÇK-së” promovohet në Vjenë 

 
8 nëntor 2019: Në Vjenë nisi shënimi i Nëntorit Historik 

Shqiptar me promovimin e librit më të ri të Dr. Sabri 

Kiçmarit “Fitorja diplomatike e UÇK-së‟‟. Salla e 

bukur ku qytetarit vjenez i ofrohet art, letërsi e kulturë 
“Kunstraum”, në qendër të qytetit, si asnjëherë më parë 

ishte e mbushur me bashkatdhetarë të ardhur nga e 

gjithë Austria. Melodia në harfë bashkëdyzonte me 

ambient arti të cilave sonte iu shtua ngjyra kuqezi 

shqiptare me tri shkronja emblematike UÇK. Aty, 

jehona e tyre në diasporë që nga koha kur skuqej dheu 

shqiptar për liri. Dr. Sabri Kiçmari u prit nga 

mërgimtarët në kryeqytetin austriak me nderim e 

respekt ashtu siç u prit në Austri si  ambasadori i parë i 

Republikës së Kosovës. Një vazhdimësi në kohë, aty ku 

ishte caktuar njëzet vjet më parë në përcjellje të zërit të 
luftës së UÇK-së për liri, tani do kthehet me Fitoren 

diplomatike të saj. 

 

Mbrëmjen e nderoi prania e Roland Bimos, Ambasador 

i Republikës së Shqipërisë në Austri dhe e diplomatëve 

të tjerë nga Ambasada e Republikës së Kosovës dhe 

Shqipërisë. Bimo përshëndeti të pranishmit në emër të 

institucionit që ai drejton dhe e përgëzoi autorin e librit, 

Sabri Kiçmarin për librin e tij të radhës. Në emër të 

organizatorit, Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Krijuesve 

Shqiptarë në Austri “Aleksandër Moisiu” të pranishmit i 

përshëndeti Anton Marku, kryetar. “Ndihemi të nderuar 
me praninë e juaj sonte kur po promovojmë veprën e 

radhës të mikut tonë, studiuesit dhe diplomatit Dr.Sabri 

Kiqmari. Ai është një personalitet i njohur për 

diplomacinë dhe studiues, duke botuar vepra me vlera 

për shkencën, artin dhe historiografinë kombëtare. 

Dr.Kiçmari ishte mbështetës i aktiviteteve të Lidhjes 

sonë sa shërbeu në Austri si Ambasadori i parë i 

Republikës së Kosovës. Lidhja jonë e falënderon për 

mbështetjen e vazhdueshme”, tha mes tjerash ai. Pjesë 

nga biografia e tij lexoi Besim Xhelili, kryetar nderi i 

Lidhjes, kurse një vështrim rreth librit e mbajti Hazir 
Mehmeti, publicist në Vjenë. “Libri i ri “Fitorja 

diplomatike të UÇK-së“, për nga rëndësia, cilësohet me 

vlera të mëdha historike, një lloj letrar e shkencor i 

rrallë në traditën tonë. Shkrimi i natyrshëm me gjuhë të 

fakteve i shton vlerat e tij përtej një vepre kujtimesh apo 

ditari personal, kur dihet se autori ishte personazhi i 

ngjarjeve qe nga vitet e renda për vendin”. 

 

Bisedën me autorin e librit, Sabri Kiçmari e udhëhoqi 

me përkushtim Vlora Jonuzi. Publiku bëri shumë pyetje 

rreth librit, motiveve, rrethanave të përfaqësimit të 
UÇK-së, bisedimet e Rambujesë, bombardimet e 

NATO-s, politika e deritanishme. Në të gjitha pyetjet 

autori, Dr. Sabri Kiçmari, u përgjigj hapur dhe me gjuhë 

bindëse. “Jam kyçur në politikë që të ndihmoj vendin 

tim, e jo për përfitime tjera. Vendi ka nevojë për 
ndryshime të ngutshme pozitive. Kemi ngecur shumë 

falë paaftësive të politikës sonë, kjo është indikative 

këto dy viteve të fundit”, tha ai mes tjerash. Programin e 

drejtoi me profesionalizëm Kaltrina Durmishi.  

Fotografi nga promovimi i librit “Fitorja diplomatike e UÇK-së‟‟ 

 

Në fund, për të pranishmit nga organizatori u shtrua 
koktej rasti. Dr. Sabri Kiçmari në faqen e tij për 

publikun falënderon: “Një organizim i shkëlqyeshëm, 

në një ambient të përzgjedhur kulturor, me rastin e 

përurimit të librit tim “Fitorja diplomatike” në Vjenë. 

Falënderime të përzemërta udhëheqjes së Lidhjes së 

Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë në Austri Anton 

Markut, Besim Xhelilit dhe Hazir Mehmetit, të cilët 

folën për librin dhe punën time si studiues dhe diplomat 

si dhe Vlora Jonuzit, e cila e udhëhoqi bisedën plot 

përkushtim dhe Kaltrina Durmishit, për udhëheqjen 

profesionale të programit. Falënderim të veçantë 
Ambasadorit të Shqipërisë SHT z. Roland Bimo për 

fjalën e tij, që më nderon, si dhe diplomatëve dhe 

zyrtarëve tjerë nga Ambasada e Republikës së Kosovës 

dhe Shqipërisë, që ishin të pranishëm. E ndjeva veten të 

nderuar, që shumë nga pjesëmarrësit kishin ardhur edhe 

nga vise të largëta të Austrisë për të marrë pjesë. Takimi 

me bashkëveprimtarë, kolegë dhe miq të shumtë, në një 

ambient të tillë, lë gjurmë të pashlyeshme”, përfundon 

Kiçmari mbresat nga përurimi i veprës së tij në Vjenë. 
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Intervista

 

Mimoza Hasani-Pllana, Prishtinë 
 

 

 

 

 

 

 

Autorët shqiptarë në letërsinë austriake 

 

Bisedë me Anton Markun, poet dhe veprimtar për promovimin e letërsisë shqipe në Austri  

 

 

Anton Marku  

 

Mimoza Hasani Pllana:  Marrëdhëniet letrare 
shqiptaro-austriake prej themelimit janë zhvilluar pa 

shkëputje. Meritë për këtë vazhdimësi janë padyshim 

shtetasit austriakë, por edhe ata shqiptarë, që 

kontribuan për promovimin dhe pasurimin e vlerave 

letrare të letërsisë shqipe, në këtë vend. Kjo trashëgimi 

e gjerë po vazhdon edhe me punën tuaj, duke qenë 

anëtar i Lidhjes së Shkrimtarëve të Austrisë, si dhe i 

klubeve letrare shqiptare dhe austriake, pëmes të cilave 

keni arritur të përktheni për lexuesin austriak një numër 

të konsiderueshëm të veprave letrare shqipe. A mund të 

na flisni për trendet dhe binarët e përkthimit të letrave 
shqipe, prej kohës kur jeni pjesë e kësaj fushe?  

Anton Marku: Të shkruash do të thotë të mendosh, të 

dialogosh me vetveten, të hysh në thellësi të botës 

tënde, të komunikosh me të tjerët, të shprehesh për 

realitetin objektiv dhe atë fiktiv në mënyrë artistike. 

Personalisht, përpos disa sprovave, ende nuk kam filluar 

që aktivisht të merrem me përkthime letrare nga gjuha 

shqipe në atë gjermane dhe anasjelltas. Deri para dy 

viteve, krijimet e mia, qoftë në prozë apo në poezi, kam 

tentuar t‟i përkthej dhe për shtatë vetë, ndërsa 

korrigjimet ia kam besuar një autori gjermanofolës, 

sidomos Peter Paul Wiplinger-it, njërit ndër shkrimtarët 
më të njohur austriakë, mik i shqiptarëve dhe anëtar 

nderi i Lidhjes se Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë 

në Austri „„Aleksandër Moisiu‟‟ (LShKShA). Në dy 

vitet e fundit kam filluar që të shkruaj direkt në gjuhën 

gjermane dhe ato shkrime të ndryshme t‟i lexoj po në 

këtë gjuhë para publikut austriak. Në anën tjetër, një 

pjesë e konsiderueshme e autorëve shqiptarë në Austri 

në dhjetë vitet e kaluara kanë përkthyer librat e tyre në 

gjuhën gjermane dhe atë proces e ka bërë të mundur, 

kryesisht nga Dr. Kurt Gostentschnigg, përkthyes, 
albanolog, poet dhe njohës shumë i mirë i gjuhës 

shqipe. Një përkthyese tjetër, shumë e mirë në Austri, 

është edhe Adrea Grill. 

  

M.: Në takimet e ndryshme letrare ku ju jeni pjesë, 

anëtarët e Lidhjes së Krijuesve Shqiptarë në Mërgatë, të 

PEN Klubit të Austrisë dhe pjesëmarrës të tjerë prej 

komunitetit letrar nga vendet e ndryshme (pra në 

takimet e zakonshme me përfaqësim shumëkombësh dhe 

shumëkulturor), si vlerësohet letërsia shqipe krahas 

letërsive të vendeve tjera europiane, çfarë e përafron 

dhe e dallon? 
 

A.M.: Në njëfarë mënyre autorët shqiptarë kanë sjellë 

risi në letërsinë austriake, si për nga temat që trajtojnë, 

stili i shkrimit apo qasja ndaj fjalës së shkruar, si 

shenjëzim estetik. Kjo dhe është një ndër arsyet 

kryesore që letërsia shqipe, jo dhe aq e njohur në këtë 

shtet, po vlerësohet çdo ditë e më shumë, si vlerë e 

shtuar.Me letërsinë e vendeve tjera europiane atë po e 

përafrojnë harmonia mes mendimeve, larmia e 

narracionit, meditimi reflektiv apo mesazhi artistik, por 

edhe pasuria e figurave stilistike, si metafora, simboli, 
krahasimi, etj.  Dallimet, kryesisht kanë të bëjnë me 

faktin se letërsia shqipe që krijohet në diasporë është në 

një masë të madhe patriotike, politike e me tone 

melankolike, e cila shumë rrallë ia ka dalë të lirohet nga 

historia, temat e luftës dhe nostalgjia për „„kohërat e 

vjetra‟‟. Ajo ende po ka vështirësi që të transformohet, 

reformohet dhe përshtatet me trendet dhe kahjet 

ligjërimore, që sot po ndodhin në letërsinë 

bashkëkohore, e cila sot shkruhet shkurt, qartë; është më 

dinamike, më reale, precize, shumëdimensionale, 

universale, më e hapur, më përparimtare dhe më 

avangardiste. 
  

M.: Bazuar në përvojën tuaj disavjeçare në funksion të 

njohjes dhe promovimit të letërsisë shqipe në shtetin 

austriak, cilët janë autorët shqiptarë më të lexuar? 

A.M.: Për fat jo të mirë, jo shumë shkrimtarë shqiptarë 

janë të përkthyer në gjuhën gjermane dhe të njohur në 

Austri. Përjashtim bëjnë emrat e mëdhenj të letërsisë 
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shqipe, si Ismail Kadare, Martin Camaj, Ali Podrimja, 

Azem Shkreli, Rexhep Qosja, Fatos Kongoli, Besnik 

Mustafaj, Kasëm Trebeshina, Kim Mehmeti, etj. Nga 

brezi më i ri njihen veprat e Lindita Arapit, Beqë Cufajt, 

Shaip Beqiri, Jeton Neziraj, Ilir Ferrës, Anila Ëilms, 

Jeton Kelmendit, etj.  M.: Si qëndrojnë marrëdhëniet 

tuaja me qendrat e mëdha shqiptare, sa bashkëpunoni 
me organizatat simotra: institucionet nga Kosova dhe 

Shqipëria? A.M.: LShKShA është bashkëthemeluese e 

Lidhjes së Krijuesve Shqiptarë në Mërgatë (LKShM), e 

cila u krijua në vitin 2013 dhe në kuvendin konstituiv, të 

së cilës  morën pjesë autorë shqiptarë nga 13 shtete të 

botës. Që nga ajo kohë ne takohemi së paku dy herë në 

vit: një herë në Gjermani, ku gjendet dhe selia e 

LKShM dhe gjatë muajit gusht në Kosovë dhe Shqipëri, 

përgjatë „„Muajit të Mërgatës‟‟. Deri më tani kemi 

mbajtur disa orë letrare, përurime librash, konkurse 

letrare, si dhe kemi botuar disa antologji, ndër të cilat 

vlen të veçohen ato për Shën Terezën dhe Gjergj 
KastriotinSkënderbeun. Po ashtu, edhe pse rastësisht, e 

jo shumë i strukturuar, nuk mungon  bashkëpunimi me 

Lidhjen e Shkrimtarëve të Kosovës dhe PEN Klubin e 

Shqipërisë. 

  

M.: Duke qenë se jeni poet dhe deri tani keni publikuar 

disa libra me poezi, si dhe jeni përfaqësuar në disa 

antologji në gjuhën gjermane, si e vlerësoni procesin e 

përkthimit të poezisë shqipe në gjermanisht; sa është e 

vështirë dhe e mundur që të ruhet origjinaliteti i poezisë 

shqipe gjatë përkthimit në gjuhën gjermane? 
 A.M.: Procesi i përkthimit në cilëndo gjuhë është sa 

specifik aq dhe kompleks. Përkthyesi duhet të jetë 

njohës shumë i mirë i të dy gjuhëve, mundësisht të jetë 

edhe vet krijues, t‟i mbetet besnik sa më shumë që është 

e mundur orgjinalit, por dhe t‟i japë vetes lirinë që të 

përdorë nuanca dhe variante alternative gjuhësore, që do 

ta pasuronin veprën, gjithnjë pa rrezikuar që të humbet 

kuptimi i saj. Konsideroj se një ndër të tillët ishte dhe 

tashmë i ndjeri Hans-Joachim Lanksch, që ka realizuar 

përkthime në gjermanisht të shumë autorëve të poezisë 

shqipe. Ajo çfarë në asnjë rast nuk do të duhej të 
ndodhte është përkthimi i drejtëpërdrejtë, fjalë për fjalë, 

i një teksti nga një gjuhë në tjetrën. Edhe mua më 

ndodh, që të kem përshtypjen se ndonjë nga poezitë e 

mia të shkruara në gjuhën amtare nuk e kanë fuqinë e 

njëjtë të shprehjes, estetikën, ngjyrën, tingullin dhe 

elegancën e njëjtë në gjuhën gjermane. Ajo, që në këto 

raste bëj është të lëviz apo zhvendos ndonjë fjalë, të 

shkurtoj apo zgjas ndonjë varg, apo dhe të përdor 

ndonjë sinonim, në mënyrë që në gjuhën tjetër krijimi të 

jetë sa më i kuptueshëm për lexuesin. 

  

M.: Meqë janë disa vite që jetoni dhe veproni në Austri, 
si i vlerësoni marrëdhëniet shiptaro-austriake nga fusha 

e Albanologjisë dhe Filologjisë? Cilat janë ngjarjet dhe 

emrat më të spikatur austriakë, që gjatë historisë 

kontribuan në këto dy fusha për ndërtimin e urave në 

mes dy kulturave? 

A.M.: Albanologët gjermanofolës, sidomos ata nga 

Austria ishin prijetarë të shkencës së albanologjisë, 

filluar nga Johannes Georg von Han, Gustav Mayer, 

Norbert Jokli, Franz Nopsca, Maximilian Lambertz, etj. 

Që në vitet e hershme të shk XVIII, ata treguan interes 

të jashtëzakonshëm, për gjuhën dhe kulturën shqipe, 

duke botuar studime mbi etimologjinë dhe 

fjalëformimin e shqipes; kërkime gjuhësore – kulturore 

historike nga fusha e shqipes. Po ashtu, një numër i 

madh i albanologëve të shquar shqiptarë, po ashtu 

studiuan në Austri. Ndër ta, si më të shquarit, dallohen: 
Eqrem Çabej, Aleks Buda, Gjergj Pekmezi, etj. Në 

lidhje me këtë temë, përmes hulumtimeve dhe 

shkrimeve të paraqitura në disa të përditshme tona, 

kontribut të madh është duke dhënë publicisti Hazir 

Mehmeti, i cili ka vite që jeton në Vjenë. 

  

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

aktualisht  në funksion të njohjes së letërsisë shqipe nga 

lexuesi austriak?  

A.M.: Me themelimin e Lidhjes së Shkrimtarëve dhe 

Krijuesve Shqiptarë në Austri „„Aleksandër Moisiu‟‟, në 

vitin 2011, krijuesit shqiptarë në Austri, më në fund 
arritën të kenë: një adresë të tyre, një emër, një shenjë 

dalluese, një „„kulm mbi kokë‟‟, qoftë ai dhe virtual. 

Lidhja u vu në jetë nga entuziazmi i themeluesve të saj 

dhe për një periudhë të shkurtër kohore arriti që të 

identifikojë, anëtarësojë mbi 30 krijues/e nga të gjitha 

rajonet e Austrisë. Në dy vitet e para të veprimtarisë së 

saj u organizuan më se 20 orë letrare në gjuhën shqipe, 

jo vetëm në Vjenë, por dhe në qytetet të tjera, si Linz, 

Graz, Salzburg, Wiener Neustadt, Baden, Kapfenberg, 

Knittelfeld, etj. Nga viti 2013 orët letrare, tashmë 

mbahen në të dy gjuhët, atë shqipe dhe gjermane. Që 
nga ajo kohë, anëtarët e Lidhjes kanë botuar mbi 40 

libra individualë, ndërsa u publikuan edhe dy antologji 

të përbashkëta, po ashtu në të dy gjuhët „„Illyrcum 1‟‟ 

dhe „„Illyricum 2‟‟. Në anën tjetër u vendosën, u 

thelluan kontaktet dhe bashkëpunimi me shtëpi botuese, 

institucione shtetërore, organizata joqveritare, etj. 

LShKShA qëllim parësor ka promovimiin e kulturës, e 

sidomos artit dhe letërsisë shqiptare në Austri, si dhe 

krijimin e urave të miqësisë me autorë vendas dhe të 

huaj që jetojnë në këtë vend.   Që nga viti 2013 marrim 

pjesë në manifestimet „„Javët e Integrimit në Vjenë‟‟ 
dhe në „„Muajt e Kulturës Shqiptare në Austri‟‟, madje 

duke organizuar orë letrare në gjuhën gjermane, e në të 

cilat ftojmë autorë gjermanofolës dhe me prejardhje të 

huaj, të cilët jetojnë në këtë shtet mik. 

  
Anton MARKU, u lind më 1971 në Gjakovë. Shkollën fillore, 
të mesme dhe Shkollën e Lartë Pedagogjike „„Bajram Curri”-
dega gjuhë dhe letërsi shqipe, e mbaroi në Gjakovë. Studimet 
Universitare i përfundoi në Prishtinë, ndërsa në Vjenë 

përfundoi studimet master në shkencat politike.  Jeton dhe 
punon në Austri, ku është anëtar i i Lidhjes së Shkrimtarëve të 
Austrisë, i PEN Klubit të Austrisë, i shoqatës „„IG-Autorinnen 
und Autoren‟‟, këshillit redaktues të revistës „„Words and 
Worlds„„,  i klubit letrar në Vjenë „„Der Kreis‟‟, i Lidhjes së 
Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë në Austri „„Aleksandër 
Moisiu‟‟ në Vjenë, i Lidhjes Ndërkombëtare të Shkrimtarëve 
IËA Bogdani etj. Ka botuar libra me poezi në gjuhën shqipe, 

disa prej të cilëve janë përkthyer edhe në gjuhën angleze, 
gjermane, ruse, arabe, kroate dhe rumune./KultPlus.com 

 
(Burimi: https://www.kultplus.com/intervista/autoret-shqiptare-ne-

letersine-austriake/) 

https://www.kultplus.com/intervista/autoret-shqiptare-ne-letersine-austriake/
https://www.kultplus.com/intervista/autoret-shqiptare-ne-letersine-austriake/
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Aktualitete 

 

 

Hapen edhe dy kurse të gjuhës shqipe në Austri 
 

Mësimi plotësues i gjuhës shqipe në Austri organizohet nga shteti austriak. 

 

 

Klasa në gjuhën shqipe në Salzburg 

 

8 nëntor 2019 - Këtë vit shkollor, në rajonin e Salzburg-ut në Austri, në 

qytezat Zell am Se dhe Maishofen u hapën dy klasa të reja me mësim 

plotësues në gjuhën shqipe. Kursin e parë e ndjekin 13 nxënës shqiptarë, 

kurse të dytin 14 veta. Mësuesja Qefsere Demaj thekson se është rritur paksa 

interesimi i prindërve shqiptarë për dërgimin e fëmijëve të tyre në mësimin 

plotësues të gjuhës shqipe. 

 

Mësimi plotësues i gjuhës shqipe në Austri organizohet nga shteti austriak, i 

cili i paguan mësuesit për punën që bëjnë. Mësuesit shqiptarë në Austri janë 
të kualifikuar dhe organizimi i tyre është shembull për të mirë në diasporën 

shqiptare. 

 

Shoqata e mësuesve të Austrisë përfshin shumicën e mësuesve shqiptarë dhe 

është shoqata më aktive, qoftë në organizimin e mësimit brenda shkollës, 

qoftë në organizimin e 

aktiviteteve të lira (mësimi 

joformal), siç janë organizimi i 

ekskursioneve në Atdhe (Kosovë 

e Shqipëri), organizimi i kuizeve 

të dijes, organizimi i vizitave dhe 

aktiviteteve kulturore e sportive 
brenda Austrisë dhe aktiviteteve 

që organizohen për nxënësit 

mërgimtarë nga Ministria e 

Diasporës dhe Investimeve 

Strategjike e Kosovës. 

 

Me gjithë organizimin e mirë të 

mësuesve shqiptarë dhe shoqatës 

së tyre, si dhe mundësive që jep 

shteti austriak për mësimin e 

gjuhës amtare, sipas statistikave 
të institucioneve shtetërore 

austriake, numri i fëmijëve 

shqiptarë të moshës shkollore që 

ndjekin mësimin plotësues është 

vetëm 19 për qind, që është 

përqindja më e vogël e përfshirjes 

në mësimin plotësues të gjuhës 

amtare nga të gjitha komunitetet e 

tjera të emigrantëve që jetojnë në 

Austri. 
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Orë letrare në shënim të Ditës së Pavarësisë së Shqipërisë në Vjenë 
  
15 nëntor 2019: Në hapësirat e Ambasadës së Republikës së Shqipërisë në 

Austri u mbajt orë letrare në shënimin e 28 Nëntorit Dita e Pavarësisë së 

Shqipërisë, organizuar nga Lidhje e Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë 

“Aleksandër Moisiu” në Austri. Në emër të nikoqirit përshëndeti Roland 

Bimo, ambasador. Ai ua uroi të pranishmëve Ditën e Pavarësisë së 

Shqipërisë, mes tjerash ai tha: “Është momenti në kujtim të gjithë atyre që 

sakrifikuan dhe kontribuuan në arritjen e ditës së pavarësisë. Gjithashtu 

kujtojmë me respekt gjithë dëshmorët e kohëve të reja që ranë për pavarësinë 

e Kosovës”. 

Pamje nga ora letrare 

 

Në emër të Lidhjes së Shkrimtarëve përshëndeti Anton Marku, kryetar i cili 

falënderoj stafin e ambasadës dhe personalisht ambasadorin Roland Bimo 
për mbështetjen e tij të vazhdueshme dhënë Lidhjes së Shkrimtarëve. 

Gjithashtu falënderoi pjesëmarrësit krijues të ardhur nga disa qytete të vendit 

dhe kryeqyteti i Hungarisë, Budapesti. Anton Marku i përgëzoi krijuesit 

anëtarë të Lidhjes për veprat e tyre të reja të cilat e pasurojnë krijimtarinë 

letrare këtu ku jetojmë e të cilat do promovohen sonte. Programi artistik u 

pasurua me lojën në violinë nga instrumentisti i ri Alban Spahiu. Drejtues e 

rendit programor ishte Kaltrina Durmishi i cila me përkushtim dhe shije e 

pasuroj programin festiv të mbrëmjes. E veçanta e orës letrare festive ishte 

promovimi i veprave të reja nga anëtarët e Lidhjes së Shkrimtarëve në 

Austri. Romani i ri „„Mistere të koduara‟‟ nga Driton Smakaj, shkrimtar, i 

cili jeton e vepron në Hungari, u prezantua nga vet autori. Brumi i romanit 
është me motive nga ngjarjet në vendlindje në rrethanat specifike. 

 

Promovimi tjetër ishte vepre e 

Xheva Salihajt me titull 

„„Legjenda e dhembjes së 

heshtur‟‟, krijuese e cila jeton dhe 

vepron në Klagenfurt të Austrisë. 

Rreth librit dha një vështrim të 

shkurtër Anton Marku. “ Familja 

Salihaj ka humbur 5 anëtarë të 

familjes gjatë luftës të vrarë nga 

forcat policore e ushtarake serbe. 

Ky libër paraqet fakte e shifra, 

data, argument, pra dokument i 
një kohe të rëndë, por të 

lavdishme i shkruar me 

objektivitet”.  

  

Krijuesja Kimete Zahiri, 

promovoi librat e saja 

„„Kalëruese e dhembjeve jam‟‟ 

redaktimin e të cilit e ka bërë 

Adem Gashi dhe në gjuhën 

gjermane ,,Reiterin der 

Schmerzen bin ich‟‟. Me lexime 
nga krijimtaria e tyre u paraqiten 

edhe krijueset/it: Ervina Toptani, 

Violeta Allmuça, Angjelina 

Marku dhe Hazir Mehmeti. 

                                            (H.M) 

 

 

Pjesëmarrësit në orën letrare 

 

Xhirimet filmike të mbrëmjes i bëri Ilir Xhelili. Mysafir rasti i mbrëmjes 

festive ishte aktori i njohur nga Kosova Çun Lajçi. Në fund nga Lidhja e 

Shkrimtarëve u dha koktej rasti. 

 
Lidhja e Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë “Aleksandër Moisiu” në 

Austri është shndërruar në vatër krijuesish mërgimtarë që prezantojnë me 

sukses artin letrare e artistik para kombeve tjera në Austri. Programi vjetor i 

Lidhjes do realizohet në dhjetor kur do mbahet Kuvendi i rregullt i saj. 
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Ismet Sinani, Linz 

 

 

 

 

 

 

 

Tubim solidarizues për të prekurit nga tërmeti 
 

 

Graz, 30 nëntor 2019: Në tubim morën plesë ambasadori i Shqipërisë, 

shkëlqesia e tij, Roland Bimo, zyrtarë nga Republika e Kosoves, (nga MDIS; 

Ymer Avdiu dhe Barbana Sekiraqa, nga MASHT; Nuhi Gashi), mësues nga 

shtetet rajonale të Austrisë, përfaqësues shoqatash shqiptare e 

bashkatdhetarë. 

 

Nga ky tubim u mblodhën 4130 € 
Fillimisht tubimin e përshëndetën ambasadori RSH, Rolando Bimo, kryetarja 
e SHMSHA, Miradije Berisha, zyrtarë nga RK e veprimtarë.  

 

Shoqata e Mësuesëve Shqiptarë „„Naim Frashëri në Austri‟‟, në 

bashkëpunim dhe në bashkëorganizim me MDIS dhe të MASHT të 

Republikës së Kosoves, në Graz të Austrisë, në njërin nga projektet vjetore 

të saj, që paraprakisht ishte planifikuar të festohej 28 Nëntori -Dita e 

Flamurit dhe e Pavarësisë së Shqipërisë, për shkaqe tashmë të njohura, ky 

organizim nga destinacini festiv, në shenjë solarideti me të gjithë ata që u 

prekën nga termeti shkatërrues, që goditi një pjesë të Shqipërisë, e tëra kjo u 

shndërrua në një tubim solarideti për të ndihmuar, në një formë a tjetër ata që 

humbën më të dashurit e tyre, ata që përjetuan tmerrin lemeritës, apo edhe 

ata që pësuan dëme materiale.    
 

Pamje nga tubimi solidarizues 

 

Nga ky event, që u organizua dhe u mbajt, merita të jashtëzakonshme ka 

SHMSHA, e cila veç ndihmave materiale që arriti të tuboje nga vet shoqata 

dhe bashkatdhetarët tanë (4130 €), arritën të tubojnë dhe të sigurojnë një 
numër bukur të madh të nxënësve (40), të cilët e begatuan fuqishëm 

programin me poezi te zgjedhura me tematika nga festa e nëntorit, e po 

kështu, edhe me vjersha kushtuar 

tragjedisë kombëtare që u shkaktua 

nga tërmeti me pasoja katastrofale. 

 

Që nga fillimi e deri në fund, me 

moton ME TY SHQIPËRI, nga i 

gjithë ai reportuar poezish që u 

recituan, shkëlqyen dhe mahnitën të 
gjithë të pranishmit duke përcjellur 

kështu mesazhin dhe porosinë se te 

gjithë vëllezërit dhe motrat tona, që 

u goditën nga termeti, veç që e 

ndajmë dhembjen dhe pikëllimin 

me ta, ata janë e do të mbesin gjallë 

në ndjenjat, mendjet dhe në zemrat 

e te gjithė shqiptarëve të mëdhenj a 

të vegjël qofshin.    

 

Nikoqire e këtij tubimi ishte 

mësuesja me përvojë.Bukurije 
Limani, e cila, pėr mundin dhe 

përkushtimin, u komplimentua nga 

të gjithë. 

 

Këtë tubim e moderoi dhe e 

udhëheqi me sukses mësuesi 

Osman Ademi. 

 
(Burimi: 

https://www.botasot.info/diaspora/1197228/t

ubim-solidarizues-per-te-prekurit-nga-

termeti/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.botasot.info/diaspora/1197228/tubim-solidarizues-per-te-prekurit-nga-termeti/
https://www.botasot.info/diaspora/1197228/tubim-solidarizues-per-te-prekurit-nga-termeti/
https://www.botasot.info/diaspora/1197228/tubim-solidarizues-per-te-prekurit-nga-termeti/
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Vështrime
 

Nikë Gashaj, Podgoricë 

 

 

 

 

 

 
 

Identiteti kombëtar shqiptar 
(pjesa e parë) 

 
Një ndër faktorët më me rëndësi të përcaktimit të 

identitetit kombëtar është përdorimi i gjuhës amtare 

(private, publike dhe zyrtare) dhe arsimimi kombëtar. 

Njohjet historike tregojnë se themelimi i shkollave në 

trojet shqiptare u bë gjatë mesjetës me nismën e 
urdhrave kishtarë, sidomos të urdhrit dominikan. Një 

aktivitet i këtillë filloi së pari në Ulqin rreth vitit 1258, 

në Kotorr më 1266, në Durrës më 1278, në Shkodër më 

1345 dhe në Tivar nga gjysma e dytë e shek.XIV. 

 

Gjuha shqipe, si gjuhë e shkruar, në këtë kohë ende nuk 

ishte në gjendje t‟i bënte ballë shkrimit greqisht, 

latinisht dhe sllavisht, gjuhë kishtare me rendësi, të cilat 

për më tepër kishin mbështetjen e institucioneve të 

administratës shtetërore. Ajo shërbente si gjuhë e 

komunikimit të përditshëm si për shtresat popullore, 

ashtu dhe për fisnikërinë e klerin vendas. Kështu, në 
shek.XIV shqipja përdorej në administratën e 

bashkësisë qytetare të Ulqinit, ku në mbledhjet të 

Këshillit të Madh ajo ishte gjuha e shërbimit. 

 

Përdorimi i shqipes si gjuhë shkrimi për herë të parë 
Një ndryshim me rëndësi shumë të madhe për historië e 

kulturës shqiptare shfaqet në gjysmën e parë të 

shek.XIV, kur dokumentohet për herë të parë se shqipja, 

përdorej si gjuhë shkrimi. Ky ishte një hap i 

rëndësishëm për identitetin kombëtar shqiptar, sepse me 

përdorimin e gjuhës shqipe si gjuhë shkrimi, viheshin 
bazat për zhvillimin e mëtejshëm të saj si gjuhë e 

kulturës dhe e letërsisë shqipe (Historia e Popullit 

Shqiptar I, Akademia e Shkencave e Shqiprisë- Instituti 

i Historisë, f.354, Tiranë, 2002. ). 

 

Institucionet kryesore arsimore që u ngritën në 

periudhën e sundimit osman në Shqipëri, ishin shkollat 

e komuniteteve myslimane, me mësim në gjuhë turko-

osmane dhe arabe. 

 

Shkollat e komunitetit ortodoks, që funkciononin në 

Shqipëri qysh nga shek.XVI-XVII ishin nën mbrojtjen 
Patrikanës së Stambollit. Mësime në këto shkolla jepej 

greqisht, në gjuhën e kishës. 

 

Shkollat katolike ishin nën drejtimin e kishës së Romës 

dhe kishin si detyrë të përgatisnin mësues-klerikë. Kur 

misionarët e Romës vunë re se veprimtaria e tyre në 

Shqipëri nuk po jepte rezultatet që priteshin, për shkak 

se zhvillohej latinisht ose italisht dhe jo në gjuhën e 

popullit. Roma filloi të përdorte edhe gjuhën shqipe në 

shkollat fetare katolike. Në këto rrethana u hapën disa 

shkolla të tilla, ku mësohej edhe gjuha shqipe dhe ku 

shërbenin si tekste mësimore katekizmat e hartuar nga 
shkrimtarët klerikë si Pjetër Budi. Këto ishin ngritur 

kryesisht pranë famullive dhe manastireve. Një shkollë 

e tillë funksiononte në vitet 1628-1675 në Pedhanë dhe 

po në atë kohë edhe në Blinisht(të dyja në rrethin e 

Lezhës), si dhe në Kurbin (rrethi i Krujës ) . Në 1669-

1670 funksiononte një shkollë katolike në gjuhën shqipe 

edhe në Himarë. Në Pedhanë e në Blinisht u krijuan më 

vonë edhe shkolla më të larta, gjimnaze, ku përdorej 

gjithashtu gjuha shqipe. Këto shkolla u ngritën nga 

murgjit françeskanë. Shkolla të mesme shqipe katolike u 

hapën edhe në Janievë të Kosovës (1671), në Velje të 

Mirditës (1699), në qytetin e Shkodrës(1699). Në këto 
shkolla të mesme nxënsit, që ishin destinuar për t‟u bërë 

klerikë, studionin teologjinë, gjuhët latine e italiane dhe 

disa prej tyre dërgoheshin për studime më të larta në 

itali. 

 

Mësimi i gjuhës shqipe në këto shkolla, ishte në interes 

të popullësisë vendase, që i përkrahte ato. Kështu 

gjimnazi i Blinshtit u ngrit me kërkesën e krerëve të 

vendit dhe kur në vitin 1648 shkolla e Pëdhanës u 

rrafshua nga një ekspeditë ndëshkimore osmane, 

banorët e fshatit e rindëruan atë përsëri. 
 

Në vitin 1622 kisha katolike krijoi institucionin me 

emrin”De Propaganda Fide”me qendër në Romë. Ky 

ngriti disa shkolla për përgatitjen e klerikëve shqiptarë, 

si Kolegji ilirik i Femos (1633), që drejtohej nga 

misionarët jezuitë, shkolla e Montorinos në Romë, nën 

drejtimin e misionarëve françeskan etj. 

 

Rrethana më e favorshme për arsimin shqip u krijuan, 

kur në fronin e papës hipi Klementi XI, me origjinë 

shqiptare. Me nismën e tij u mblodh më 1703 Koncili i 

peshkopëve të Shqipërisë, që njihet me emrin „„Koncili i 
Arbërit”, i cili vendosi të përhapte letërsinë fetare në 

gjuhën shqipe. Tetë vjet më vonë, më 1711, në shkollën 

e Montorinos në Romë u hap katedra e gjuhës shqipe 

(Historia e Popullit Shqiptar, tomi I, Akademia e 

shkencave e Shqipërisë- Instituti i Historisë, faqe, 704-

706, Tiranë, 2002.). 
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Roli i kishës katolike në mesjetë për përhapjen 

arsimit dhe kulturës shqiptare                              
Në bazë të dhënave të lartpermendura, si dhe të njohjeve 

tjera historike mund të konstatohet se një rol të 

rëndësishëm në veprimtarin arsimore dhe kultuore në 

gjuhën shqipe në mesjetë tek shqiptarët e ka luajtur 

kisha katolike. Ajo pati në dorë përgatitjen e 
inteligjencës së kohës. Shumica e njerëzëve të kulturës, 

veçenarisht në shekujt e mesjetës së herët, ishin thuajse 

pa përjashtim klerikë. Në duarët e tyre ishin filozofia e 

letërsia, arsimi dhe artet. Si qendra të arsimit dhe të 

veprimtarisë kulturore-artistike shërbyen manastiret 

fetare. Në shkollat pranë manastirave, mësohej kursi 

tradicional mësimor që jepej edhe në shkollat e vendeve 

perëndimore. Ai përbëhej nga cikli i ulët që përfshinte 

lëndët letrare (gramatikë, retorikë, didaktikë ) dhe cikli i 

lartë me lëndë shkencore (aritmetikë, gjeometri, 

astronomi e muzikë ). 

 
Në shek. XIV e në fillimin e shek. XV numri i 

intelektualëve klerikë shqiptarë me origjinë qytetare 

ishte mjaftë i madh; ata gjenden të përhapur edhe jashtë 

Shqipërisë, në shumë qytete dalmatine ku kryenin 

funksione kancelarësh, mësuesish, famulltarësh 

etj.(Historia e Popullit Shqiptar, tomi I, Akademia e 

Shkencave  e Shqipërisë – Instituti i Historisë, faqe, 

353, Tiranë, 2002.). 

 

Po ashtu në atë kohë shënohej një rritje e zgjerim në 

përdorimin e shkrimit dhe në zhvillimin e letërsisë e të 
arsimit në tokat shqiptare. Megjithatë, që veprat letrare 

ishin të shkruara në një frymë teologjike, këto prodhime 

përbëjnë hapat e para të historiografisë në trojet 

shqiptarte, sepse pikërisht një pjesë e këtyre është 

hartuar nga autorët shqiptarë. 

 

Shkputjen nga ndikimi kishtar dhe kalimi në 

historiografinë laike, këtë hap në historinë e kulturës 

shqiptare, e bënë humanistët shqiptarë në fund të shek. 

XV e në fillim të shek. XVI, por tanimë në kushtet e 

pushtimit osman të vendit, jashtë Shqipërisë. 
 

Gjatë kohës së sundimit osman në trojet shqiptare 

shkollat ishin të ndara veç për popullsin myslimane dhe 

veç për atë të krishterë. Përveç shkollave turke, ishin 

hapur dhe në numer i madh i shkollave private: greke, 

serbe, bullgare, austriake e italiane. Në ato shkolla 

mësimi zhvillohej në gjuhë të huaja, ndërsa gjuha 

shqipe ishte e përjashtuar nga mësimdhënia, çka 

rrezikonte që të zhdukej pa nam e pa nishan me kalimin 

e kohës. 

 

Perandoria Osmane nuk ka njohur kombësi, por 

vetëm komunitete fetare 
Perandaoria Osmane nuk njihte në zotërimet e veta 

kombësi, por vetëm komunitete fetare: myslimanë, 
ortodoksë dhe latinë (katolikë). Rrjedhimisht edhe 

shqiptarët ishin grupuar në këtë tri komunitete fetare 

dhe nuk njiheshin si një njësi kombëtare më vete. 

 

Përveç kësaj, komunitetet e tyre fetare ishin të varura 

nga tri qendra të ndryshme të huaja kishtare e kulturore. 

Sistemi arsimor i kohës ishte shëndërruar në një mjet të 

fuqishëm ndikimi politik e kulturor si të sundimit 

osman, ashtu edhe të shtetëve të tjera. 

 

Një pjesë e atyre shkollave kishin një dimension të 

propagandave të shteteve të huaja për asimilimin e 
shqiptarëve. Prandaj rilindësit i trajtonin ato si një 

pengesë në lëvizjen për çlirimin kombëtar të popullit 

shqiptar dhe kërkonin mbydhjen e tyre ose kthimin e 

tyre në shkolla shqipe. 

 

Ndërkaq, rreziku i asimilimit të kombit shqiptar, 

diktonin si nevojë të ngutshme për hapjen e arsimit të 

kulturës kombëtare, e bënë atë një domosdoshmëri 

historike, me të cilën ishte e lidhur qenia dhe e ardhmja 

e Shqipërisë. 

 
Mirëpo, përhapja e arsimit kombëtar ndeshte në 

vështirësi e pengesa të shumta. Pengesat kryesore i 

nxirrte Perandoria Osmane, e cila ishte përpjekur 

gjithnjë t‟i mbante shqiptarët në errësirë e në padituri. 

Megjithëse me reformat e Tanzimanit ishte shpallur se 

të gjitha kombësitë e Perandorisë do të lejoheshin të  

ushtronin lirisht gjuhët e tyre në institucionet arsimore e 

fetare. Porta e Lartë i përjashtoi shqiptarët nga kjo e 

drejtë kombëtare. Duke u mbështetur në parimin 

mesjetar absurd të identifikimit të kombësisë me fenë, 

Porta e Lartë, edhe pas reformës arsimore turke të vitit 
1844, nuk ua njohu shqiptarëve të drejtën e shkollimit 

në gjuhën amtare, por vijoi t‟ i quante ata sipas besimit 

fetar „„turq”, “grekë” e “latinë”. 

(vijon) 
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Mag. phil. Dr. Kurt Gostentschnigg, Graz  

 

 

 

 

 

 

 

 

O komb shqiptar – zgjohu në Shpirtin tënd! 

 

Ndërsa në përgjithësi nocioni “komb” kuptohet njësoj 

nga të gjithë, për nocionin “shpirt” (angl. “soul”) 

njerëzit nuk janë të një mendjeje. Që të mos 
keqkuptohemi tepër shumë në vijim, duam së pari të 

sqarojmë në një ekskurs të shkurtër filozofik kuptimin e 

nocionit “shpirt”, i cili  do të zbatohet këtu, para se të 

fillojmë me temën e mirëfilltë. Pasi kemi vetëm vend 

për një artikull dhe jo për një libër ose enciklopedi, 

lexuesi është i lutur të na falë, në qoftë se nuk hyjmë në 

hollësirat e panumërta dhe mund te dukemi pllakativ me 

një temë, e cila pretendon të trajtojë Perëndinë dhe 

botën. Po qe se lexuesi i interesuar dhe kërkues ndihet i 

stërmunduar, atëherë mund t‟i këshillojmëvetëm që të 

thellohet intelektualo-spiritualisht në veprën e pasur 
përkatëse të Shri Aurobindos (angl. Sri Aurobindo) dhe 

të kthehet mistiko-spiritualisht në qenien e tij më të 

brendshme, ku Shpirti i tij dhe Hyjnorja presin, derisa 

zbulohen nga ai. 

 

Në qoftë se një asgjë është origjina dhe qëllimi, atëherë 

jeta është pa kuptim, një ëndërr, një iluzion. Ose bile 

edhe më pak se kaq. Në qoftë se një diçka është origjina 

dhe qëllimi, atëherë jeta ka kuptim, është realitet. Por si 

dimë se ekzistojmë me të vërtetë? Nga që jemi 

koshientë për ekzistencën tonë. Koshiencë është të qenë. 

Dhe si mund ta shprehim këtë koshiencë dhe ta bëjmë 
efektive? Nëpërmjet forcës së koshiencës. Por pse 

ekzistojmë? Pse jemi koshientë për të qenët? Pse 

shprehemi dhe veprojmë? Për të qenë të lumtur apo të 

palumtur? Sigurisht për të qenë të lumtur. Me këtë kemi 

caktuar të katër atributet më të para të diçkasë në të 

vërtetë të pashprehshme dhe të pamendueshme, të cilën 

duam ta quajmë Hyjnoren ose Veten: Të Qenë, 

Koshiencë, Forcë e Koshiencës dhe Lumturi. 

 

Sipas eksperiencave spirituale dhe mistike, Hyjnores i 

atribuohen cilësi të mëtejshme si pafundësi dhe 
përjetësi. Ajo është Njëri/I Vetmi dhe Të Shumtët, të 

cilat prehen në të. Njësia e saj dhe Shumësia e saj, të 

pahapësirë dhe të pakohë, shfaqen në hapësirë dhe kohë 

nëpërmjet universalitetit, kolektivitetit dhe 

individualitetit. Pra, ajo është edhe Të Qenët 

transhendent, mbikozmik, e pahapësirë dhe e pakohë 

edhe Të Bërët imanent, kozmik, hapësinor dhe kohor. 

Ajo është personalitet dhe jopersonalitet, të dyja të 

përjetueshme në mënyrë transhendente dhe imanente si 

të dyja anët e së njëjtës medalje, si dy vija paralele, që 

takohen në pafundësi. Ajo është burimi i energjisë dhe 

energjia, edhe në Të Qenët edhe në Të Bërët. 
Shumësia e Të Qenit vendos Shpirtrat si përfaqësuesit e 

saj në Të Bërët. Prandaj Shpirti në esencën e tij është i 

pavdekshëm, i përhershëm, pa fillim dhe pa fund, i 

pakrijuar. Në çdo individ, çdo njeri, çdo kafshë, çdo 

bimë, çdo kolektiv, çdo komb, tërë njerëzimin prehet 
një Shpirt. Mentalja, vitalja dhe trupi janë instrumentet e 

natyrshme të Shpirtit për shpalosjen e tij individuale dhe 

kolektive nga lindja në lindje, për rritjen e Qenies së tij 

Shpirtërore, e cila është e mbuluar nga qenia e saj të 

brendshme dhe të jashtme, deri në momentin kur ajo të 

dalë në plan të parë dhe të marrë përsipër udhëheqjen e 

natyrës së saj instrumentale. 

 

Në qoftë se shikojmë krijimin e sotëm dhe historinë e 

deritanishme të krijimit, atëherë si duket ka pasur një 

rënie të thellë involucionare të një pjese të Të Shumtëve 
deri në jokoshiencë, e cila ka krijuar të gjitha botët me 

qeniet dhe forcat e tyre, kështu që po gjendemi në mes 

të një procesi të mundimshëm evolucioni në botën 

materiale gjatë kthimit për në koshiencën absolute. Një 

nga çështjet më të diskutuara të filozofisë dhe teologjisë 

është, pse ka ndodhur kjo rënie nga përsosmëria dhe dija 

në papërsosmëri dhe padije. Për këtë mund të ketë 

vetëm një përgjigje: liria absolute e Të Shumtëve. Një 

pjesë nga ata donte të përjetonte harrimin e Perëndisë 

dhe të Vetes dhe, bashkë me të, të bërët koshient për 

Perëndinë dhe Veten. 

 
Spiritualiteti, i quajtur jogë në lindje, njeh shumë rrugë 

drejt ribashkimit me Hyjnoren. Të trija rrugët kryesore 

janë të menduarit, të ndierët dhe të vepruarit. Rruga e të 

menduarit është rruga e gjatë dhe e vështirë e njohjes 

dhe dijes drejt transhendencës jopersonale të Hyjnores, 

e cila fsheh në vetvete rrezikun e mohimit të jetës. 

Rruga e të ndierit është rruga e shkurtër dhe e lehtë e 

përkushtimit dhe dashurisë drejt transhendencës 

personale të Hyjnores, e cila e pohon jetën. Ajo hyn në 

rrugën e tretë të të vepruarit, në të cilën gjithë veprimi 

dhe të gjitha frytet e veprimit i kushtohen Hyjnores. 
 

Në qoftë se Hyjnorja mbikozmike është e pafund, 

atëherë manifestimi kozmik i koshiencës së saj është i 

pafund, atëherë sipër mentales së inteligjencës dhe 

arsyes duhet të ketë shkallë ende më të larta të 

koshiencës, të cilat manifestohen gjatë evolucionit në 

materie dhe çojnë hap pas hapi në koshiencën e unitetit. 

Kështuqë mesa duket ne sot qëndrojmë para një 

realizimi individual dhe kolektiv të një mentaleje më të 

lartë, të ndriçuar dhe intuitive. Në qoftë se njeriu, 

nëpërmjet përkushtimit ndaj Hyjnores dhe mëshirës së 

Hyjnores, bëhet gjithnjë e më shumë koshient për 
Shpirtin e tij hyjnor dhe ngjitet shkallëve të koshiencës 

deri tek shkalla e intuitës, e cila e sheh direkt të vërtetën 
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hyjnore, atëherë përse i duhen ende fetë kolektive si 

instancë ndërmjetësuese? A nuk është çdo marrëdhënie 

individuale midis Shpirtit dhe Hyjnores feja e vërtetë? 

 

Tani mund të fillojmë me temën e mirëfilltë. Lidhur me 

instrumentet e natyrshme të Shpirtit ka një diferencë 

midis veriut dhe jugut të Evropës. Kalimi është i 
rrjedhshëm dhe nuk mund të dallohet një kufi strikt. Në 

veri dominojnë mentalja, intelekti, inteligjenca dhe 

arsyeja, ndërsa në jug emocioni, ndjenja, forca dhe 

impulsi. Të dy, veriu dhe jugu, mund të mësojnë dhe të 

përfitojnë nga njëri-tjetri. Por më në fund të dyja, edhe 

arsyeja edhe ndjenja, duhet të transhendohen në Qenien 

Shpirtërore, e cila vendoset jashtë nga Shpirti dhe 

zhvillohet nga lindja në lindje. Dalja përfundimtare e 

Qenies Shpirtërore nga sfondi do t‟i japë fund 

shkllavërimit të deritanishëm të egos nga natyra 

instrumentale dhe do të marrë përsipër sundimin mbi 

energjinë e vet. 
 

Shqiptarët anojnë nga ndjenjat dhe jetojnë më shumë në 

zemër. Prandaj ata janë më afër Shpirtit të tyre, i cili ka 

selinë e tij të fshehtë prapa zemrës, sesa shumica e 

evropianëve që ka prirje nga mentalja, intelekti dhe 

arsyeja dhe jeton më shumë në kokë. Por çfarë duan t‟i 

ofrojnë botës shqiptarët? Korupsion, obsesion për 

pushtet, përçarje, prostitucion, kontrabandë njerëzish, 

drogash e armësh, shkatërrim ambienti, 

turbokapitalizëm dhe varësi nga konsumi? Apo 

vitalitetin e tyre të udhëhequr nga zemra dhe Shpirti për 
të mirën e kombit të tyre dhe të gjithë njerëzimit? Çdo 

komb mund të zgjedhë se cilin rol dëshiron të luajë në 

botë. Ashtu si kombi indian, në rastin e zgjimit të tij më 

në fund në Veten e tij të vërtetë, mund të marrë përsipër 

rolin si udhëheqës spiritual në botë, edhe kombi 

shqiptar, sapo ai nuk identifikohet më me vitalen dhe 

mentalen e tij instrumentale, por është zgjuar në 

Shpirtin e tij qenësor, mund të marrë përsipër rolin 

udhëheqës spiritual në Evropë. 

 

Shumë që po e lexojnë këtë, ndoshta do të pyesin veten 
se si një komb aq i vogël mund të udhëheqë një 

kontinent të tërë. Këtu nuk bëhet fjalë për madhësinë 

sasiore, por për atë cilësore. Kush tjetër do të ishte në 

gjendje ta bënte këtë? A ka vallë një komb në Evropë, i 

cili është tashmë zgjuar në Shpirtin e tij? Gjermania apo 

Franca, të cilat adhurojnë ende perëndinë mentale të 

arsyes iluministe që tashmë është duke dhënë 

dorëheqjen, dhe duan të vrasin jetën dhe Shpirtin e 

kombeve evropiane me topuzin byrokratik të 

centralizmit dhe me kamën ëmbëlsisht helmuese të 

kapitalizmit të koncerneve?Italia, Polonia apo Hungaria, 

të cilat adhurojnë përsëri perëndinë vitale të vullnetit 
niçean për pushtet dhe duan të rizgjojnë fantazmat 

nacionaliste luftënxitëse të egos kolektive? Apo 

islamizmi militant që po penetron gjithnjë e më shumë 

në Evropë, me idealin e tij, i cili mohon lirinë personale, 

të ngritjes së një teokracie në kuptimin e konvertimit 

mesjetar të dhunshëm të të pafeve në gjoja besimin e 

vetëm të vërtetë? A munden këto tri ideologji të 

vjetruara të së kaluarës të jenë sot zgjidhja e përkryer 

për gjetjen e një rrugëdaljeje nga gjendjet e shumta 

problematike komplekse jetëkërcënuese të njerëzimit 

dhe për nisjen në një epokë të re të mundësive ende të 

pamarra me mend për individin dhe kolektivin në 

koshiencën rritëse të unitetit në shumëllojshmëri? Unë 

mendoj se mjafton pak gjykim i shëndoshë për të 

mundur t‟i përgjigjet kësaj pyetjeje. 

 
Në qoftë se krahasojmë historinë e indianëve me atë të 

shqiptarëve, atëherë zbulojmë disa paralele interesante. 

Edhe India edhe Shqipëria kanë një të kaluar koloniale 

shekullore. As India as Shqipëria nuk kanë sulmuar 

kurrë ndonjë vend tjetër. Në të dyja vendet 

turbokapitalizmi, korrupsioni, largimi i trurit dhe 

materializmi i importuar nga perëndimi pa bazë 

spirituale e minojnë jetën kombëtare. Gandizmi i 

Ibrahim Rugovës në Kosovë çoi në një rrugë pa krye, 

sepse serbët nuk janë britanikë, të cilët i përmbahen fair 

play-it. Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK) ishte 

rrugëdalja nga ky qorrsokak, rruga e luftës së 
pashmangshme, siç tregohet në B‟hagavad Gitë, librin e 

shenjtë të hinduve. Megjithatë, aksionet hakmarrëse të 

luftëtarëve të UÇK-së ndaj serbëve dhe romëve pas 

luftës do të thonin braktisjen e rrugës së luftës legjitime 

për liri dhe pavarësi. Hinduizmi është një fe e 

paorganizuar e shumëllojshmërisë në unitet. Prandaj ai 

ka mbijetuar 5000 vite. Mistiku indian Shri 

Ramakrishna i shekullit të nëntëmbëdhjetë provoi të tri 

fetë botërore – hinduizmin, krishterimin dhe islamin – 

dhe në të tri rrugëtgjetiPerëndinë. Edhe Shqipëria është 

një shembull i bashkëjetesës paqësore shekullore të 
katolikëve, myslimanëve, ortodoksëve dhe bektashinjve. 

 

Ashtu si indianët edhe shqiptarët duhet të gjejnë ende 

d‟harmën e tyre, d.m.th. fatin e tyre të brendshëm. Për 

këtë kërkohet sidomos avangarda spirituale e të gjitha 

besimeve dhe individëve të ndriçuar, për të krijuar 

qendra drite të zhvillimit kolektiv të koshiencës, ashtu 

siç bektashinjtë rreth vëllezërve Frashëri kanë marrë 

përsipër dikur rolin pararendës për Rilindjenduke 

qëndruar në traditën mistike të sufizmit. Kombi i ri 

shqiptar dallohet nga një vitalitet i madh. Por vetëm 
atëherë, kur ai nuk e vë më këtë forcë të çmueshme në 

shërbim të egos kolektive, por e përqendron rreth 

Qenies Shpirtërore Kolektive, që ende duhet zbuluar, ai 

mund të luajë rolin e tij të lindur dhe të 

pangatërrueshëm për bashkimin spiritual të Europës dhe 

të botës. 

 

Shqipërinë dhe Indinë i lidh edhe fakti i ndarjes së 

kombit. Për sa i takon motivacionit përkatës, ka një 

ndryshim thelbësor: ndarja indiane ndodhi nga brenda 

për shkak të kontradiktës midis hinduve dhe 

myslimanëve; ndarja shqiptare ndodhi nga jashtë për 
shkak të baraspeshimit të interesave të fuqive të mëdha. 

Pakistani dhe Bangladeshi, ish-Pakistani Lindor, janë të 

lidhur së brendshmi me Shpirtin indian. Prandaj, 

ribashkimi i tyre me nënën Indi do të ndodhë herët a 

vonë. Çdo patriot e ndien Shpirtin prapa kombit të tij, 

vendit të tij. Njeriu mund ta perceptojë këtë Shpirt 

Kolektiv, por nuk mund ta përkufizojë, sepse ai qëndron 

përtej mentales. Në qoftë se Shpirti Kolektiv ekziston në 

brendësi, atëherë ai kërkon një rrugë për manifestimin e 
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tij në jashtësi. Prandaj zhvillimi i ardhshëm i çështjes 

shqiptare është ende i hapur: A do të kemi pas dy deri tri 

brezave një komb të vetëm shqiptar ose një komb 

shqiptar dhe një komb kosovar? Në rast se një Shpirt 

Kolektiv qëndron prapa kosovarëve tashmë gati për 

manifestim, ne do të kemi pas disa dekadave dy kombe 

shqipfolëse, siç ka qenë pas Luftës së Dytë Botërore 
rasti me Gjermaninë dhe Austrinë. Në rast se Kosova 

mbetet në brendësi e lidhur me Shpirtin shqiptar, do të 

ndodhë edhe këtu herët a vonë ribashkimi i saj me 

nënën Shqipëri. E njëjta gjë vlen për vendbanimet e 

tjera me shumicë shqiptare, të cilat kufizohen me 

Shqipërinë dhe Kosovën. Në qoftë se ka një Shpirt, 

individualisht dhe kolektivisht, gjë, nga e cila ne po 

nisemi këtu, atëherë ai del një ditë në pah dhe i merr 

frerët në dorë. Pastaj është vetëm një çështje e kohës, 

dekadave ose shekujve, derisa bashkohet së jashtmi – në 

çfarëdo mënyre që të jetë –, që është e lidhur së 

brendshmi përherë. 
 

Para se e reja të dalë përfundimisht në pah, e vjetra 

ngrihet edhe një herë në madhësinë e plotë, megjithëse 

ajo e di se i ka ardhur ora. Është vetëm çështje kohe. Sa 

do të zgjasë dhe në ç‟mënyrë do të ndodhë, varet nga 

vendimet tona individuale dhe kolektive, dhe vërtet në 

çdo çast, në të cilin ne bashkëkrijojmë të ardhmen tonë 

nëpërmjet të menduarit, të ndierit dhe të vepruarit tonë. 

Pyetja e madhe, të cilën duhet t‟ia bëjmë vetes dhe së 

cilës duhet t‟i japim përgjigje individualisht dhe 

kolektivisht, është nëse duam të vazhdojmë tëjetojmë në 
vdekshmërinë e frikshme dhe të dhimbshme të egos së 

ndarjes apo duam të fillojmë të jetojmë më në fund në 

pavdekshmërinë trime dhe të lumtur të Vetes së unitetit. 

Në cilin rast shanset për mbijetesën dhe mundësitë për 

shpalosjen e individit dhe kolektivit janë më të mëdha? 

Përgjigjen e kësaj pyetjeje ne e njohim. 

 

Pse atëherë nuk drejtojmë gjithë të menduarit, të ndierët 

dhe të vepruarit tonë sipas kësaj, me qëllim që ajo të 

bëhet një ditë, më mirë herët sesa vonë, realitet? Kjo ka 

të bëjë me një rezistencë të dyfishtë: me rezistencën e 
natyrës sonë më të ulët prej mentales, vitales dhe trupit 

dhe me rezistencën e forcave armiqësore rreth nesh. 

Individi duhet t‟i prijë kolektivit, duke filluar një proces 

të pastrimit dhe qetësimit të brendshëm, të refuzimit të 

të gjitha ndikimeve antihyjnore dhe të hapjes ndaj 

influencës hyjnore, derisa kjo aspiratë spirituale të lërë 

Qenien e vet Shpirtërore të dalë nga sfondi dhesi 

rrjedhojë mëshira hyjnore të mund të shkaktojë 
shndërrimin gradual të natyrës sonë më të ulët njerëzore 

në natyrën më të lartë hyjnore,gjë që nuk mund të 

kryhet nga vetë ne. 

 

Çfarë vlen për individin, vlen edhe për kolektivin; çfarë 

vlen për njeriun tek, vlen edhe për kombin dhe për 

gjithë njerëzimin. Në qoftë se mjaft individë i hapen 

këtij transformimi, atëherë, herët a vonë, kolektivi do t‟i 

ndjekë ata. Të gjithë njerëzit me vullnet të mirë, me 

zemër dhe Shpirt, elita spirituale, intelektuale dhe 

shkencore e vendit, rinia, nxënësit dhe studentët, 

shpresa për të ardhmen tonë, janë të thirrur të marrin 
pjesë në mënyrë koshiente në këtë proces transformimi 

për të mirën e individit, të kombit, të njerëzimit dhe të 

planetit. O komb shqiptar – zgjohu në Shpirtin tënd! 
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Dr. Nail Draga, Ulqin 

 

 

 

 

 
 

Filipaj, personalitet i përmasave kombëtare 
                                   (Në  20-vjetorin e vdekjes) 

 

Dom Simon Filipaj 

 

Vetëm në kohën e pluralizmit u krijuan kushtet optimale 

për të organizuar veprimtari kulturore apo përkujtimore 

për personalitete të anatemuara.Në ketë aspekt meritë të 

veçantë kanë subjektet kulturore nga shoqëria civile, 

sepse ata ishin nismetarët e shpalosjes së vlerave të 

përgjithëshmekulturore. 

 

Dhe në rrethana të reja veprimtaria e dom Simon Filipaj 

(1925-1999) nga viti 1990 e më pas i është prezantuar 

opinionit të gjerë kryesisht nga subjektet e shoqërisë 

civile ku vend meritor zën “Art Club-i” i cili pati 
organizuar tribunën e parë kulturore në Ulqin me ketë 

figurë të vlerave kulturore dhe intelektuale. 

 

 

1. Prezantimi i parë para opinionit vendas 

Nga dita e themelimit pikërisht me 28.12.1990, Shoqata 

e Artistëve dhe e Intelektualëve”ART CLUB”-i si 

mision parësor ka pasur shpalimin e vlerave të 

përgjithshme nga kultura shqiptare në ketë mjedis dhe 

më gjërë.Ne ketë aspekt kishim parasysh figurat e 

anatemura nga sistemi monist që ishin të panjohura në 
qytetin e Ulqinit por edhe më gjerë.Dhe pas 

veprimtarisë së parë kushtuar jetës dhe veprës së hafiz 

Ali Ulqinakut, që është mbajtur me 15.2.1992, radhën e 

kishte një personalitet i rrallë i kulturës shqiptare i cili 

ishte në mesin tonë.Fjala ishte për famullitarin, 

krijuesin, përkthyesin, folkloristin dhe intelektualin e 

shquar Dom Simon Filipaj. 

 

Data 20 mars 1992, është datë e shënuar për OJQ ”Art 

Club”, sepse për të parën herë organizoj prezantimin 

publik të dom Simon Filipaj opinionit vendas. 

Veprimtaria është mbajtur në sallën e madhe të KK të 

Ulqinit me një pjesëmarrje të madhe te të pranishmëve. 

Por nuk është për të çuditur një pjesëmarrje e tillë sepse 

për të parën herë qytetarët e Ulqinit dhe të rrethinës 
kishin rastin të dëgjojnë drejtpërdrejt  imzotdom Simon 

Filipajn në lidhje mbi veprimtarinë e tij jetësore, 

krijuese dhe liturgjike. 

 

Në një bisedë që kam pasur me të nderuarin dom 

Simonin pas këtij takimi ai ishte i emocionuar shumë që 

ishte e arsyeshme sepse për të parën herë pati mundësi 

për t‟iu prezantuar opinionit vendas. 

 

Por me ketë rast duhet të përkujtoj opinionin e gjerë, se 

gjatë vitit 1991 dom Simoni ishte i semurë dhe ka qenë 
shtruar disa muaj në spitalin e Cetinës. Duke marrë 

parasysh se ai e kishte përkthyer Biblën në shqip por në 

sajë të rrethanave ende ishte e pabotuar në shqip, kishte 

arsye që të ishte i shqetësuar dhe nga spitali i shkruante 

dr. dom Lush Gjergjit në Kosovë”… luteni të bëni çmos 

botimin e Mesharit dhe të Biblës. Mos lejoni të shkoj në 

dhe pa i pasë parë”(28.2.1992). Por po ashtu Lush 

Gjergjit i lenë edhe porosinë se “… nëse vdes para 

botimit të Biblës, atëherë kopjen e parë ma bie te varri 

im”.Ndërsa Lush Gjergji i përgjigjet se “…ne Biblën 

nuk e botojmë për varre, por për të gjallë. Ajo do të jetë 

përmendorja më e lavdishme e jotja, e kishës sonë për 
mbarë popullin shqiptar”. 

 

2. Shpërblimi Vjetor i Art Club-it për vitin 1992 

Nga viti 1991, “Art Club-i”, filloj për të ndarë çmimin 

vjetor për të arriturat në fushën e shkencës, artit dhe të 

kulturës.Ishte kjo një nismë fisnike për të vlerësuar 

punën profesionale dhe pasionin e krijuesve të fushave 

të ndryshme.Për vitin 1992, u formua Komisioni i 

shoqatës për ndrajën e Shpërblimit vjetor me kryetar të 

ndjerin prof.Bajram Rexha. Pas vlerësimit të 

kandidaturave të ndryshme komisioni në unanimitet 
vendosi që shpërblimi vjetor për vitin 1992 ti jepet dom 

Simon Filipaj për veprimtarinë në fushën e përkthimeve 

liturgjike në gjuhën shqipe dhe kontributin e dhënë 

kulturës kombëtare shqiptare. 
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3. Pjesëmarrës në simpoziumin shkencor 

Duke dëshiruar që të shënojmë një përvjetor të kulturës 

sonë me rastin e 440-vjetrorit të botimit të librit të parë 

shqip “Art Club-i” organizoj simpoziumin me titull 

“Meshari i Gjon Buzukut-Monument i Kulturës 

Shqiptare (1555-1995)” me 19-20 maj 1995 në Ulqin. 

 
Në këtë simpozium ka marrë pjesë edhe dom Simon 

Filipaj me kumtesën me titull ”Meshari-doracak kulti-

vështirësitë e përkthyesit dhe të shtjellimit kritik “. Në 

këtë kumtesë profesionale nga aspekti i përkthimit në 

fillim na paraqet raportet tona shoqërore në të kalurën 

dhe tash ku duhet cituar në mes tjerash “…fati i mirë 

historik për ne ka vijuar të na bej leqe e dredha, herë 

më të mëdha e herë më të vogla, kështu qe nëse s„kemi 

marrë vetë në thua, të tjerët na e kanë qitur cungun e 

rrëzimit ndër këmbë, nëse na ka lënë në qetësi i huaji, 

na ka marrë në pikë të qafës i veti”(1995). 

Nuk ka dilemë së këto vlerësime nuk ka dilemë se janë 
aktuale si më parë edhe sot në mesin tonë. 

 

4. Takimi komemorativ për Nënë Terezën 

Lajmi i vdekjes së Nënë Terezës me 6 shtator 1997, 

jehoi në tërë hapësirën mbarëkombëtare.Andaj duke 

çmuar lart veprimtarinë e saj humanitare anë e kënd 

botës, edhe ne në Ulqin vendosëm që të mbajmë një 

takim komemorativ. 

Organizimi i takimit u bë nga “Art Club-i” ku fillimisht 

kemi vendosur një shpallje në hyrje të Komunës së 

Ulqinit, për të gjithë të interesuarit. Takimi u mbajt në 
sallën e madhe të KK të Ulqinit me 9 shtator 1997. Pa 

hezitim fjalën e rastit kemi vendosur që ta mbaj dom 

Simon Filipaj, si meshtari me autoritativ në ketë mjedis, 

i cili këtë propozim e pranoj më kënaqësi. Ishte ky një 

organizim shumë domëthënës sepse mblodhi numër të 

konsideruar pjesëmarrësish, duke dëshmuar se ajo është 

e të gjithë shqiptarëve, pa marrë parasysh përkatësinë 

konfesionale. Duhet cekur se më atë rast nga të gjithë të 

pranishmit u mirëprit propozimi që një shesh apo rrugë 

në qytetin e Ulqinit të mbajë emrin e saj. 

 

5. Përshëndetje me rastin e Shënimit jubilar të 

LSHP 

Botimi i librit të prof.Riza Rexhës “Ulqini në vitet e 

Lidhjës Shqiptare të Prizrenit 1878-1881”, në kuadër të 

edicionit të Art Club-it në vitin 1998, paraqiste rast të 

volitshëm për shënimin e kësaj ngjarjeje madhore nga 

historia e popullit tonë. Andaj, me rastin e përurimit të 

këtij libri vendosem të shënojmë në mënyrë solemne 

këte jubile pra 120-vjetorin e themelimit të Lidhjës 

Shqiptare të Prizrenit.Veprimtaria u mbajt në Ulqin në 

hotelin Albatros me 11.12.1998. Një ditë para së të 

mbahet kjo veprimtari në shënj respekti vendosa që të 
ftoj edhe dom Simon Filipaj, ku në biseden telefonike 

që kam pasur me të ne mes tjerash i tregova qellimin e 

kësaj thirrjeje, duke e ftuar që të marrë pjesë në ketë 

veprimtari e cila është e para e këtij lloji që organizohet 

në qytetin e Ulqinit. Ai u gëzu shumë për ftesën dhe për 

ketë veprimtari ku në mes tjerash tha se më kënaqësi do 

të isha me ju, por jam i sëmurë dhe gjindem në shtrat, 

andaj e kam të pamundur të vi. Pasi u falendëru për 

ftesën, porositi që të përshëndetën të gjithë të pranishmit 

pjesëmarrës në ketë takim. Dhe unë ketë mesash iu 

përcolla të gjithë të pranishmëve të cilët e përshëndetën 

më duartrokitje. 

 

6. Shënohet 75-vjetori i lindjes 

Me 1 maj 2000, Shoqatat ”Art Club” dhe “Dom Gjon 

Buzuku” organizuan një manifestim përkujtimor me 
rastin e 75-vjetorit të lindjes së dom simon Filipaj. Salla 

e 0bjektit “Hollegro” në Ulqin, ishte e vogël për të 

pranuar të gjithë pjesëmarrësit. Ishte kjo një mbrëmje 

akademike, ku përveç referuesve si Riza Rexha, Nail 

Draga, Ismail Doda, Haxhi Shabani, Luigj Shkreli etj. U 

prezantuan edhe pika të veçanta muzikore të 

organizuara enkas për ketë veprimtari nga kori i kishës 

së Shën Gjergjit.Materialet e prezantuara nga kjo 

veprimtari janë botuar në revistën LEMBA nr.3-4/2000. 

 

Përfundim 

Në lidhje me jetën dhe veprimtarinë e dom Simon 
Filipajt edhe pas vitit 2000, janë organizuar takime të 

ndryshme përkujtimore apo shkencore nga insitucionet 

shkencore e kulturore, qofshin ata shtetërore apo nga 

shoqëria civile, duke vlerësuar lartë veprimtarinë e tij si 

përkthyes të literaturës liturgjike. Emri dhe puna e tij me 

plot pasion dhe dashuri me kalimin e kohës nuk zbehën 

por marrin vlera të veçanta, duke e rënditur ate në 

plejaden e figurave të rëndësishme kombëtare. Në ketë 

vlerësim duhet cekur edhe vendimin e marrë në 

Kuvendin e Komunës së Ulqinit me 12.5.2002, ku 

pushteti vendor vendosi që një rrugë të emërtohet me 
emrin Simon Filipaj. 

 

Në korrik të vitit 2002 një grup intelektualësh nga 

Ulqini dhe rrethina themeloi Shoqatën “Dom Simon 

Filipaj” me seli në Ulqin, e cila kishte venë për detyrë 

që të ruajë dhe përhapë veprimtarinë e tij. Në fillim të 

vitit 2003 kjo shoqatë në bashkëpunim me Shoqatën 

“Dom Gjon Buzuku” realizoi filimin dokumentar 

“Dorarti Gojëmbël ”kushtuar jetës dhe vepres së dom 

Simon Filipaj ideuar dhe realizuar nga dom Nikë 

Ukgjini. 
 

Poashtu duhet cekur edhe dekorimin e tij nga ana e 

Presidentit të Republikës së Shqipërisë z.Alfred Moisiu 

me Dekretin nr.2458 të datës 8.6.2004 ku dekorohet me 

medaljen “Naim Frashëri i artë”(pas vdekjes). 

 

Në nderim të figures së tij, bashkëkombasit tanë në Nju 

Jork nga komuna e Ulqinit, në vitin 2005, kanë 

themeluar Fondacionin “Dom Simon Filipaj”, ndërsa 

për ta përjetësuar emrin e tij,  me rastin e 15-vjetorit të 

vdekjës së tij, ata  kanë mbledhur 36.000 dollarë, dhe 

kanë ngritur shtatorën  e tij, me 2 shtator 2014, vepër e 
skulptorit Kreshnik Gjika, në oborrin e famullisë së  

Shën Gjergjit, aty ku ka përkthyer Biblën në gjuhën 

shqipe. Përfundimisht në sajë të punës krijuese e ate 

kryesisht në fushën e përkthimeve të literaturës 

liturgjike dom Simon Filipaj bën pjesë në plejadën e 

figurave të shquara kombëtare, ku edhe pas dy  

dekadave nga vdekja e tij studiues të profileve të 

ndryshme shkencore e konsiderojnë si personalitet të 

përmasave mbarëkombëtare. 
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Gjon Keka, Graz 

 

 

 

 

 

 

 

Gjendet dokumenti historik i lindjes së Gjergj Kastriotit (Skënderbeut) 

 

Dokumenti historik i lindjes së Gjergj Kastriotit (Skënderbeut) 

 

Lindja e njerëzve të mëdhenj gjithnjë është shoqëruar ose me madhështinë e 

lindjes së tyre ose më mistere. Kështu duke parë yllin e madh që po zbriste 

nga qielli në hapësirën e trojeve arbënore populli dhe tërë bota në vend që t'i 

shënonte datën dhe muajin e lindjes së tij ata u habitën nga zbritja 

respektivisht lindja e atij ylli të madh dhe me shenja të mistershme për 

Arbëninë dhe të ardhmen e saj. Kështu lindja e Gjergj Kastriotit deri më sot 

ka qenë pjesë e debateve, dhe vazhdon, pastaj e trajtimit dhe e studimit, 

madje edhe vetë në një nga  librat e mi mbi figurën e Gjergj Kastriotit i kam 

kushtuar një rëndësi kësaj lindje, duke e lidhur atë me 6 maj sipas disa 
autorëve e kronistëve dhe gojdhënave. Duhet ditur edhe këtë se në kohën e 

pushtimit otoman, siç edhe e kanë patur ata zakon, lindja tek ta nuk ka patur 

ndonjë rëndësi të madhe dhe as shënimet nuk kanë patur rëndësi për ta. 

Kështu Arbënia duke qenë në gojë të këtij armiku të egër ndoshta prindërit e 

Gjergj Kastriotit nuk kanë patur mundësi dhe kohë të merren shumë me ditën 

e datën dhe muajin e lindjes së tij se sa për ruajtjen e tyre dhe trojeve 

arbënore nga rreziku otoman. 

 

Sidoqoftë ajo që është e rëndësishme, data  dhe muaji i lindjes, nuk ka 

mundur t'i ik meshtarëve të Arbënisë që shërbenin në territorin e zotërimeve 

të Kastriotëve. Po ashtu është e mundur që ekziston edhe dokumenti apo 
dëshmia e Lindjes - Pagëzimit të Gjergj Kastriotit në Arkivin ose 

Bibliotekën e Vatikanit e arkivuar aty, por që duhet hulumtuar për ta gjetur 

atë. Ndërsa ajo që na ofron më shumë me datën dhe muajin e lindjes së tij 

janë autorët europian që kanë nxjerrë burimet e tyre dhe kanë dëshmitë e tyre 

nga kronologjia dhe kronikat dhe 

një nga to është edhe ky dokument 

nga një vepër që mban vitin 1577 

që e kam gjetur dhe po e ofroj, e 

cila tregon se Gjergj Kastrioti lindi 

më 4 gusht 1404 pikërisht në datën 

kur vdiq Herzog Gerhard 

Schleswig. Kjo datë  duket të jetë 
më e përafërta me lindjen e tij dhe 

mund të jetë datë e saktë, por muaji 

mund të jetë edhe një muaj më 

vonë, respektivisht muaji shtator, 

pra 4 shtator 1404. Sigurisht që ky 

dokument nuk do të jetë i vetëm që 

dëshmon mbi datën, muajin dhe 

vitin e lindjes së Mbretit të 

Arbënisë Gjergj Kastrioti. Do të 

nxjerrë edhe dokumente tjera 

përgjatë viteve deri në daljen me 

dëshminë e plotë, respektivisht me 
dëshminë e pagëzimit të tij, që 

përfundimisht e tregon datën, 

muajin dhe vitin e lindjes së tij. Ky 

dokument historik që po ofroj si 

gjetje të re le të jetë pjesë në 

kontributin në gjetjen e ditëlindjes, 

muajit e vitit të heroit dhe kryezotit 

të Arbënisë europiane Gjergj 

Kastrioti (Skënderbeu). 

[© Gjon Keka] 
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Ylli Prebibaj, Tiranë 

 

 

 

 

 

 

 

Nikaj-Mërturi në vështrimin e disa hulumtuesve të huaj 
(pjesa e parë) 

 

Roli specifik që kanë luajtur krahinat e ndryshme në 

historinë e Shqipërisë, tashmë ka filluar dora-dorës dhe 

po del në dritë. Krahina e Nikaj-Mërturit është një 

burim identitar në lëmin etnologjik, arkeologjik, 
gjuhësor, folklorik, arkitekturor e natyror, pa trajtimin e 

të cilave trashëgimia kulturore kombëtare do të ishte e 

cunguar.  

 

Autorët e huaj e kanë konsideruar krahinën në fjalë si 

një univers kulturor me peshë të çmuar kombëtare.  

 

Ky punim i kushtohet pikërisht atyre, pasi gjykojmë që 

ata janë një çelës i mirë, për të njohur rendin shoqëror 

nikajmërturas në të kaluarën.  

 
Argumentet e kësaj konsiderate, janë: 

-ata pasqyrojnë realitetin me aspektet pozitive dhe 

negative, duke qenë të huaj ata janë asnjanës.  

-evidentojnë ruajtjen e zakoneve shqiptare autentike 

mijëravjeçare, duke i konsideruar ato si vazhdimësi e 

civilizimit të hershëm shqiptar.  

-pasqyrojnë ruajtjen e identitetit kulturor dhe 

transmetimin e tij brez pas brezi, pa kurrfarë pranie të 

institucioneve shtetërore. 

 

Ndërmjet këtyre autoriteteve, do të veçojmë Baronin 

Nopçe, gjuhëtarin Lambertc, diplomatin Ipen, klerikun 
dhe studiuesin E. Kozi etj. Botimi i veprave të tyre i 

siguroi kësaj krahine përjetësimin e shumë veçorive 

kulturore, fatmirësisht të ruajtura deri në periudhën e 

hulumtimit prej tyre. 

 

Nëse kjo punë voluminoze nuk do të kryhej në 

kapërcyellin e shekujve XIX-XX, ndoshta ajo 

trashëgimi aq shumë e vlerësuar sot do të zbehej deri në 

shpërfytyrim. Fabrikimi i njeriut të ri, u mbështet 

pikërisht mbi luftën e të ashtuquajturave “zakone 

prapanike”, një pjesë e mirë e të cilave janë pjesë 
përbërëse e këtyre hulumtimeve që i‟u kanë kushtuar 

vite e vite punë autorëve të lartpërmendur.  

 

Shoqëria e Nikaj-Mërturit në kapërcyellin e 

shekujve XIX-XX 

Pas Lidhjes Shqiptare të Prizrenit fillon periudha e 

ngritjes së ndërgjegjes kombëtare, kjo evidentohet qartë 

ndër flamujt e Shqipërisë së Epërme nëpërmjet 

qëndresës për mbrojtjen e Plavës e të Gucisë. Qëndresa 

e armatosur shqiptare la një përshtypje të madhe në 

qarqet intelektuale evropiane, sidomos në Austro-

Hungari, e cila luante dhe rolin e protektorit të 

krahinave katolike.  

 

Në ketë periudhë zgjohet interesi i intelektualeve të 
kësaj perandorie, për të vizituar Shqipërinë. Misioni i 

tyre faktmbledhës nuk ishte një rastësi, por i shërbeu 

kancelarive të shteteve të tyre  mbi qëndrimet e 

mëvonshme përkundrejt faktorit shqiptar. 

 

Këta mysafirë me bllok shënimesh në dorë, megjithëse 

zbarkuan në qendrat urbane e bregdetare shqiptare, 

aktivitetin e tyre kryesor e faktmbledhës e zhvilluan në 

Malësinë e Madhe, Malësinë e Vogël dhe Dukagjin. 

Krahina e Nikaj-Mërturit në të gjitha rastet ishte pjesë 

me rendësi e axhendës së tyre. 
 

Konsideratat e para mbi Nikaj-Mërturin, kanë të bëjnë 

me kompaktësinë e secilit flamur (Bajrak), aq sa 

ndonjëherë përcaktimi jam (i Nikaj), apo jam (i 

Mërturas), dëshmonte për një lloj “nënshtetësie” të 

mbrojtur me forcë. Sipas Franc Nopçes kur ata 

pagëzohen mbajnë emrin e të atit, kurse kur shpërngulen 

në Shkodër ose ndonjë vend tjetër ku mund të ketë të 

tjerë me emrin e tij, mbajnë emrin e katundit prej nga ka 

ardhur, si shembull jepet Dom Ndoc Nikaj (Nopsca 

2009, 67). 

 
Përkatësinë si i Nikaj e paraqet edhe vetë Dom Nikaj, 

kur shkrun se një ndër degët e fisit të tij “...ishte prej 

Nikajsh, kuer të partë ja patën teprue vendit me vrasa e 

gjaqe, me gjith se shpi e fortë e me mashkulli shumë, tue 

dalë prej malit të vet pat ra në Belaj të Bregut të Bunës 

ku veziri u pat lshue tokë e banesa edhe mbajtë dy sish 

për djelm të fortë mbas vedi e kishem ndigjue prej babe 

e se vazhdonin me ndejt në Mazrek edhe unë nuk 

njifshem kurrnji sish megjithatë ndijshëm një sympathy 

për at vend” (Nikaj 2003, 92). Me mendimin e Nopçes 

pajtohet edhe studiuesi Lambertz, sipas të cilit “Dom 
Ndoc Nikaj thotë se të parët e tij kanë dalë nga fisi i 

Nikajve të Malësisë” (Lambertz 2011, 29). 

 

Mbiemrat Nikaj, Mërtur, Curri, Krasniqi, Ndreaj, Tetaj 

etj, të cilët hasen në disa vise të Kosovës, provojnë se 

ky fenomen ka vijuar disa dekada. Përdorimi i 

mbiemrave të tillë, dëshmon lidhjen e fortë të tyre me 

flamujt respektivë. Në fakt edhe antropologët e 

mbështesin ndikimin e fortë që ka prejardhja, kur 

nënvizojnë se “Gjaku jo vetëm që nuk bëhet ujë, porse 

është edhe një tutkall social mjaft i mirë. Kështu, tutkalli 
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që mban së bashku familje dhe klane, ndonëse jo i 

gjithëfuqishëm, të paktën ka cilësinë e një fuqie 

ideologjike të pamohueshme” (Monaghan dhe Just 

2007, 103). 

 

Pyetja që shtrohet natyrshëm është se pse shumica e 

këtyre autorëve janë nënshtetas austro-hungarezë ?. Kjo 
vjen si shkak i rolit që mori përsipër Austria për 

mbrojtjen e rajoneve katolike shqiptare, pas thyerjes së 

turqve në portat e Vjenës. Në një trajtim mbi valën e 

fundit të konvertimit të dhunshëm fetar në Shqipëri, 

Hylli i Dritës vlerëson se “Krishterimi ndër shqiptarë 

është mbrojtur më së shumti nga Perandoria Austriake, 

kështu më 1689 mbreti i Plonisë Gjon Sobiski then 

Turqit rreth Vienës dhe i ndjek deri në viset Shqiptare, 

që prej atëherë Austria përkrahte krishtërimin në 

Shqipëri (Hylli i Dritës 1933, 345) . 

 

Me sa duket kjo mbrojtje perandorake ka mjaftuar, që 
institucionet fetare të ripërtërihen në zonat katolike. Në 

veprën e diplomatit Armao, (1889-1976) gjejmë të 

dhëna periudha e të cilave përkon me këto zhvillime, siç 

është ngritja e një strehe të Etërve Françeskanë në Biaca 

(Tetaj) më 1705. Biaka bënte pjesë në famullinë 

françeskane të Shën Gjergjit (Dioqeza e Pultit) dhe në 

qarkun e Nikaj–Mërturit. Në Tetaj po ashtu ka 

funksionuar edhe Kisha e Shna Prendës (S. Veneranda). 

Autori i cilëson Tetajt si fshatin më të rëndësishëm të 

rajonit në këtë periudhë (Armao 1933, 38).  

 
I njëjti autor jep të dhëna edhe mbi Kishën e Palçit që 

kishte ekzistuar në shekullin e XVIII-të dhe që ishte 

rindërtuar më 1910, e cila i dedikohej Zojës së Pastrimit 

(Armao, 1933, 87). Me interes është rinovimi i saj, bash 

në vitin e ekspeditës së famëkeqit Turgut Pasha. 

Ndërkohë në Salcë e cila kishte një popullësi prej 260 

banorësh katolikë, Kisha e tyre mbante emrin e Shën 

Marisë (Armao 1933, 99). Me mbrojtjen e institucioneve 

katolike dhe me përkrahjen e të dërguarve të saj në këto 

vise, Austria siguroi informacione profesionale të 

shkruara, të cilat ishin burime të domosdoshme për 
caktimin e kursit politik të saj, për të ardhmen e 

Shqipërisë.  

 

Në këtë kuadër, konsulli austriak në Shkodër Th. Ippen, 

(1861–1935) na sjell informacione gjeografike dhe etno-

kultuorore për Nikaj-Mërturin. Ai përshkruan në 

relacionin e tij “Luginën e Nikaj–Mërturit”. Përkthyesi i 

tij në gjuhën shqipe Dr. Ardian Klosi, vëren se 

hulumtimet më të rëndësishme të tij mbeten ato rreth 

gjeografisë, etnografisë e sidomos ajo e vendeve të 

panjohura sikurse janë malësitë e sipërme gjë që 

dëshmohet nga hartat (Ippen  2002, 6). 
 

Raporti merr një karakter zyrtar, pasi ka për autor një 

nëpunës të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Austrisë. 

Përpos Luginës së Nikaj-Mërturit ai përmend edhe 

Currajt “tzuraj” (AQSH. F. 78, D.3, 46), Boshin, Pikun, 

etj (AQSH. F. 78, D.3, 87). Ky dorëshkrim gjermanisht 

gjendet në Arkivin e Shtetit në Tiranë. Interesimi i tij 

për zonën kishte impakt, pasi në këtë kohë ndërtohet 

edhe Kisha e Currajve të Epër në Nikaj.  

Autorët e mësipërm i pason Baroni Franc Nopçe, (1877-

1933), i cili ra në kontakt me malësorët e veriut qysh në 

1903 kur ishte në Shkodër, kurse më 1905 udhëtoi në 

veri. Ndër studimet e tij ja vlen të përmendim “Die 

Bergstamme Nordalbaniens und Ihr Gewohnheitsrecht”, 

“Geographie und Geologie Nordalbanians”, “Albanian, 

Trachten, Bauten und Gerate Nordalbaniens”, “Aus 
Shala Und Klementi”, “Das Katholische Nordalbanien”. 

Prej tyre kemi të botuar në shqip “Udhëtime në 

Ballkan”, “Shqipëria Katolike e Veriut”, “Pikëpamje 

fetare, doket dhe zakonet e Malcisë së Madhe: me disa 

veçanti nga krahinat e Zadrimës dhe nga Shkodra” dhe 

“Jeta e fshatarëve shqiptarë në grykën e Rekës së 

Epërme, Dibra e Madhe (Maqedoni): vepër historike-

kulturore” (http://www.bksh.al/katalogu/library). 

Ndërkohë që vepra e tij ka ende shumë punë, për t‟u 

botuar e plotë. Ndoshta me botimin e plotësuar dhe pa 

ndërhyrje e shkurtime të saj, do të dalë edhe më në pah 

kontributi i tij. 
 

Ky autor është vlerësuar që në dekadat e para kur 

qarkulloi vepra e tij, Shtadmyler vlerëson se “Gjurmimet 

sistematike të veriut, sidomos t‟alpeve Shqiptare veriore 

e të trollit malcuar të Drinit, janë puna e pareshtur e 

geologut hungarez Franz Nopsca-s, i cili ka botuem 

shumë vepra mbi këtë çashtje” (Stadtmuller 1942, 14). 

Ai jetoi gjatë në Dukagjin, ku kreu hulumtime me 

rëndësi. Në vëmendjen e tij kanë qenë edhe flamujt e 

Nikaj-Mërturit, ku pas një këqyrje sipërfaqësore zbuloi 

një sopatë iliro-dalmate në Curraj. Njëkohësisht analizat 
e tij për pemët gjeanologjike janë një tjetër prurje me 

interes, siç është rasti i asaj të Nikajve (Voell 2004, 

165). 

(vijon) 
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Prof. Dr. Lush Culaj, Prishtinë 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeveritë e Mbretit Zog për çështjen kombëtare nga monarkia deri te pushtimi i Shqipërisë 
 (pjesa e dytë) 

 
 

Edhe në vitet e para pas rikthimit, politika e Zogut synonte 

fillimisht konsolidimin e regjimit të tij.  Megjithatë 

Shqipëria u bë strehë për emigracionin politik kosovar të 
çdo niveli gjatë viteve 1925-1939. 

 

Personalitete të ndryshme nga Kosova, të cilët i plotësonin 

kriteret u emëruan në poste të ndryshme civile e ushtarake. 

Për trajtimin e kësaj çështjeje, shtrohen dy pyetje: E para, 

se cilat ishin raportet e Zogut me elitën politike kosovare  

deri në vitin 1939? 

 

E dyta, në kuadrin e politikës së jashtme e të brendshme të 

Zogut si trajtoheshin dhe çfarë vendi zinin shqiptarët e 

Kosovës dhe të viseve të tjera shqiptare në Jugosllavi nga 
shteti shqiptar? Natyrisht se mund të ngrihen edhe pyetje të 

tjera, por këto janë ato bazike dhe të mjaftueshme për të 

argumentuar qëndrimin e  Ahmet Zogu ndaj problemit 

kombëtar. 

Ahmet Zogu 

 

Më 1 shtator 1928 u aprovua kushtetuta e re, që e shpallte 

Shqipërinë Mbretëri Demokratike Parlamentare dhe të 

trashëgueshme, me mbret të shqiptarëve, Naltmadhërinë e 
tij Zogu I.Kushtetuta e re i dha kurorës mbretërore kom-

petenca të mëdha në fushën e politikës së brendshme dhe 

të jashtme. Kurorëzimi i Ahmet Zogut "mbret i 

shqiptarëve" dhe jo "mbret i Shqipërisë", që u referohej 

edhe shqiptarëve që jetonin jashtë kufijve të shtetit 

shqiptar, shkaktoi reagime në Qeverinë e Beogradit, e cila 

shihte pretendimet për t‟i përfshirë nën kurorën e tij 

popullsinë dhe territoret shqiptare që ndodheshin në kuadër 

të Jugosllavisë.Qeveria jugosllave u përpoq që Zogu ta 

ndërronte titullin e tij në "Mbret i Shqipërisë". Pasi u bind 

se nuk ka mbështetje ndërkombëtare, Beogradi u detyrua ta 
pranonte titullin e mbretit, i cili me asgjë nuk dallonte nga 

ata që i bartnin homologët e tij në Ballkan e gjetiu. SHBA-

ja ishte ndër të parat që e njohu Zogun për mbret. Njohja 

aq e shpejtë e regjimit monarkist në Shqipëri nga Qeveria e 

Washingtonit nuk befasoi vetëm Zogun, por në radhë të 

parë Anglinë dhe Francën, dy vende me tradita monarkiste, 

që mendonin se Shqipëria nuk paraqiste interes për 

politikën amerikane.  

Para së gjithash, Zogu arriti njëfarë uniteti të vendit, duke 

krijuar rend nga anarkia, por edhe pushteti i tij 

karakterizohej nga korrupsioni dhe nga papërgjegjësia,  

Edhe Italia, duke njohur ambiciet e Zogut dhe duke e 

shfrytëzuar vartësinë e tij nga ajo, e mbështeste këtë gjë. 

Ajo ishte aleati kryesor i Shqipërisë nga viti 1928-1939. 

Atdhetarët shqiptarë, e madje edhe mbreti Zogu, e shihnin 
rrezikun që i kanosej nga fqinji i fuqishëm i përtej 

Adriatikut, por rrethanat politike i detyronin të kishin një 

aleat të tillë. Nga ana tjetër, Jugosllavia mbante të pushtuar 

shumë treva dhe bashkatdhetarë tanë dhe prapë as kjo nuk i 

mjaftonte. Ata në vazhdimësi ngritën kurthe dhe turbullira 

në Shqipëri. 

 

Politika e Zogut, sidomos politika e jashtme mund të 

gjykohet në mënyra të ndryshme. Megjithatë ai ishte 

frymëzuesi dhe shpirtdhënësi i Shqipërisë moderne.Në 

aspektin se çfarë bëri Zogu për të krijuar një politikë 

prokosovare, duket se karakterizohet nga një dimension i 
zbehtë. 

 

Shumë studiues të historiografisë shqiptare i përmbahen 

mendimit se Zogu ka luftuar nacionalistët shqiptarë të 

lidhur me Kosovën deri në eliminim fizik. Në fakt, historia 

e atentateve politike në jetën e shqiptareve të viteve 20-30 

është shumë e diskutueshme. Mund të besohet se Zogu i ka 
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llogaritur ato si mjete mbijetese, kështu që ai u është 

kundërpërgjigjur  dy herë atentateve, pas atentatit që ia 

bënë më 1923 para Kuvëndit të Shqipërisë dhe pas atentatit 

që ia bënë në Vjenë më 1931. Vrasja e Hasan Prishtinës 

është më e komentuara dhe më e dhimbshmja për 

nacionalistët kosovarë. Ai përpiqej që përmes atentateve ta 

likuidonte Zogun. Megjithatë, likuidimi i Hasan Prishtinës 
më 14 gusht 1933 në Selanik të Greçisë u krye nëntë vite 

pas rikthimit të Zogut, kur ai e kishte pushtetin e 

brendshëm bukur të konsoliduar. Vrasja u krye në momen-

tin kur marrëdhëniet shqiptaro-italiane ishin në acarim  dhe 

ai si udhëheqës i nacionalizmit kosovar mund të llogaritej 

nga Qeveria e Italisë si zëvendësues i mundshëm i  Zogut 

në Tiranë.  

 

Marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave acaroheshin herë 

pas here edhe për shkak të masave të emigrantëve 

politikë që kalonin nga Jugosllavia në Shqipëri dhe 

anasjelltas. Kjo ishte një ndër çështjet për të cilat  
qeveria e Beogradit e akuzonte qeverinë e Tiranës për 

mungesë sinqeriteti dhe bishtrim për rregullimin e 

çështjes së emigracionit politik kosovar. 

 

Në fakt duke mos e harruar  barrën e problemit të pazgji-

dhur kombëtar, që rëndonte mbi  qeveritë e Zogut me 

dekretet që nxorën për vëllezërit e tyre, do të bënin që t'iu 

lehtësohet vuajtja mijëra muhaxhirëve të përzënë nga tokat 

e tyre në këtë shtet. Dekreti për dhënie tokash si dhe 

ndihma në franga ari do të fliste shumë. Dekretligji mbi 

Vendosjen e emigrantëve të vitit 1931 (2 shtator 1931) në 
zbatimin e së cilës (në krye të Drejtorisë për Instalimin e 

Emigrantëve) u caktua pikërisht një shqiptar nga Kosova, 

Sali Vuçiterna, ish-ministër i Punëve Botore në dy qeveri 

(në Qeverinë e A. Zogut ishte  dëshmi e synimit dhe e 

përpjekjeve të sipërpërmendura, që u konkretizua me siste-

mimin kryesisht në toka-prona të shtetit shqiptar të mijëra 

familjeve nga Kosova e vise tjera shqiptare në Jugosllavi 

përkatësisht të mbi 20.000 të shpërngulur nga viset 

shqiptare në Jugosllavi. Në vitet 30, vëmendja ndaj ele-

mentit shqiptar në Jugosllavi nuk u shkëput për asnjë 

moment. 
  

Takimet e Zogut në vitet 1930- 1933 etj. me krerë 

kosovarë, gjegjësisht emigrantë, si p.sh. me Bedri Pejanin 

etj., apo pritja e një delegacioni të lëvizjes kosovare në 

vitin 1933 dhe oferta për bashkëpunim “për hir të atdheut” 

etj., dëshmojnë rritjen e përpjekjeve të qeverive të 

Shqipërisë të asaj periudhe në të mirë të çështjes së 

Kosovës. Aleanca jo fort e dukshme midis Tiranës zyrtare 

dhe Komitetit të Kosovës në këtë periudhë vërehet ndër të 

tjera, edhe në rolin jo të vogël të Qeverisë shqiptare për 

botim në Konstancë (Rumani) të gazetës “Kosova” (nga 

maji 1932-qershor 1933) si një organ për të sensibilizuar 
opinionin për çështjen e Kosovës, e gjithashtu në 

aktivizimin e Bedri Pejanit në delegacionet jozyrtare 

shqiptare në disa konferenca ballkanike etj. 

 

Shteti shqiptar, në kuadër të kësaj politike, gjatë viteve 

1925-1939 u bë strehë për emigracionin politik kosovar të 

çdo niveli. (Përmendim p.sh. rastin e tre klerikëve katolikë 

të arratisur nga Jugosllavia, Shtjefën Kurtit, Gjon Bisakut 

dhe Luigj Gashit, pas vrasjes atje të At Shtjefën Gjeçovit, 

si dhe dërgimin prej tyre më 1930 në adresë të sekretarit  të 

Lidhjes së Kombeve, Erik Drynondit, të një promemorieje 

të detajuar për gjendjen e rëndë të shqiptarëve atje etj.). 

 

Edhe personalitete të elitës shqiptare nga Kosova, që 

jetonin në Jugosllavi, patën mbështetje në mënyra të 

ndryshme nga Qeveritë e Zogut.  Ferhat Draga një 
mbrojtësi të drejtave të shqiptarëve në Jugosllavi  

financohej nga Shqipëria përmes ambasadës në Beograd 

për të mos u penguar në përpjekjet për mbrojtjen e 

interesave të shqiptarëve. Këtë e dëshmon edhe Ambasada 

e Shqipërisë në Beograd më 23 mars 1936, e cila i 

raportonte ministrit të Jashtëm të Shqipërisë Asllani për 

nevojat e  Ferhat Dragës 

 

Për shkak të brishtësisë të Shqipërisë veprimi dhe për-

pjekja e vetme që mund të bëhej në ato rrethana ishte të 

ndërmerreshin hapa në arenën ndërkombëtare që të 

frenohej dhuna dhe keqtrajtimi mbi shqiptarët. Realisht në 
rrethanat ekzistuese kjo ishte mundësia e vetme e shtetit 

shqiptar. Qeveritë e Zogut përpiqeshin të mbanin të gjallë 

frymën kombëtare atje dhe të pengohej, sa të ishte e 

mundur, politika e  shpronësimit, e shpërnguljes dhe e 

kolonizimit serbo-malazez në viset e banuara me shqiptarë 

në Jugosllavi. Rol të veçantë pati  veprimtaria e 

përfaqësive diplomatike shqiptare, veçanërisht në Shkup, 

kryekonsullata, në Manastir, konsullata, në Beograd,  

ambasada, në Selanik,  konsullata, në Stamboll etj.Edhe 

shoqëritë intelektuale në Shqipëri ishin në shërbim të kësaj 

çështjeje.Mbretëria Shqiptare dha kontribut të çmuar në 
favor të çështjes për Kosovën edhe në fushën e arsimit. 

Edhe përkundër mundësive të kufizuara që kishte në 

periudhën në fjalë Shqipëria u përpoq për t‟u ardhur në 

ndihmë familjeve të shpërngulura, për të arsimuar dhe 

formuar me ide kombëtare elemente të brezit të ri kosovar, 

si dhe për të kultivuar sa më masivisht në viset shqiptare 

nën sundimin e huaj ndjenjat më të mira për “shtetin amë” 

dhe besimin se ai nuk i kishte braktisur. 

 

Nëse shihet më me vëmendje, duket sikur në fund të viteve 

‟30, pavarësisht kërcënimit italian,  Mbreti Zog e kishte 
konsumuar suksesin qeverisës. Ai kishte qenë një politikan 

brilant dhe një patriot kontribuues deri në vitin 1924. Më 

pas e bjerri patriotizmin dhe shkëlqimin duke i 

zëvendësuar këto tipare me cilësitë e një burri shteti nga 

viti 1924 e deri më 1933. Pas vitit 1936 filloi rënia. I kishte 

mbetur pak nga frymëzimi i rinisë, i ishte zbehur idealizimi 

që e kishte bërë djaloshin e ri faktor për krijimin e shtetit 

shqiptar. 

 

Nga ana tjetër, veprimtaria diplomatike dhe ushtarake 

gjithnjë në rritje e shteteve fashiste në fund të viteve 30, 

ishte një kërcënim i drejtpërdrejtë për Evropën Juglindore. 
Në kuadrin e ndarjes së sferave të influencës midis dy 

vendeve të boshtit Romë-Berlin, Italia shquhej për 

përparësitë e politikës së saj në drejtim të Ballkanit dhe 

Mesdheut. 

 

Ambasadori amerikan i cili pasoi Bernshtajnin, Hju Grant 

(Hugh Grant ) shkruan se disa herë ai ka bërë biseda të 

gjata me Zogun, me të cilin ka shqyrtuar situatën politike 

botërore.Marrëdhëniet e Qeverisë shqiptare me 
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Ambasadën Amerikane në Tiranë në gjysmën e dytë të 

viteve tridhjetë ishin mjaft të mira, bile mund të thoshin 

edhe të ngushta. 

 

Zogu është në të njëjtën kohë edhe mik edhe armik, 

mosbesues dhe befasisht, pastaj, i gatshëm për 

bashkëpunim, jo fort i prirë për mirënjohje, i kujdesshëm 
për të kthyer në të mirë të tij planet e bashkëbiseduesit më 

të fuqishëm, i bindur në vetvete se në marrëdhënie më të 

tjerët këta janë kurdoherë borxhlinj përpara tij, i sigurt se 

nuk ka për të pësuar. 

 

Por, cilat veprime mund të konsiderohen jonacionaliste 

dhe cilat nacionaliste që i përshkruhen politikës të Zogut? 

 

Veprime dhe sjellje politike të regjimit zogist kundër 

nacionalizmit shqiptar në burimet e shkruara shqipe 

konsiderohen: ngritja kundër Qeverisë së Hasan Prishtinës, 

ngase asaj i frikësoheshin se do t'i fuste në luftë me 
Jugosllavinë (1921); përpjekja për heqjen e mandatit të 

deputetëve të Kosovës nga grupi parlamentar i tij më 1921; 

braktisja e çështjes së Kosovës për shkak të normalizimit të 

marrëdhënieve me Jugosllavinë (1922); shkarkimi i 

nëpunësve kosovarë nga administrata shtetërore pas 

protestave jugosllave (1923); zhbërja e Zonës Neutrale të 

Junikut (1921-1923) në bashkëpunim me Ushtrinë serbe, 

me sugjerimin ndërkombëtar dhe për hir të qetësisë në 

Shqipëri; ndihma për kthimin në pushtet nga Qeveria 

jugosllave (1924) ndonëse sinjali erdhi nga Anglia; ndalja 

e veprimtarisë të Komitetit të Kosovës, ndonëse ai në një 
formë ishte jofunksional (1925); kërkimi i ndihmës 

ekonomike nga Serbia (1925). Profili jonacionalist i presi-

dentit Zogu, e më vonë i mbretit Zogu, është zanafilla e 

gati të gjitha pushteteve politike në Shqipëri ndaj çështjes 

kombëtare. Kryesisht problemi kombëtar në diplomacinë 

shqiptare është socializuar, duke e vënë atë në baraspeshë 

me problemet e brendshme politike dhe sociale të 

Shqipërisë. Ahmet Zogu i dha prioritet jonacionalizmit, si 

formë për stabilizimin e shtetit shqiptar. Shumë studiues të 

historiografisë shqiptare i përmbahen mendimit se Ahmet 

Zogu i ka luftuar nacionallistët kosovarë deri në eliminim 
fizik. Marrë në përgjithësi, nëse lirohet nga ideologjizmat, 

historia e atentateve politike në jetën shqiptare të viteve 20-

30 është shumë e diskutueshme dhe diskutabile. 

 

Mirëpo, pavarësisht klasifikimit të zogizmit si vijë e 

antinacionalizmit shqiptar, për çfarë mund t'i bëhen dhe i 

janë bërë vërejtje të shumta, për t'i vlerësuar dy anët e 

medaljes duhet vlerësuar veprimet politike zogiste që 

përkojnë me logjikën e nacionalizmit shqiptar, si: 

rezistenca e armatosur ndaj ushtrive pushtuese serbe më 

1913; kontributi për mbajtjën dhe mbrojtjen e Kongresit të 

Lushnjës 1920; futja e qytetit të Shkodrës nën 
administratën e Qeverisë së Lushnjës; kontributi në 

protestën dërguar Konferencës së Paqes në Paris, ku 

kërkohej Shqipëri etnike; lufta kundër intervencionit 

jugosllav më 1920; mashtrimi i jugosllavëve më 1925; 

neni i pestë i paktit sekret me Italinë më 1925: "Nëse 

operacionet e përbashkëta (shqiptaro-italiane kundër 

Mbretërisë SKS) do të përfundojnë me marrje të 

kompensimeve territoriale, Italia detyrohet t'ia japë 

Shqipërisë territoret e banuara me popullsi në të cilat 

shumica flet shqip" protesta në Lidhjen e Kombeve ndaj 

caktimit të kufijve me Greqinë për shkak të njëanshmërisë 

në dëm të Çamërisë më 1925; demaskimi i kundërshtimit i 

politikës projugosllave të dhëndrit të tij Cena Beut 1927; 

caktimi i mëvonshëm i përfaqësuesve diplomatikë në 

Beograd, të dëshmuar kombëtarisht si p.sh. Rauf Fico, 
Tahir Shtylla etj; këmbëngulja e përhershme për 

reciprocitetet marrëdhëniesh me Greqinë, që për një 

periudhë relativisht të shkurtër u balancua me njohjen reci-

proke të minoritetit shqiptar në Greqi dhe atij grek në Shqi-

përi më 1926; ngritja e problemit çam më 1927; dërgimi në 

Athinë i Xh. Vilës dhe M. Tutolanit bashkë me letrën 

qeveritare drejtuar ministrit të Jashtëm grek për mbrojtjen e 

të drejtave qytetare të çamëve në shkurt 1928; letër drejtuar 

sekretarit të përgjithshëm të Lidhjes së Kombeve lidhur me 

këtë problem në prill 1928; ngritja e po këtij problemi në 

Këshillin e Lidhjes së Kombeve në qershor 1928, ku 

Qeveria zogiste paralajmëroi për reciprocitet sjelljen e 
njëjtë ndaj minoritetit grek në Shqipëri; emërtimi "Mbret i 

shqiptarëve", trajtimi i emigrantëve kosovarë dhe çamë 

shumë mirë në suaza të mundësive, ngritja e çështjes së 

minoriteteve shqiptare në Jugosllavi dhe Greqi në 

konferencat ballkanike, etj. Gjithashtu, brenda Shqipërisë 

A. Zogu kultivoi një frymë nacionaliste dhe një edukatë 

kombëtare që ndikoi në vendosjen e Kosovës në memorien 

historike të shqiptarëve si një pjesë natyrale e kombit 

shqiptar. 

 

Ambicioz dhe i suksesshëm në vendimet e tij politike, 
Zogu është ndër të paktët politikanë shqiptarë që është 

shumë i lexueshëm në vendimet e tij politike dhe 

diplomatike ndaj Kosovës. Ai, në thelb, nuk përpiqet të 

zemërojë serbët deri në atë masë që mund t'i rrezikojnë 

pushtetin dhe nuk i ka zemëruar shqiptarët deri në atë masë 

sa të mos ia njihnin legjitimitetin Mbretit të Shqipërisë.  

 

Zogu u përpoq të hidhte themele perëndimore si dhe të 

fuqizonte faktorin shqiptar në Evropën Juglindore. 

 

Ahmet Zogu dëshironte të shfaqej si një mbret perëndimor 
dhe nuk mund të mohohet se ai e synonte  një 

oksidentalizëm të vendit të tij. Bashkëkohësi, kundërshtari 

dhe përfaqësuesi diplomatik i tij në SHBA, Faik Konica, 

do të shprehej për të: "Pavarësisht se a e duam apo e 

urrejmë, Zogu mbetet një karakter çuditërisht enigmatik, 

gjysmëhero dhe gjysmëpalaço, i cili për një kohë të gjatë 

do të jetë tërheqës  për studiuesin e psikologjisë". Ndërkaq 

atë Zef Pllumi, një person që i jetoi të dy regjimet atë 

Zogist dhe komunist do të theksonte: “Regjimi i Zogut 

ishte më i miri i regjimeve të këqija në Shqipëri.” 

(fund) 
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Prof. Dr. Sabile Keçmezi-Basha, Prishtinë 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Qëndresa e grave të familjes Jashari, 1998 
 

“Liria e një populli merr kuptimin e vërtet, vetëm kur njeriu tregon se është i gatshëm të vdes për të” Hegeli 

 

Po e filloi këtë kumtesë me thënien e filozofit të njohur 

gjerman Hegelit se çfarë bëri populli shqiptarë në 

përgjithësi, Kosova e Jasharajt në veçanti për lirinë që 

nuk e patëm. 

 

Çlirimi i Kosovës është vepër e disa brezave të popullit 
shqiptar për çlirim dhe bashkim kombëtar ndërsa 

heroizmi i gruas shqiptare është i njohur ndër 

shekuj1.Pra, sipas burimeve historike, qëndresa dhe 

sakrifica e gruas shqiptare, si formë e rezistencës se saj, 

dëshmohet si vazhdimësi2. Megjithatë, pjesëmarrja e 

gruas në jetën shoqërore në Kosovë në përgjithësi e 

sidomos pjesëmarrja e saj në frontin e luftës për çlirim 

kombëtar, emancipim, pavarësi e barazi nacionale deri 

në vitet e fundit ishte shumëdimensionale dhe 

gjithëpërfshirëse. Nga kjo del se numri i grave që morën 

pjesë në këtë luftë shumëshekullore ishte i madh. 

Kosova mburret me Shotë Galicën, MarieShllakun, 
XhevëLladrovcin, HanumshaheAvdullahun, por Kosova 

kishte edhe shumë heroina të tjeraqë në ndonjë punim 

tjetër do të mundem ti përmendi. Gruas shqiptare 

asnjëherë dhe në asnjë periudhë nuk i ka munguar 

atdhetarizmi dhe vetëdija e lartë e saj se atdheu i saj 

ishte i robëruar. Kontributi i gruas shqiptare në luftërat 

shekullore për çlirimin e atdheut nga robëruesit nuk 

mund të vlerësohet vetëm nga shkalla e pjesëmarrjes së 

saj të drejtpërdrejtë në luftëra3. Gratë shqiptare kanë 

dëshmuar besnikërinë dhe shpirtin e tyre të madh, duke 

u bërë burim i forcës dhe qëndresës së të dashurve të 
tyre4. 

 

Pikërisht, më 5 mars u bënë 20 vjet të rënies së 

komandantit legjendar, Adem Jasharit, familjes së tij 

dhe Jasharëve të tjerë. Mirëpo, çdo përvjetor Adem 

                                                
1
 Krah për krah me burrat, Kosovarja e Re, nr. 1. 1982, f, 2. 

2
SevëmeFetiqi, Gratë janë shtylla të një kombi e jo dekor për standard, 

15 mars, 2014, Tubim me gratë në Heidelberg, Manifestim për nder të 

8 Marsit, në organizimin e përbashkët të tri shoqatave, që veprojnë 

dhe punojnë në Heidelberg dhe atë shoqatave të Gruas „Nënë Tereza“, 

„Nermin Vlora- Falaschi“ si dhe shoqatës kulturore „ Iliria“. 
3
SabileKeçmezi-Basha, Kosova, vështrim historiko-politik, 1945-

1990, Prishtinë, 2017, 369  
4
Agim Sylejmani, Në rrugë drejtë lirisë (Intervist me veprimtarin e 

shquar të çështjes kombëtare- MehmetHajrizi, Prishtinë, Nëntor 2016, 

189-190  

Jasharin e bënë më të lavdishëm5, në historinë e kombit 

tonë.  

 

Jo rastësisht, sot për këtë konferencë shkencore mora 

temën “Qëndresa e Grave të Familjes Jashari”, dhe me 

një emocion të veçantë u ndala për të hulumtuar dhe 
analizuar këtë ngjarje të dhembshme por edhe krenare, 

në mënyrë që ta formojmë dhe qartësojmë sa më shumë 

kornizën e identifikimit të qëndresës së grave të familjes 

Jashari, dhe pastaj, duke e pasur të njohur dhe të 

zbërthyer brendësinë e saj, që domethënë formën 

themelore të saj, të krijohen mundësi reale që të 

thellohemi detaisht në  substancë: padyshim, nga 

pikëpamja më e thelluar studimore-shkencore. 

Ekuivalent me qëllimin – objektivin, mund të 

konstatojmë se ngjarja e Prekazit, është një nga ngjarjet 

epokale të luftës çlirimtare, e cila si rrallë ndonjë tjetër, 

e shpalos idealin e lirisë. Kjo ngjarje, po ashtu, e 
shpalos vetëdijen dhe shpirtin sakrifikues kundrejt 

ruajtjes së identitetit, të kulturës, të racës, me një fjalë, e 

shpalos gamën e ruajtjes dhe të zhvillimit të identitetit6 

tonë kombëtar.  Ngjarja e Prekazit, po ashtu, si rrallë në 

historinë tonë, e shpalos tipologjinë e shqiptarit 

atdhetar, e shpalos modelin funksional të familjes 

shqiptare, e cila, pati gjithmonë një rol vendimtar në 

ruajtjen e substancës kombëtare kundrejt padrejtësive 

politike, historike, kundrejt okupimit, asimilimit dhe 

zhdukjes fizike të tij.  

 
Gjithashtu duhet thënë se Lufta e Prekazit, si rrallë 

ndonjë ngjarje tjetër në historinë kombëtare dhe në 

historinë njerëzore, e shpalosi sakrificën heroike e 

legjendare të gruas shqiptare. Pra, kjo luftë e zhvilluar 

në fund të shekullit XX-të, e nxori në sipërfaqe një 

model të betejës unike nga domeni i luftës për liri. Por 

ajo që është esenciale këtu, është fakti se kjo ngjarje, e 

nxori në sipërfaqe, nën një: gruan në luftën e 

drejtpërdrejt, e cila jo vetëm që është unike në tërësinë e 

saj, porse, është qëndresë heroike e cila nuk ka 

përngjasim dhe as krahasim në historinë tonë nacionale, 

dhe në historinë njerëzore7. Dhe dy: që të mos rrijë 
duarkryq para sulmeve barbare dhe okupuesve 

                                                
5
Më gjerësisht, Bardh Hamzaj dhe Faik Hoti, Jasharët (Historia e 

rrëfyer nga Rifat, Besarata, Bashkim, Murat dhe Lulzim Jashari), 

Prishtinë, 2003 
6
FehmiAjvazi, Kush ishte Adem Jashari (studim në dorëshkrim), 103 

7
FehmiAjvazi, Po aty, 175 
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shekullor, Gruan e Jasharajve e shtynin në radhë të parë: 

traditat e lashta në luftë për lirinë e vendit; të kultit për 

nderin e familjes; të shpirtit të lartë të vetë sakrificës8. 

Ndjenja e sakrificës për gruan e Jasharajve shpesh gjeti 

shprehje në më shumë se tri raste kundër sulmeve të 

egra serbe që ndodhën në familjen e tyre në Prekazin 

legjendar. Për gruan e Jasharajve okupimi klasik nga 
Serbia ishte edhe kulmi i fatkeqësisë, sepse ato ishin të 

vetëdijshme se s‟bashku me lirinë e atdheut do të 

humbnin edhe më të dashurit e tyre.  

 

Që nga viti 1991 deri më 1998, Prekazi dhe Drenica 

përcilleshin nga spiunet dhe nga forcat paramilitare 

serbe. Synimi ishte- vrasja e komandantit të Ushtrisë 

Çlirimtare të Kosovës, Adem Jashari dhe familjes së tij, 

për të shuar dhe shtypur rezistencën që familja Jashari 

me në krye Ademin e Hamzën po ia bënin regjimit të 

SllobodanMillosheviqit. 

 
Ngjarjet dramatike, të hapëta, kundër familjes Jashari 

kishin filluar më datën 30 dhjetor të vitit 1991, familja e 

Jasharëve rrethohet nga forcat policore dhe ushtarake 

serbe. Tre vëllezërit Jashari: Ademi, Rifati dhe Hamza 

nuk pranuan tu dorëzoheshin kriminelëve serbë, por iu 

kundërpërgjigjën me zjarr, duke çarë rrethimin, ku lanë 

dhjetëra ushtarë dhe policë serb të plagosur.Në këtë 

ngjarje u plagos nga helikopteri serb, VeselSelimi nga 

Açareva9.  

 

Rrethimi i dytë i familjes Jashari u bë më 22 janar të 
vitit 1998. Forcat serbe sulmuan familjen Jashari, por 

edhe kësaj beteje, gratë dhe fëmijët e familjes Jasharaj i 

rezistuan. Megjithatë, në këtë betejë që zgjati afër 30 

minuta, të plagosura mbeten Iliriana, vajza e Rifat 

Jasharit dhe Selvetja, vajza e Hamzë Jasharit, që ishin 

në mbështetje të luftëtarëve të Jasharëve.  

Bashkëfshatarët duke e parë se cak i sulmit serbë, ishin 

familja Jashari, ata kërkuan nga i zoti i shtëpisë të 

Jasharajve që t‟i tërheqin gratë dhe fëmijët nga aty. Por, 

edhe gratë, edhe fëmijët kishin marr vendimin që të 

qëndrojnë në shtëpi dhe të rezistojnë bashkë me të 
tjerët10. Dhe vendosen të qëndrojnë, qëndruan për t‟i 

treguar botës se gratë e burrat e Jasharajve nuk shkojnë 

askund përtej truallit dhe shtëpive të tyre dhe do e 

mbrojnë vendin deri në pikën e fundit. 

 

Po të njëjtin vit (1998), për tri ditë rresht, më 5, 6 dhe 7 

mars, familja heroike me në krye komandantin 

legjendar- Adem Jasharin u bëri ballë sulmeve të 

pareshtura të makinerisë serbe. Familja Jashari këtë herë 

do të qëndronte për jetë a vdekje. Shpëtuan nga kjo 

betejë vetëm Besarta dhe Bashkimi. Ndërsa nuk 

ndodheshin në shtëpi, bacë Rifati, Murati, Bekimi dhe 
Lulzimi që gjendeshin në emigracion, si dhe Iliriana, 

                                                
8
SabileKeçmezi-Basha, Kontributi atdhetar i HyrijeHanës, Prishtinë, 

2011, f. 19-20; MedihaShuteriqi, Gruaja shqiptare në luftë për çlirim 

kombëtar, (Simpoziumi për Skënderbeun, 9-12 maj 1968), Prishtinë 

1969, f, 405-406 
9
www.alsat-m.tv/19-vjet-nga-beteja-e-jashareve, 3 prill 2017, Drenicë, 

19 vjet nga beteja e Jasharëve, 9.02.2018 
10

www.kosovapress.com/sq/opinione/dilaver-goxhaj-189/adem-

jashari...3 prill 2017-04-03, Historia e familjes Jashari, 6.02.2018 

Shqipja, Marigona dhe Fazliu, të cilët një ditë më parë 

kishin shkuar në Okrashticë11. Adem Jashari me 

familjen para se të vriteshin i kishin dhënë besën njëri – 

tjetrit se, të gjithë do të luftonin deri në vdekje për 

çlirimin e vendit. Para se të vritej Adem Jashari kishte 

deklaruar: „„Nuk do të dorëzohem për së gjalli, vrastarët 

nuk do të kalojnë veçse mbi trupin tim të vdekur”. 
 

Në luftën kundër serbëve , në mars, të vitit 1998 në 

kullat e Jasharajve legjendar u   vranë 48 veta, e nga 

familja e ngushtë  e Adem Jasharit, në mars të vitit 

1998, janë vrarë 20 veta, prej të cilave  12 gra e vajza 

(midis tyre 3 të mitura), që me këtë rast do i përmendi 

vetëm emrat e gjinisë femërore që u vranë në këtë luftë : 

si Zahide Geci – Jashari (74-vjeçare), nëna e Ademit, 3. 

Zarife Jashari (49 vjeçare) gruaja e Rifatit, Hidajete 

Rifat Jashari (18), vajza e Rifatit, Valdete Rifat Jashari 

(15), vajza e Rifatit, IgballeRifat Jashari (11), vajza e 

Rifatit, FerideMecini – Jashari (43), gruaja e Hamëz 
Jasharit, SelveteHamëz Jashari (20), vajza e Hamëz 

Jasharit, AfeteHamëz Jashari (17), vajza e Hamëz 

Jasharit, Lirie Hamëz Jashari (15), vajza e Hamëz 

Jasharit, FatimeHamëz Jashari (9), vajza e Hamëz 

Jasharit,  Blerinë Hamëz Jashari (7), vajza e Hamëz 

Jasharit, AdileRama – Jashari (40)12, gruaja e Adem 

Jasharit, e cila ishte vra e para me rastin e sulmit, rrëfen 

Besarta Jashari, e shpëtuara e sulmit, e cila tregon se 

“Adilja, gruaja e Ademit, Ajo u vra në shkallët e njërës 

shtëpi. Ajo shkoi me mare municion në katin e tretë të 

shtëpisë ku i kishin dhomat bali Adem dhe babai ynë, 
Hamza”13. Sulmi mbi familjen Jashari, nuk u bë vetëm 

pse ishte shqiptare, por pse pjesëtarët e saj ishin 

luftëtarë, pse ishin bërthama e UÇK-së, pse ishin 

shembulli i familjes liridashëse, pse Serbisë i kishin 

shkaktuar humbje dhe kërkonte të hakmerrej mbi një 

familje për të përhapur tmerr e frikë në çdo vatër 

shqiptare. Sulmi në familjen Jashari nuk kishte vetëm 

qëllimin e zhdukjes së një familje shqiptare dhe vrasjen 

e komandantit të UÇK-së, por qëllim kryesor kishte 

vrasjen e guximit të shqiptarëve për të luftuar për çlirim 

e bashkim kombëtar.  
 

Në kohën kur në trojet shqiptare arsimi shqip u detyrua 

që të zhvillohej jashtë sistemit edukativo-arsimor, roli 

edukues i ambientit familjar dhe në mënyrë të veçantë i 

nënës dhe i gjyshes për fëmijën ishte vendimtar. Burrat 

trima lindin dhe rriten vetëm nga nëna trimëresha, thotë 

një fjalë e popullit. Gruaja shqiptare e ka përbuzur 

kurdoherë frikacakun, ajo e ka përbuzur dhe e ka 

mallkuar edhe birin e saj kur plogështohej përpara 

vdekjes14.  

 

                                                
11

Rrëfimet e Besarta dhe Bashkim  Jasharit... Bardh Hamzaj dhe Faik 

Hoti, Jasharët (Historia e rrëfyer nga Rifat, Besarata, Bashkim, 

Murat dhe Lulzim Jashari), Prishtinë, 2003, 94-95 
12

Zenepe Dibra, Fjalor enciklopedik i Gruas shqiptare, Shkodër, 2009, 

193-194 
13

Rrëfimimet e Besarta dhe Bashkim  Jasharit... Bardh Hamzaj dhe 

Faik Hoti, Jasharët (Historia e rrëfyer nga Rifat, Besarata, Bashkim, 

Murat dhe Lulzim Jashari), Prishtinë, 2003, 92 
14

SabileKeçmezi-Basha, “Gruaja shqiptare në shërbim të çështjes 

kombëtare” (fejton 5    vazhdime),”Bujku” 24-28 janar 1996 

http://www.alsat-m.tv/19-vjet-nga-beteja-e-jashareve
http://www.kosovapress.com/sq/opinione/dilaver-goxhaj-189/adem-jashari...3%20prill%202017-04-03
http://www.kosovapress.com/sq/opinione/dilaver-goxhaj-189/adem-jashari...3%20prill%202017-04-03
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E tillë ishte shkolla e edukimit atdhetar në familjen 

Jashari të Prekazit të Drenicës, të cilën e bënë gratë e 

Jasharajve. Një shkollë që do të mbahet mend brez pas 

brezi dhe përjetësisht.... Këtij sulmi i mbijetoi vetëm 

Bashkimi, djali i Rifatit, i cili ia del që mes datës 5-6 

mars të largohet nga rrethina dhe arrin t‟i shpëtojë 

sulmit15, si dhe në këtë betejë legjendare-mitike, shpëtoi 
gjallë edhe një vajzë e vogël me shpirt engjëlli, dhe  me 

një emër të bukur e sinjifikativ për kohën dhe për 

vendin: Besarta! Kjo vajzë e Hamzes16, shpëtoi e gjallë, 

se kjo duhej të shpëtonte për dy arsye:  

 - Për të qenë dëshmitare e kësaj ngjarje legjendare-

mitike,  

 - Për të qenë dëshmitare e misionit dhe e sakrificës së 

lirisë17. 

 

Ajo që do të ndodhë në fillimet e marsit të vitit 1998 do 

të jetë një dëshmi e gjallë për botën e qytetëruar dhe 

përgjegjësit e saj politik e diplomatik. Në të vërtetë kjo 
ngjarje kaq e drejtpërdrejtë dhe kaq e fuqishme për nga 

përmasat e saj të flijimit unikat, të qëndresës e të 

masakrimit do ta ngrejë çështjen e Kosovës në krye të 

agjendës botërore18. Me aktin e rënies së komandantit 

legjendar Adem Jasharit, familjes së tij dhe Jasharëve të 

tjerë, Kosova mundi frikën me çka i hapi shtigjet e lirisë 

dhe të ardhmërisë. Familja Jashari (pjesa më e madhe e 

familjarëve u vranë), për të dhënë kumtin që iluzioni 

mori fund, që realiteti kosovar nuk mund të durojë 

Serbinë dhe shqiptarët në një vend, në Kosovë.19 

Familja Jashari i dha identitet realitetit të njëmend të 
Kosovës. I dha emër çlirimit të saj në muajt dhe vitet e 

mëvonshme. 

 

Qëndresa e paepur e grave të Jasharajve ishin frymëzim 

për të gjitha gratë shqiptare në vitet e mëvonshme dhe 

tani. Ato vërtetë punonin në shtëpi, por zinin një vend të 

nderuar në familje20 dhe se jeta e grave të Jasharajve 

fisnikërohej me të qenit nënë. Është e vërtetë se ato 

vlerësonin shumë lartë të qenit nënë dhe bashkëshorte. 

Gjithë jeta e tyre ndërtohej në këto dy shtylla kryesore, 

por kur e kërkoi atdheu e familja, ato dëshmuan se që të 
dyja i sakrifikuan për liri, gjë që u ngritën në piedestalin 

e barazisë me heronjtë.  

 

Roli dhe ndikimi i sakrificës në Prekaz, ka dimension 

gjithëpërfshirës: si brenda vendit, po ashtu, edhe jashtë 

vendit! Ajo, është një prej ngjarjeve që me mënyrën apo 

me sistemin e zhvillimit, ka habitur dhe ka shtangur jo 

vetëm shqiptarët, por këdo që ka dëgjuar për të. Pesha, 

                                                
15

www.albaniapress.com/lajme/15991/Adem-Jashari-lufta-dhe-

rendesia-e..., 12. 02.2018 
16

Bardh Hamzaj dhe Faik Hoti, Jasharët (Historia e rrëfyer nga Rifat, 

Besarata, Bashkim, Murat dhe Lulzim Jashari), Prishtinë, 2003, 91-95 
17

FehmiAjvazi, Vepër e cituar, 163 
18pashtriku.beepworld.de/.../dilavergoxhaj_ademjashariiii_2.12.07.ht

m, Adem Jashari i tha popullit : Mos dëgjo moral nga imoralët dhe, 

mos beso të pabesët! 
19

Blerim Shala, Njeriu që diti sa vlen liria e Kosovës, Bardh Hamzaj 

dhe Faik Hoti, Jasharët (Historia e rrëfyer nga Rifat, Besarata, 

Bashkim, Murat dhe Lulzim Jashari), Prishtinë, 2003, 107 
20

SabileKeçmezi-Basha,Heroizmi i gruas shqiptare parë nga të huajt, 

Epoka e Re, 3 gusht 2015 

efekti dhe ndikimi i saj lëvizi aso kohe gjithçka: si në 

lindje po ashtu edhe në perëndim. 

 

Dhe jo rastësisht, duhet thënë se Familja Jashari, pati rol 

polidimensional  brenda një kauze të drejtë kombëtare: 

fillimisht mbi kondita politike, e më pastaj, edhe mbi 

kondita të tjera siç qe, kauza e ndritshme e organizimit 
dhe e fillimit të rezistencës së armatosur21.  

 

Për qëndresën e familjes Jashari u shkrua në shumë 

shkrime shkencore e publicistike dhe jo vetëm në ato. 

Por, ajo që më bëri përshtypje është shkrimi i  motrës së 

dëshmorit-Afrim Zhitia, Sadete Zhitia, e cila për rolin 

politik, atdhetar, sakrifikues të kësaj familjeje, ja se 

çfarë shkruan: “Vetëm një familje e tillë emblemë, ku 

mbizotëronte harmonia dhe dashuria e pa fund, mund të 

jap mesazhin e fuqishëm. Vetëm një familje me një 

edukatë të mirëfilltë njerëzore, intelektuale e patriotike 

mund t´i jap popullit të saj mundësinë që ta përjetësoj 
legjendën dhe mitin, pa pasur nevojë të kalojnë vitet. 

Vetëm një familje e ngritur e me edukim të shëndoshë, 

ka mundur t´i dhurojë popullit të vet, rastin unik dhe të 

pa përsëritshëm në historinë e luftërave për liri. Janë të 

panumërta rastet kur heronjtë dhe dëshmorët kanë 

dhënë jetën për atdhe, por sakrifica që e bënë Jasharajt 

është unikate. Ata, luftuan bashkë me fëmijët e tyre. E 

pikërisht ky fakt, e bënë edhe më madhështore dhe 

mbinjerëzore sakrificën e kësaj familje“ 22. 

 

Dhe krejt në fund, më lejoni që t‟i numëroi disa tipare të 
jashtëzakonshme – sublime për gratë e Jasharajve:  

-Gratë e Jasharajve në bazë të qëndresës që bënë, 

mishërojnë rolin historik kombëtar dhe jo vetëm 

kombëtar në gamën e identitetit, të zhvillimit dhe të 

kontributit patriotik liridashës. 

-Gratë e Jasharajve, në mënyrë të vetëdijshme 

mobilizohen dhe organizohen përkrahë burrave  që 

aspiratat për liri, t‟i realizojë deri në shkallë sublime.  

-Gratë e Jasharajve, me kontributin dhe me aktivitetin e 

pa kursyer të tyre, përmes rezistencës dhe sakrificës 

sublime, bëhen shembull i veçantë i organizimit dhe i 
bashkimit, një atribut që na kishte munguar vazhdimisht 

në historinë tonë të luftës për liri.  

-Gratë e Jasharajve, me mënyrën e rezistencës dhe të 

sakrificës, e thyen përfundimisht mitin e forcës apo  të 

epërsisë së pushtuesit, kundrejt të pushtuarit.    

-Gratë e Jasharajve, janë  rasti i vetëm në histori i 

mënyrës së organizimit dhe sakrificës së përbashkët, 

dhe si e këtillë, mund të konsiderohet edhe si një 

fenomen Kombëtar i rezistencës në luftën për liri. 

                                                
21

FehmiAjvazi, Kush ishte Adem Jashari (studim në dorëshkrim), 175 
22

SadeteZhitia,Jasharajt - Madhështia e një qëndrese kombëtare,  

Analizë 7.3.2008. 
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70 vjet nga themelimi i shkollës së muzikës “Prenk Jakova” në Prishtinë (1949-2019) 
 

 

„‟Edukimi i njeiut me të bukurën është një punë e gjatë sa vet jeta‟‟ (Jeronim de Rada) 
 

 
 

Kultura muzikore shqiptare përbën një histori të veçantë 

të një kulture të një populli të vjetër e autokton të cilët 

përveç tjerash kanë kultivuar edhe artin muzikor. 

Pikërisht si rezultat i kësaj kulture shumëvjeçare, 

muzika gjithnjë ka sherbyer si dokument për të studiuar 

akoma më shumë historinë, jetën dhe kuturën e këtij 

populli të lashtë. Mirëpo, rrethanat hisorike ishin ato që 
në vazhdimsi kanë ndikuar le të themi negativisht në 

zhvillimin kulturor të shqiptarëve prandaj në rast se do 

të krahasonim zhvillimet e muzikës shqiptare me ato të 

vendeve tjera jolineariteti do të ishte gjëja e parë që 

vihet ne pah. Turbulencat hisorike bënë që edhe fillet e 

muzikes se kultivuar shqipe të shënohen në vitet e para 

të pasluftës së Dytë Botërore, atëhere kur në Kosovë 

filloi të kultivohej muzika serioze, prandaj në këtë 

proces fillestar edhe themelimi i shkollave të muzikës 

do të shënonte një moment jashtzakonisht të 

rëndësishëm për kulturën dhe edukimin profesional 

muzikor në vend. Ndonëse shkolla e parë është hapur në 
Prizren në vitin 1948, atje ku u themelua edhe shoqeria 

e parë kulturore-artistike Agimi, me vendimin e 

Këshillit Ekzekutiv të Kuvendit Komunal të Prishtinës 

me dt. 21.09.1949 u themeluaa shkolla e ulët e muzikës 

në Prishtinë e cila për vite me radhë ka shërbyer dhe 

vazhdon të shërbej si vatër gravituese e një numri të 

madh të të rinjëve - muzicientëveshumica e të cilëve 

janë kthyer në emra të përveçëm të artit muzikor 

këmbtar e ndërkombtar. 70 vite edukim, punë, 

profesionalizëm, sfida, suksese e dështime do të thotë 

shumë prandaj si nxënëse e dikurshme e kësaj shkolle 

jam shumë e lumtur që sot po shkruaj për jetën 70 
vjeçare të kësaj shkolle që për mua përfaqëson, 

fëmijërinë, rininë, profesionin, punën, muzikën dhe 

jetën time.  

 

 

Objekti i shkollës, kushtet dhe sfidat e punës ndër 

vite 

Ndërtejsa/objekti në të cilën shkolla kishte filloi punën 

(adresa: Rr. Zenel Salihu nr.20) ishte  një ndërtesë e 

ndërtuar diku para Luftës së Dytë Botërore, e cila 

fillimisht kishte shërbyer si ndërtesë ushtrie, më vonë 

spital, repart i Kirurgjisë, pastaj fabrikë qilimash dhe së 
fundi ishte adaptuar si shkollë e muzikës. Ajo gëzonte 

një sipërfaqe prej afro 10 ari hapsirë në të cilën 

gjindeshin: ndërtesa dy katëshe (në katin përdhesë 

kishte dy klasë dhe salla e koncerteve ndërsa në katin e 

parë poashtu dy klasë, zyra e drejtorit, zyra e sekretarit 

dhe salla e arsimtarëve). Ajo posedonte edhe ndërtesat 

ndihmëse – barakat në të cilat realizohej mësimi 

individual në instrumente dhe mësimi i lëndës së 

Solfegjos.  Që nga themelimi e deri në vitin 2013 

shkolla ka funksionuar në lokacionin e njejtë, përveç në 

vitet 1990-1999 kur për shkak të trazirave politike 
populli Kosovar u suprimua nga regjimi serb dhe humbi 

të gjitha fuqitë legjislative dhe ekzekutive, prandaj siç 

ndodhi me të gjitha shkollat në gjuhën shqipe, edhe 

komuniteti artistik muzikor u detyrua që ti braktis 

institucionet shkollore, kështu, nxënësit dhe 

mësimdhënësit shqiptar të shkollës së mesme të 

muzikës u dëbuan nga institucioni i tyre për të vazhduar 

kështu një etapë tejet të vështirë kur puna mësimore 

realizohej nëpër shtëpi private e podrume, në kushte të 

jashtzakonshme, pa mjete të punës, pa klasë e pa 

instrumente muzikore. Duhet përmenduar dhe vlerësuar 
ndihmën e pakusht të atyre pronarëve që pronat e tyre 
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private i kthyen në shtëpi-shkolla si ajo e z. Ibrahim 

Gashi dhe z.Agim Avdiu të cilët me veprën e tyre 

humane kanë dhënë një kontribut të madh për të mabjtur 

gjallë arsimimin muzikor në ato vite prandaj shembulli i 
tyre duhet tu shërbej gjeneratave të reja si model dhe 

motiv se shkolla duhet të shihet si pishtari i vetëm 

jetësor i diturisë dhe arritjes. Pra, derisa shkolla e 

mesme punonte jasht objektit të shkollës, shkolla e ulët 

e muzikës vazhdote punën në objektet e atëhershme, 

mirëpo në një sistem paralel. Shfrytëzohej vetëm lokali 

– hapsira shkollore, ndërsa gjithcka tjetër si 

administrata, buxheti, organet udhëheqëse dhe 

profesionale ishin të ndara, situate kjo e cila zgjati deri 

në përfundimin e luftës së fundit në Kosovë 1999, kur 

nxënësit u kthyen sërish në hapsirat e dikurshme të 
shkollës. 

 

Në vitet e pasluftës e deri në vitin 2013 shkolla ka 

vazhduar punën në objektin e vjetër por më pastaj me 

premtimet se në vend të shkollës së vjetër do të 

ndërtohej e reja, u rrënua objekti i vjetër dhe shkolla 

përkohësisht u spostua në lokacionin e ri, në lagjen 

Emshir, në objektin e ish shkollës ekonomike, kurse në 

vitin 2016 shkolla është vendosur në ndërtesën e 

shkollës së mjeksisë (Adresa: Rr. Fehmi Lladrovci nr.4) 

ku vazhdon funksionimin  edhe në ditët e sotme (2019).  

Mësimdhënësit, veprimtaria dhe sukseset e shkollës 
Prenk Jakova 

 

 
 

Në dhjetë vjeçarin e parë të punës (1949-1958)kuadri i 

mësimdhënësve të shkollësi përkiste vetëm 

nacionalitetit serb deri në vitin 1958 atëherë kur në këtë 

shkollë e filloj punën si mësimdhënëse e pianos prof. 

Hadije Gjinali, mësuesja e parë shqiptare në këtë 
shkollë, punësimi i së cilës sigurisht që zë vend të 

rëndësishëm në ndërtimin e mëtejmë të edukimit fillor 

profesional muzikor. Mësuesja Hadije ishte një 

pedagoge e veçantë dhe e jashtzakonshmee cila ka qenë 

edhe mësuesja ime e pare e pianos (viti 1993) por edhe 

e një numri të madh të pianisteve që sot janë emra të 

njohur në skenën kosovare e më gjërë si Ardita Statovci, 

Pranvera Hoxha etj.Fillimi iviteve të 60-ta shënon 

momentin e dytë të rëndësishëm kur në qytetin e 

Prishtinës saktësisht në vitet 1961/62 në kuadër të 

shkollës normale hapet paralelja e parë e shkollës së 
mesme të muzikës megjithatë data 28.08.1963 me 

vendimin e Këshillit Ekzekutiv të Kuvendit Komunal të 

Prishtinës sipas vendimit Nr.01.16382 shënon zyrtarisht 

themelimin e shkollës së mesme të muzikës e cila në atë 

kohë mbante emrin e kompozitorit serb “Stevan 

Mokranjac” kurse nga viti 1991/92 saktësisht me dt. 

20.06.1992 me vendimin nr. 01.16382 të Ministrisë së 

Arsimit dhe Shkencës, shkolla mban emrin e 

kompozitorit shqiptar “Prenk Jakova”.Vitet e para të 

punës ishin jo të lehta ngase mungonte kuadri 
profesional-pedagogjik prandaj shpesh herë për 

realizimin e mësimit angazhoheshin edhe mësimdhënës 

nga vendet fqinje.  

 

Nga viti 1979 udhëheqja e shkollës kishte kaluar në 

duar të udhëheqësve me kombësi shqiptare. Kështu në 

vitet 1979-87 drejtor i shkollës ishte emëruar prof. 

Selim Ballata kontributi i të cilit në rrolin e udhëheqësit 

institucional qe i madh sepse gjatë asaj kohe arriti të 

riaktivizoj seksionin e shkollimit instrumental për 

instrumente harkore, frymore e piano dhe në vitin 1981 

formoi orkestrën e shkollës ku për 10 vite radhazi 

ushtroi detyrën e dirigjentit të saj. Në vitet 1987-1996 
shkolla kalon në udhëheqjen e prof. Murat Osmanaj, 

pastaj 1996-2006 prof. Ramadan Sopi, 2006-2011 prof. 

Elizabetë Qarri-Musliu dhe 2011 e deri në ditet e sotme 

prof. Violeta Krasniqi.  

 

Me të gjitha vështirësitë që kishte, aktiviteti dhe suksesi 

i shkollës asnjëherë nuk ka munguar madje ai nuk ishte i 

kufizuar vetëm në Kosovë por edhe më gjerë kryesisht 

në vendet e ndryshme të ish-Jugosllavisë e më gjerë. 

Vlen të përmendet pjesmarrja e Korit të përzier të 

Shkollës në vitin 1972 në garat e koreve në Beogradku 

kishte fituar vendin e dytë, pastaj në Nish - vendin e 
parë, në Shkup më 1977 vendin e parë si dhe pjesmarrja 

e nxënësve të shkollës në garat e ndryshme për 

instrumente të ndryshme nëpër qytete si Cavtat, Cetinje, 

etj.Shkolla e muzikës Prenk Jakova në Prishtinë gjithnjë 
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ishte bërthama qëndrore e zhvillimit të jetës kulturore të 

qytetit të Prishtinës por edhe mbarë Kosovës. Ajo i ka 

paraprirë hapjes së Fakultetit të muzikës (1975), 

formimit të Filharmonisë së Kosovës (2000), hapjes së 
shkollave të muzikës në komunat tjera të Kosovës, jetës 

koncertale, ansambleve kamertale, orkestrës e korit të 

RTP-së etj. Si e tillë, duke qenë bartëse e shumë 

aktiviteteve artistike dhe formave të krijimtarisë 

muzikore në vend, është e rëndësishme të përmendet se 

nga kjo shkollë kanë dalëkuadro të shumta profesionale 

shumica e së cilëve paraqesin esencën e muzikës klasike 

në Kosovë si dirigjent, kompozitorë, instrumentistë, 

pedagogë e muzikologtë cilët na përfaqësojnë denjësisht 

kudo që japin kontributin e tyre. Duhet përmenduar disa 

nga emrat e njohur të skenës muzikore që ndër vite kanë 
qenë nxënës të shkollës Prenk Jakova si: Mendi 

Mengjiqi, Valton Beqiri, Lejla Pula, Sihana Badivuku, 

Antonio Gashi, Ardita Statovci, Kreshnik Aliçkaj, 

Drinor Zymberi, Dafina Zeqiri etj.  

 

Shkolla ndër vite ka kaluar nëpër formatizime të 

ndryshme sa i përket drejtimeve dhe seksioneve 

mësimore kurse aktualisht funksionon në këto drejtime: 

drejtimi i përgjithshëm - bashkëpunëtor muzikor, dhe 

drejtimi artistik - interpret muzikor ku bëjnë pjesë 

seksionet: piano, violinë, violë, violonçel, flaut, 

klarinetë, trombon, horne, obo, saksofon, solokëndim 
dhe balet. Sa i përket drejtimit të baletit ishte viti 2000 

që për here të parë shënën hapjen e këtij drejtimi artistik 

prandaj nga shkolla Prenk Jakova kanë dalë gjeneratat e 

para të balerinëve profesionit të cilët kanë themeluar 

trupën e baletit Kombëtar të Kosovës dhe për një kohë 

të shkurtërkanë arritur suksese të shumta në vend dhe në 

botë.Nga viti 2015 me ndërrimin e planprogrameve 

mësimore dhe sistemit të shkollimit sikur për të gjitha 

shkollat edhe për shkollat e muzikës ndryshoi ky sistem. 

Shkollimi fillor muzikor nga 7 vite shkollim sa ishte u 

bë 8 vjeçar, respektivisht nga 4 në 6 varësisht nga 
instrumenti, ndërsa shkollimi i mesëm i lartë nga 4 

vjeçar u bë 3 vjeçar.  Aktualisht (2019) në shkollë 

vijojnë mësimin 610 nxënës, 501 në ciklin e ulët (në 

instrumente të ndryshme muzikore) dhe 109 nxënës në 

atë të mesëm të lartë, ndërsa staf i rregullt janë gjithsej 

72 punonjës (64 mësimdhënës, 1 drejtor, 1 sekretare, 2 

roje dhe 4 punëtorë teknik.) 

 

Për këto 70 vite punë ky institucion ka kaluar batica dhe 

zbatica të ndryshme, sfida e suksese të shumta,por në 

këtë përvjetor  të 70-të duke qenë krenar për të gjitha 

arritjet e kësaj vatre edukative e cila shërbeu si pishtar 

për të ndriçuar errësirën kulturore në vend për breza të 

tërë, nga data 15 Maj – 31 Maj 2019 shkolla në 
bashkëpunim me një këshill artistik prej 7 anëtarësh dhe 

një numër të madh të bashkpunëtorëve profesional, ka 

organizuar një sërë mbrëmjeshkoncertale duke filluar 

nga hapja solemne e aktivitetit me një 

TribunëMuzikologjike e deri tek Koncerti Solemn ku 

performuan muzicientë nga breza të ndryshëm, nxënës 

aktual, ish nxënës të shkollës, profesor e ish 

profesor.Edhe pse sukseset e shkollës ishin të shumta 

dhe vazhdojnë të mbesin të tilla, në të ardhmen mbetet 

mjaft për tu bërë sa i përket hapjes së seksioneve të reja, 

përmirësimit të planprogrameve shkollore, botimit të 
librave shkollore në gjuhën shqipe e mbi të gjitha tek 

secili muzikant jeton shpresa që ëndrra e përjetshme për 

ndërtimin e objektit të kësaj shkolle sa më shpjet të 

bëhet realitet.    

 

Autore: 

Phd Cand. Kristina Perkola, Prishtinë. Prof. e Solfegjos 

në shkollën e muzikës Prenk Jakova Prishtinë, Prof. e 

lëndës Harmoni dhe Forma muzikore në Universitetin 

AAB, drejtimi Muzikologji - Prishtinë. Kandidate per 

Doktor në Muzikologji në Akademinë e Muzikës në 

Zagreb.Anëtare e shoqates së muzikologëve të Kosovës 
dhe Kroacisë. Autore e shumë shkrimeve muzikologjike 

në nivel kombtar e ndërkombtar si dhe pjesëmarrëse në 

shumë tribuna muzikologjike e simpoziume 

ndërkombtare si Prishtinë, Zagreb, Split etj.  
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Tomë Mrijaj, SHBA 

 

 

 

 

 

 

Të mëdhenjtë e kombit 

 

“Me pranue me heshtjen t‟onë nji cilsim të tillë qi nuk i përgjigjet së vërtetës, mue m‟asht duke se bajmë krim kundra 

vetvetes, kundra historis e kundra fmijëve e njerzve tanë, qi do të mbeteshin me kryeultë për breza të tanë para 

shoqnisë… me i lane historishkruesit të së nesërmes nji dokument qi t‟a kenë të gjithë shqiptarët për studim.” - Kol Bib 

Mirakaj 

 

 

 

Zanafilla e një shkrimi 

Me ardhjen time në New York, në fillim të vitit 1978, 

pas pak muajsh mua dhe bashkëshorten time, na ftoi 

përnjë vizitë në shtëpinë e saj Lula, vajza e patriotit të 

shquar ish Ministrit të Brendshëm të Shqipërisë, 

atdhetari i pamposhtur antikomunist Kolë Bibë Mirakaj.  

 

Lulame familjen e saj, jetonte në një lagje të qytetit të 

madh Brooklyn, së bashku me fëmijët: Nikolla, Donika 

dhe Matilda.  
 

Ne u impresiunuam shumë qysh në hyrje të banesës së 

tyre. Deri në ato ditë, nuk kisha parë asnjëherë një 

atdhedashuri të madhe, që kjo familje ruante për 

vendindjen dhe trojet etnike shqiptare.  

 

Në dhomat e tyre ishte pasqyruar dukshëm Shqipëria në 

miniaturë. Në muret e dhomës mikpritëse ishin të varura 

portretet e shumë figurave të shquar të historisë së 

popullit shqiptar, simbolet kombëtare, lahuta, 

çiftelia,plisi i bardhë, flamuri kuq e zi pa yllin komunist, 

librat e shumta në gjuhën shqipe, ku, mbi të gjitha ishin 

të ekzpozuara kryeveprat e identitetit tonë kombëtar, si: 

“Lahuta e Malcisë” e shkruar nga poeti kombëtar atë 

Gjergj Fishtës O.F.M., “Kanuni i Lek Dukagjinit” 

(Botimi i Parë, i vitit 1933, me parathënie brilante, të 

shkruar nga patrioti i shquar atë Gjergj Fishtës), hartuar 

nga intelektuali dhe patrioti i madh i kombit tonë atë 

Shtjefen Gjeçovi O.F.M. etj., koleksioni i plotë i 

revistës fetaro kulturore “Jeta Katholike Shqiptare” 
(1966), themeluar dhe drejtuar nga shkrimtari, studiuesi 

dhe publiçisti i palodhur i komunitetit tonë, meshtari 

dhe prelati i kishës së parë katolike shqiptare “Zoja e 

Këshllit t‟Mirë” (sot “Zoja e Shkodrës”) në SHBA, i 

paharruari mons dr. Zef Oroshi (1912-1989) etj. 

 

Mbas një mikpritje bujare tradicionale, zhvilluam një 

bisedë të ngrohtë dhe miqësore, duke rrokur tema të 

ndryshme, ku, më e rëndsishmja ishte ajo për 

vendlindjen, masakrimet dhe internimet e shumta, që po 

pësonin njerëzit e pafajshëm nën sundimin e rregjimit të 
egër komunist në Shqipëri, si dhe kalvarin e vuajtjeve 

dhe internimeve, që kishin pësuar disa nga antarët e 

familjes Mirakaj, që nuk kishin mundur të arratiseshin 

nga ferri burg komunist i diktatorit Enver Hoxha. 

 

Në një moment qetësie e pyes Lulën, se a ka lënë diçka 

të shkruar babai juaj Kola? Ajo menjëherë mu përgjigj 

në mënyrë pozitive, shkurt dhe prerë, se babai i saj i 

kishte lënë disa dorëshkrime, të cilat i ruanin si relike 

tëçmuara, sepse kanë vlera historike. 

 

Lula u ngrit ngadalë nga sofra e shtruar, dhe na u drejtua 
me fjalët: Ju lutem prisni pak, se po vij shpejt. Ajo hyri 

në një dhomë të shtëpisë dhe pas disa minutash doli me 

një libër në dorëshkrim, të cilën na e tregoi, duke thënë, 

se ky që po shihni tani është një dorëshkrim të cilin 

babai e ka shkruar me kujdes me makinë shkrimi.  

 

U afrova me kujdes dhe lexova menjëherë titullin e 

librit të pabotuar, që kishte një titull shumë interesant: 

“Vetëvrasja e një kombi”.  

 

Unë i kërkova Lules, që ta hapte pak librin e mbështjellë 
me kujdes me një mbulesë plasmasi, që të shikoja disa 
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fjalë nga dorëshkrimi, por ajo tha se e kishte amanet nga 

babai i saj Kolë Bibë Mirakaj, që askush të mos e hapte 

deri sa libri në dorëshkrim të botohej, pas rrëzimit të 

komunizmit në Shqipëri…  
 

Dhe ashtu ndodhi! Lula dhe familja e saj e mbajti 

amanetin e babait tëtyre. 

 

Pas disa ditëve, me makinë së bashku me prelatin mons. 

dr. Zef Oroshin shkuam për të bërë një vizitë miqësore 

tek shtëpia e Kapidanit të Mirditës juristit Ndue 

Gjomarku.  

 

Ai mbasi na priti me një buzëqeshje dhe na ftoi që të 

hyjmëbrenda, në bisedë e sipër, ndër të tjera Kapidani 
më pyeti: “Tomë, a ka ndonji gja të re këto ditë!?”  

 

Unë i thashë se isha për një vizitë pak ditë më parë tek 

shtëpia e Lulës, vajzës së Kolë Bibë Mirakaj. Aty më 

bëri përshtypje titulli i një libri në dorëshkrim me titull 

interesant: “Vetëvrasja e një kombi”. 

 

Kapidani Ndue, më shikoj drejt në sy dhe më tha: “Kol 

Bib Mirakaj, ka ken nji nacionalist i vendosun e i ka 

luftue gjithnji padrejtsitë e kohes dhe të njerzve.” 

 

Kjo bisedë e re, bëri që edhe meshtari ynë mons. dr. Zef 
Oroshi, të shpreh mendimet dhe përjetimet e tij për 

figurën e madhe të Kolë Bibë Mirakajt. 

 

Ndër të tjera dr. Oroshi tha, se: “Kola ka ken nji njeri i 

ditun, njeri i zgjuet e i besës, fjal pak e punë shum, nji 

pend dhe mendje e mpreht, orator dhe nji atdhedashës i 

zjarrtë. Ai e urrente komunizmin dhe servilat e tij, që 

shetisnin lirshem si informator në emigracionin e Italisë 

dhe SHBA-së.” 

 

Në fund të bisedës dhe para se të largohemi nga shtëpia 
e tij, Kapidani Ndue Gjomarku, më dha si kujtim 

fletoren apo të përkohshmen:“L‟ALBANIE LIBRE”, që 

dikur ishte organi i Blokut Kombtar Indipendent. 

 

Ai shtoi se në këtë buletin mund të gjeni shumë 

informacione, shkrime tëKolë Bibë Mirakajt.  

 

Kolë Bibë Mirakaj dhe Vetëvrasja e një kombi 

Kam menduar dhe gjithnjë mendoj, se të mëdhenjtë e 

kombit, nuk mund të jenë kurrë trathtarë të kombit, 

cilatdo qofshin idealet e atyre, kur ata janë konseguentë 

dhe të qëndrueshëm në ato ide atdhetare, të cilave ua 
kushtuan gjithë jetën realizimit të tyre. 

 

Për më tepër, këto ide i udhëheqin si programe dhe 

qëllimi i vetëm i jetës së tyre, mbetet gjithnjë e mira e 

përbashkët e kombit, popullit dhe e prosperitetit të tij.  

 

Këta idealistëpërparimtarë, përbëjnë elitën cilësore të 

kombit dhe mund të quhen me të drejtëpersonalitete të 

shquar të kombit tonë.  

 

Në këtë grup njerëzish të mëdhenj të kombit tonë, bën 
pjesëedhe Kolë Bibë Mirakaj, i cili, me të drejtë 

asokohe dhe sot, zë një vend nderi të merituar në 

historinë e lavdishme të kombit shqiptar. 

 

Në të gjithë ngjarjet plot tallaze, me humbje dhe fitore 
të zhvilluara gjatë Luftës së Dytë Botërore dhe pas saj 

deri sa ndërroi jetë Kolë Bibë Mirakaj ishte një ndër 

protogonistët më të mëdhenj të atyre vitëve plot ngjarje, 

që u zhvilluan jo vetëm në vendlindjen tonëgjatë viteve 

1939-1944, por edhe jashtë Atdheut deri në 

emigracionin e largët në Europë dhe SHBA.  

 

Sikurse të gjithë nacionalistët e shquar pararendës, që 

bënë emër shumë të madh në trojet shqiptare, ideali i tij 

kryesor ishte bashkimi i të gjithë forcave politike 

atdhedashëse në një front të vetëm, kundër rrezikut 
komunist.  

 

Kjo për faktin e vërtetë historik, se ish Ministri i 

Brendshëm Kolë Bibë Mirakaj e njihte 

shumëmirënatyrën e rregjimit diktatorialkomunist 

stalinist në Bashkimin Sovjetik (B.S.), ku,gjithnjëtë 

drejtat dhe liritë e njeriut shtypeshin sistematikisht me 

gjak dhe hekur, ku, popujt e federatës ruse vriteshin, 

persekutohershin, internoheshin, pushkatoheshin, me 

gjyq fallco dhe pa gjyq, ashtu sikurse edhe qindra vjet 

mëpare, kur shtypeshin dhe keqtrajtoheshinnjerëzit në 

epokën e lashtë tëskllavërisë së plotë. 
 

Ai e shihte tëpamundur shpëtimin e Shqipërisë nën 

kthetrat e komunizmit të zi. 

 

Kjo ishte një katastrofëe tmerrshme komuniste, sikurse 

e quante ai, sepse e njihteshumëmire tragjedinë që do të 

pësonte në të ardhmen vendi i shqiponjave dhe populli 

ynë, nën rregjimin totalitar atesit komunist. 

 

Ngjarjet, që po zhvilloheshin me shpejtësi në arenen 

ndërkombëtare, për fat të keq nuk e favorizonin 
Shqipërinë e mjerë dhe popullin e saj.  

 

Kështu në Konferencën e Jaltës, Shqipëria ishte 

lënëpadrejtësisht në zonën e influencës komuniste.  

 

Dhe për këtë gjë Kola, falë vizionit që kishte mendonte 

dhe shpresonte, se vetëm me bashkimin e partive 

antikomuniste, në një bllok të vetëmdo të behej e 

pamundur ardhja në pushtet e partisë komuniste.  

 

Nëse ne e marrim seriozisht dhe mobilizohemi, për të 

bërë gjithçka për Atdheun tonë, atëherë mund të vij në 
pushtet blloku i partive nacionaliste përparimtare, qëme 

programe përëndimroe ishin kundër diktaturës 

komuniste dhe shtypjessëlirive dhe tëdrejtave të njeriut.  

 

Kola, shpresonte shumë tekpartitë dhe organizatat 

nacionaliste, për një Shqipëri të lirë dhe dmeokratikë. 

Këtë mission të rëndësishëm historic. mund ta realizojnë 

vetëm:Partia e Legalitetit, Socialdemokratët e Mysine 

Kokalarit, Partia e Ballit Kombëtar, Blloku Indipendent, 

si dhe të gjithë forcat e tjera nacionaliste, që ishin 

kundër diktaturës dhe shtypjes së të drejtave dhe të 
lirive të njeriut, me të cilat populli shqiptar do t‟i 
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shpëtonte diktaturës komuniste. 

 

Për fat të keq, Shqipëria kishte rënë viktimë e partisë 

komuniste,që drejtohej nga një grup njerëzitshaventurier 
me histori kriminale, ku, qëllimi i vetëm i se cilësishte 

luftae tyre për marrjen e mbajtjen e pushtetit me çdo 

kusht e mënyrë dhe jo lufta kundër pushuesve te 

huajnazi-fashistë asokohe. 

 

Tashmë, është e qartë si drita e diellit, se ideja e këtij 

bashkimi, sikur të ishte realizuar në atë kohëdo të ishte 

shpëtimi i kombit shqiptar, ide dhe dëshirë, për të cilën 

Kolë BibëMirakaj shkriu gjithë jetën e tij.  

 

Dhe për këtë tragjedi fatkeqe, të mbarë kombit sinë 
Shqipëri dhe Kosovës, Kolë Bibë Mirakaj e drejtoi 

gishtin me të drejtë në udhëheqësinë e Ballit Kombëtar, 

të cilët  e refuzuan këtë bashkim sistemaitkisht si brenda 

vendit ashtu dhe në emigracion me pretekstin se nuk 

pranojnë bashkëpunim me “bashkëpunëtorët” e 

fashizmit, ndersa një pjesë e tyre u munduan të mohojnë 

bashkëpunimin asokohe me gjermanët.  

 

Dihet nga të gjithë, se në Shkodër komanda gjermane e 

Gestapos dhe komanda e Ballit Kombëtar ndodheshin 

më pak se 100 metra larg njera tjetrës. E para ndodhej 

tek Konsulata Italiane dhe e dyta tek Bashkia e qytetit.  
 

Dihet, gjithashtu se Balli Kombëtar pranoi të 

bashkëpunonte me Partinë Komuniste armikun më të 

madh të popullit shqiptar, por këto të fundit se pranuan 

bashkëpunimin, sepse jugosllavët: Dushan Mugosha dhe 

Vladimir Stoiniq donin qëpushtetin ta merrte vetëm 

Partia Komuniste e diktatorit Enver Hoxha. 

 

Komunistët serbo malazezë, që drejtonin de facto 

Partinë Komuniste të Shqipërisë qysh nga viti 1941, për 

më tepër nuk donin t‟a ndanin pushtetin me asnjë forcë 
tjetër rivale politike, sepse vetëm me partinë komuniste 

ata (serbo malazezët),mund ta shtinin në dorë më vonë 

jo vetëm Kosovën por edhe Shqipërinë, me parudhën e 

vllazërimit: Bashkim - Vllazërim. 

 

Nga sa na mëson nëna histori, mësojmë se Balli 

Kombëtar u bë kështu përçarësi i forcave politike, në 

unison me PartinëKomuniste, sepse edhe ata ëndrronin 

pushtetin e plotë për vete.  

 

Së fundi, brenda Ballit Kombëtar, fatkeqsisht vazhdoi 
pandërprerje proçesi i përçarjessë vetë kësaj organizate, 

duke u ndarë në 5-6 parti të vogla të papërfillshme, që 

s‟vonuan shumë dhe u shkrinë si kripa në ujë. 

 

Ky ishte fundi i pashmangshëm i Ballit Kombëtar, një 

fund i dështimittë plotë dhe turpshëm, politika e të cilit i 

kushtoi aq shtrenjtë popullit martir shqiptar.  

 

Në këtë shkrim e vura theksin kryesor vetëm në një 

aspekt të veprimtarisë sëKolë Bibë Mirakaj: aspektin e 

luftës për bashkimin kombëtar dhe për shpëtimin nga 
diktatura komuniste. 

 

E kush luftoi më shumëkomunizmin se sa Bloku 

Indipendent, që Balli e quante organizatë fashiste 

kundër komunizmit!? 

 

“Qeta e Shpagimit” dhe “Komiteti iMaleve” e vazhduan 

luftën deri në vitin 1953, pra 9 vjet pas ardhjes në 

pushtet të rregjimit komunist. Ata e dëshmuan me 

gjakun dhe jetën e tyre martire urretjen ndaj komunizmit 

si asnjë krahinë tjetër.  

 
Ja pse mosrealizimi i idealit të Bllokut Indipendent, për 

bashkim kombetar në luftëpakompromis kundër 

komunistëve(që udhëheqej nga Gjomarkajt), solli 

deshtimin e këtyre perpjekjeve dhe humbjen e luftës 

mestalinistët komunistë. 

 

Regjimi komunist u instalua dhe dihet se çfarëpësoi 

populli shqiptar në atë regjim për afro 50 vjet.  

 

Pra, u arrit ajo që Kolë Bibë Mirakaj i ruhej dhe druhej 

më shumë: Vetëvrasja e një kombi.  
 

Sw fundi, del argumenti, se patrioti i shquar Kolë Bibë 

Mirakaj, ishte eksponenti kryesor i idealeve të zjarrta të 

bashkimit të kombit shqiptar, pa dallim feje dhe krahine, 

në luftë frontale, të papajtueshme kundër ideologjisë 

komuniste, që po shkatërronte trojet e Arbërisë.  
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Prof. Dr. Zymer U. Neziri, Prishtinë 

 

 

 

 

 

 

 

Paraqitje e shkurtër e librit „„Demonstratat e vitit 1968 në Kosove II‟‟ 

 

 

(Demonstratat e vitit 1968 në Kosovë, vëllimi II, 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, ISBN 978-9951-497-80-0; 978-9951-497-82- 4, 308 f.)  
 

 

Shoqata e të Burgosurve Politikë e Kosovës, Instituti i 

Historisë, Prishtinë dhe Instituti Albanologjik i 

Prishtinës, me rastin e shënimit të dyzetvjetorit të 

Demostratave të vitit 1968, organizuan konferencë 

shkencore në Prishtinë, më 24.-25.XI. 2008. Kumtesat e 

dorëzuara dhe të përgatitura për shtyp më 2012 po 

botohen tash, në dy vëllime, me titull Demonstratat e 
vitit 1968.  

 

Në vëllimin e dytë të librit prin kumtesa për veprimtarin 

Ismail Dumoshi, nga Izber Hoti, ‟‟Ismail Dumoshi – 

trupi dhe shpirti i demonstratave të vitit 1968‟‟: Ismail 

Dumoshi ishte njëri nga përhapësit e shquar të arsimit 

kombëtar dhe të përparimit në përgjithësi. Ishte një nga 

ideatorët dhe udhëheqësit e demonstratave të vitit 1968 

në Prishtinë e më gjerë. Roli i tij në këto demonstrata 

shquhej nga nxitja deri te mbrojtja e idealeve dhe të 

synimeve të tyre, thekson ai. 

Izet Baraliu, ‟‟Rrethanat që iu paraprinë demonstratave 

shqiptare në rrethin e Therandës më 1968‟‟: Sikur që 

është e ditur, UDB-ja kishte ushtruar dhunë gjithandej 

Jugosllavisë, sidomos mbi popullin shqiptar, qëllim të 

vetëm: zhdukjen e qenies shqiptare. Për të gjitha këto 
krime, dhunë e masakra, kanë qenë të punuara elaborate 

e elaborate, të kryesuara prej vetë Titos, tha ai. 

 

Jakup Mehmeti, ‟‟Kontributi i Ismet Ramadanit në 

veprimtarinë atdhetare në Ferizaj me rrethinë‟‟: Më 26 

mars 1999 serbët i masakrojnë Ismet Ramadanin dhe 

Haki Brahën. Për aktivitetin e Ismet Ramadanit mund të 

flitet me vite, por ajo le të mbetet detyrë e historianëve 

për të punuar dhe për të lënë gjurmë të pashlyeshme në 

analet e historisë më të re të popullit shqiptar, vë në pah 

ai. 
 

Kadri Rexha, ‟‟Vitet e qëndresës të popullit shqiptar‟‟: 

Qëndresa e popullit shqiptar ndaj dhunës kolonialiste të 

Beogradit dhe diskriminimit kombëtar në vitet 

gjashtëdhjetë po hynte në një etapë tjetër të stoicizmit 

dhe po e hapte në perspective një luftë të re në pajtim 

me kushtet dhe rrethanat e kohës, përfundon ai.  

 

Luka Gjokaj, ‟‟Demonstratat shqiptare të vitit 1968 dhe  

jehona e tyre në Malësi‟‟: Malësia është krahinë 

shqiptare, e ndarë nga Fuqitë e Mëdha. Por, askund në 

Mal të Zi, nuk kishte asnjë shkollë të mesme në gjuhën 
shqipe. Më 6 tetor 1968, mijëra studentë, nxënës dhe 

qytetarë në Prizrenit kërkuan Kosovën- Republikë. Aty 

dhanë ontribut të çmuar edhe studentët dhe nxënësit e 

Malësisë me qendër në Tuz, që shkolloheshin aso kohe 

në Kosovë, tha ai. 

 

Lush  Culaj, ‟‟1968-ta – viti i revoltës studentore në 

Evropë‟‟: Në periudhën e viteve 1967-1968, një valë 

revoltash preku shumë vende të Evropës, si: Italinë, 

Spanjën, Britaninë, Francën, Gjermaninë, Çekosllova-

kinë etj. që kishin kryesisht programe majtiste.  Në këtë 
rast Kosova dhe çështja e pazgjidhur kombëtare e 

shqiptarëve në Jugosllavi ishin një rast sui generis. 

1968-shi shqiptar ishte kryesisht manifestim i 

vazhdimësisë së pandërprerë të lëvizjes sonë kombëtare, 

përfundon ai. 
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Murat Blaku, ‟‟Universiteti i Prishtinës dhe 

demonstratat e vitit 1968‟‟: Nga kuadrat universitare, 

bërthamën e të cilëve e përbënin Fehmi Agani, Ali 

Hadri, Gazmend Zajmi e të tjerë, u shtruan në mënyrë të 
prerë, të argumentuar  e pa ekuivoke kërkesat  

mbarëpopullore për korrigjimin e të gjitha padrejtësive 

që u ishin bërë shqiptarëve pas Luftës së Dytë Botërore. 

Demonstratat shqiptare të vitit 1968 s‟kishin asnjë lidhje 

me demonstratat e Evropës e të Beogradit. Demonstratat  

e vitit 1968 u ideuan në  Universitet, vuri në pah ai. 

 

Myrvete Dreshaj-Baliu, ‟‟Konceptet  politike të Jusuf 

Gërvallës mes ideologjisë dhe lirisë‟‟: Ai angazhohet 

për një tejkalim të situatës nga bartësit e pushtetit në 

radhët e shqiptarëve, jo duke i mënjanuar, por duke i 
ftuar që të vetëdijësohen, ndonëse ndërrimin e fatit 

historik të popullit shqiptar nuk e shihte në duart e tyre, 

por mbi koncepte të tjera.  Përmasat e angazhimeve të 

tij sociale, ideologjike dhe politike në realizimin e lirisë 

së popullit shqiptar nën ish-Jugosllavi, mbase më së 

miri i theksojnë edhe përfundimet e tregimeve të tij, 

konstaton ajo.  

 

Nail  Draga, ‟‟Ndikimi i Demonstratave të vitit 1968 në 

procesin  arsimor te shqiptarët në Mal të Zi‟‟: 

Demonstratat e vitit 1968 në Kosovë patën efekte 

pozitive edhe në  viset shqiptare në Mal të Zi. Pothuajse 
në të gjitha vendbanimet shqiptare filluan të hapën 

shkollat me mësim në gjuhën shqipe. ndërsa tekstet 

shkollore filluan të përdoren ato që botoheshin në 

Kosovë. Por, kjo zgjati deri në vitin 1981, pohon ai.  

 

Nikë Ukgjini, ‟‟Demonstrata e shqiptarëve (1968) në 

prizmin e të drejtës  Hyjnore dhe njerëzore!‟‟: Kërkesat 

e lëvizjes studentore më 1968, në njësitë tjera federale, 

kishin përmbajtje tjetër në krahasim me ato në Kosovë. 

Këtë e dëshmojnë parullat e demonstruesve, në të cilat 

shkruhej: “Duam vetëvendosje”, “Duam Republikën e 
Kosovës” etj. Edhe pse shqiptarët morën përgjigje 

ndëshkuese, kërkesat e tyre ishin në përputhje të plotë 

me Konventën e OKB-së (20 maj 1963), thotë ai. 

 

Resmije Kryeziu, ‟‟Vitet „70, kohë e kthesave në botën 

shqiptare‟‟: Demonstratat e 68-ës Kosovës i ofruan një 

ndërgjegjësim të rëndësishëm për ruajtjen e rrënjëve të 

qenësisë kombëtare. Në këtë kohë letrat shqipe u 

pasuruan me autorë të rinj, në kuadër të të cilëve nisi të 

zërë vend edhe gruaja krijuese. Më 1974, Kosova 

përjetoi një përparim në pikëpamje të ndryshimit të 

pozitës së saj në Federatën jugosllave me miratimin e 
Kushtetutës, pohon ajo. 

 

Riza Sadiku, ‟‟Demonstratat e vitit 1968 dhe përkrahja e 

tyre në shtypin e Ballit Kombëtar në mërgim‟‟: Mërgata 

shqiptare, gjatë të gjitha periudhave historike, kujdes të 

veçantë gjithmonë i ka kushtuar çështjes kombëtare, 

sidomos pas shpalljes së pavarësisë. Demonstratat  e 

vitit 1968, përmes shtypit të Ballit Kombëtar dhe 

organizatave të tjera politike në mërgim, kanë  

ndërkombëtarizuar  çështjes  së pazgjidhur shqiptare në  

ish- Jugosllavi, përfundon ai.  
 

Sabile Keçmezi-Basha, ‟‟Karakteri  kombëtar  i  

programit  të  Demonstratave  të vitit  1968‟‟: Njëzëri u 

kërkua që trajtimi i popullit  shqiptar si “pakicë 

kombëtare” të avancohej në nivelin adekuat, me njohjen 
e statusit të kombit, ndërsa Krahinës së Kosovës t‟i 

njihej statusi i Republikës. Nga gjiri i popullit doli 

kërkesa sublime, populli brohoriti me një zë: “Duam 

Kosovën-Republikë”  dhe kërkesa mori dhenë. Për 

Kosovën Republikë, u brohorit në Prizren, Therandë, 

Pejë, Prishtinë, Gjilan, Tetovë dhe gjithë andej ku 

jetonin shqiptarët, thotë ajo. 

 

Sabit Syla, ‟‟Qëndrimi i shtetit shqiptar ndaj 

Demonstratave në Kosovë më 1968‟‟: Udhëheqja e 

PPSH-së dhe e shtetit shqiptar më 1968, nëpërmjet 
luftës së saj, me karakter të theksuar ideologjik, 

denoncoi dhe demaskoi udhëheqjen jugosllave për shty-

pjen e shqiptarëve në Jugosllavi. Ajo mbrojti të drejtat e 

popullit shqiptar dhe ndihmoi kauzën e tyre për afirmim 

kombëtar. Por, mbrojtja e çështjes shqiptare iu nën-

shtrua moduleve marksiste-leniniste dhe ideologjisë 

komuniste, vë në dukje ai. 

 

Shaban Sinani. “Brezi 1968”, si u njoh në Tiranë‟‟: 

Ashtu si “Brezi 1968” në Evropë e gjetiu shembi status 

quo-në dhe imponoi një moral të ri politik, ashtu edhe 

“Brezi 1968” në Kosovë tronditi rendin kushtetues. Në 
Tiranë u krijuan drejtori, sektorë dhe shërbime të 

posaçme, që kishin për detyrë të njihnin situatën që 

zhvillohej në Kosovë, të vlerësonin ngjarjet, të 

këshillonin qëndrimet shtetërore-diplomatike, të mbanin 

lidhje me organizatat politike ilegale shqiptare në ish-

Jugosllavi e në mërgim për veprim të mëtejshëm të tyre 

për hartimin e një strategjie politike kombëtare, 

konstaton ai.    

 

Sheradin Berisha, ‟‟Roli historik i Demonstratave 

shqiptare të vitit 1968‟‟: Demonstratat e vitit 1968 patën 
një rol të madh në zhvillimet e mëvonshme politike. Ato 

e detyruan udhëheqjen jugosllave të rishqyrtojë statusin 

juridik të Kosovës. Kuvendi federativ i Jugosllavisë më 

21 shkurt 1974 miraton Kushtetutën e re të RSFJ-së, 

ndërsa një javë më vonë (28 shkurt) edhe Krahina 

Socialiste Autonome e Kosovës e miraton Kushtetutën e 

parë të saj, pohon ai. 

 

Sheremet Krasniqi, „‟Konferenca vjetore e studentëve të 

Fakultetit Filozofik të Prishtinës për demonstratat e 68-

ës‟‟: Pas shpërthimit të kordonit të policisë para Qend-

rës së Studentëve (tash Rektorati i Universitetit të 
Prishtinës),  arritëm para ndërtesës së Kuvendit 

Krahinor. Parullat kryesore të 68-s ishin: “Rroftë 

flamuri kuq e zi!”,  “Du-am Universitet!, “Kosova 

Republikë!”, “Duam vetëvendosje deri në shkëpu-

tje!”etj., përfundon ai.   

 

Xun  Çeta, ‟‟Viti 1968, njëri ndër vitet historike të 

lëvizjeve në shekullin tonë‟‟: Demonstratat e vitit 1968 

janë dy herë historike: e para, sepse ato imponuan 

fillimin e ndryshimeve pozitive, dhe, e dyta, sepse ato 

vetvetiu janë mesi i të gjitha ngjarjeve , ngase dinamika 
e ngjarjeve dhe ndryshimeve pas vitit 1968 po 
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zhvillohej me një shpejtësi gjithnjë e më të madhe. 

Obligimi ynë i përhershëm mbetet ndriçimi i paanshëm i 

këtyre ngjarjeve, thotë ai. 

 
Zenun Gjocaj, ‟‟Rrethanat kulturore-politike të kohës së 

Demonstratave më 1968 në kosovë‟‟: Demonstratat e 

vitit 1968 ishin rrjedhim i aspiratave kombëtare për 

çlirim, sidomos që nga copëtimi i Shqipërisë etnike, si 

dhe i klimës së vrullshme politike kombëtare e 

ndërkombëtare, pikërisht në atë vit. Viti 1968, në njërën 

anë, kulmoi me polarizimin e synimeve jugo-serbe për 

kolonizim e serbizim të Kosovës. U shfrytëzua klima 

pozitive politike e brendshme dhe ajo gjithëshqiptare, që 

e godisnin një thumb: bashkimin etnik nën një shtet, 

gjuhë, alfabet, flamur e territor, konstaton ai. 
 

Sylë Kuçi, ‟‟Historia  e  një  vjeshte‟‟: Në tetor 1968, në 

normalen «A.Kelmendi» të Pejës, Demë Mulliqi dhe 

Myftar Tishuku na  njoftuan me Xhemajl Gashin dhe 

Ramadan Blakajn, si dhe me Zymer Nezirin, student i 

SHLP në Prizren.  Atë ditë,  më 19 tetor të vitit 1968, 

nga shk. normale «Ali Kelmendi» të Pejës,  u nis  

flamuri kuqezi,  me thirrjet “Republikë!”, 

“Kushtetutë!”. Në sheshin e qytetit lexova fjalimin e 

Zymer Nezirit para masës së tubuar. Pasuan arrestimet 

dhe përjashtimet nga shkolla, shkruan ai.  

 
Sejdi Berisha, ‟‟Demonstratat e vitit 1968-faktor nxitës 

drejt luftës për liri dhe pavarësi‟‟: Demonstratat e vitit 

1968 dëshmuan se populli i kësaj toke, me shekuj i 

shtypur, ndjenjën kombëtare vetëm sa e bëri gjithnjë e 

më të qëndrueshme. Më 19 tetor të vitit 1968, rinia 

pejane, shkollarët e këtushëm dhe të gjitha shtresat e 

tjera, i dhanë vulë të re luftës drejt mëvetësisë. Këto 

demonstrata  kanë lëkundur gurin e rëndë të robërisë, 

pohon ai.  

 

Shkodran C. Imeraj, ‟‟Kontributi i të rinjve nga Komuna 
e Deçanit në Demonstratën e vitit 1968 në Pejë‟‟: vatër 

e organizimit të demonstratës së vitit 1968 në Pejë, ishte 

shkolla normale “Ali Kelmendi”. Kosova Republikë!, 

Kushtetutë!, Duam Universitet, Rrnoftë Flamuri Kuq e 

Zi!, Rrnoftë populli Shqiptar! qenë parullat kryesore të 

këtyre demonstratave. Në demonstratat e vitit 1968 pa 

dyshim që një kontribut të çmuar dhanë edhe nxënësit 

nga komuna e Deçanit me rrethinë, shkruan ai. 

 

Begzad Baliu, ‟‟Konsulta Gjuhësore e Prishtinës si 

paraprirëse e Kongresit të Drejtshkrimit dhe konteksti 

politik i ndikimit të saj‟‟: Konsulta gjuhësore e 

Prishtinës i parapriu Kongresit të Drejtshkrimit. Por, 

kulmi i kësaj marrëzie është përpjekja për të krijuar 

identitetin kosovar, mbi toponimin Kosovë. Ne bëjmë 

atë që nuk kemi lejuar të bëjmë nën Serbi: ndërtojmë 
identitetin tonë të ri (kosovar) mbi një etimologji sllave! 

Kemi nevojë të përsërisin moton e identifikuar me 

emrin e Ali Hadrit: Jemi dy shtete, por jemi një komb 

dhe kemi një gjuhë e një drejtshkrim, përfundon ai. 

 

Zymer U. Neziri, Fjala e mbylljes së konferencës 

shkencore Demonstratat e vitit 1968, më 25.11.2008: 

Zonja e zotërinj, studiues e profesorë nga vise të 

ndryshme, në emër të KO-së ju falënderoj për 

kontributin që dhatë në këtë konferencë shkencore për 

Demonstratat e vitit 1968. Një falënderim të veçantë 
kam për studiuesit e profesorët:  z. Stephen Shwartz, 

Irena Sawicka, Adam Bednarek, Zef Chiaramonte. Edhe 

një herë ju falem nderit të gjithëve, që tashmë u bëtë 

pjesë e Brezit „68 me kumtesat tuaja për Demonstratat e 

vitit 1968. Mirupafshim në tubime të tjera shkencore, 

tha ai.  

 

Këtu ishin renditur kumtesa e fundit dhe fjala e mbylljes 

së vëllimit të dytë të librit Demonstratat e vitit 1968, me 

kumtesa të konferencës shkencore, e mbajtur në Prishti-

në, më 24-25.XI.2008, e organizuar nga Shoqata e të 

Burgosurve Politikë e Kosovës, Instituti i Historisë, Pri-
shtinë dhe Instituti Albanologjik i Prishtinës, me rastin e 

shënimit të dyzetvjetorit të Demonstratave të vitit 1968.  

 

Kjo ishte edhe kumtesa e fundit e vëllimit të dytë të 

librit Demonstratat e vitit 1968, me kumtesa të 

paraqitura në konferencën shkencore, e mbajtur në 

Prishtinë, më 24-25 nëntor 2008, e organizuar me rastin 

e shënimit të dyzetvjetorit të Demonstratave të vitit 

1968. Libri është përgatitur sipas standardeve të kër-

kuara teknike-shkencore. Kumtesat kanë shkurtore 

(abstrakt), fjalë çelësa, rezyme në gjuhën angleze, kurse 
libri përmbyllet me treguesin e emrave dhe me një foto-

album me 68 fotografi të periudhës 1968-2008. 

 

Në radhë për botim janë edhe kumtesat e tjera, por nuk 

po ka gatishmëri për punë vullnetare për përgatitjen e 

tyre për shtyp, ashtu siç janë përgatitur këto dy vëllime, 

sepse mungon përkrahja financiare institucionale, madje 

nga përfundimi i konferencës e këndej, përveç shpenzi-

meve të shtypshkronjës për këto dy vëllime, që sivjet i 

pagoi MASHT-i. Pra, duhet pritur ditë më të mira për 

përgatitjen e tyre për shtyp dhe për shtypjen e tyre.   
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Elvi Sidheri, Tiranë 

 

 

 

 

 

 

Një Golgotë për t‟u lexuar në frymë Krishtlindjesh në diktaturë 
 

Kushdo që ta njohë sadopak 

karakterin, lëvrimin jo vetëm 

letrar, e veçanërisht penën e 

mendjen krijuese të Gjergj Jozef 

Kolës, nuk do të habitet aspak kur 

lexon një krijim të tij letrar, 

sakaq, kush akoma nuk e njeh 
Gjergjin, këtë emër të spikatur në 

përmbajtje etimologjike 

(veçanërisht për neve shqiptarët 

përmes epopesë Kastriotase, por 

edhe botën e krishterë gjithsesi, 

falë figurës së Shën Gjergjit), 

sidoqoftë do të grishet menjëherë 

qysh në titullin kuptimplotë të 

këtij libri. 

 

Vetë Krishtlindjet dhe Golgota, 

në pamje të parë mund të 
përbëjnë njëfarë kundërthënie, 

por duke ditur ndërkaq se mendjet 

e mprehta të shkrimtarëve - 

njerëzit që aspak rastësisht kanë 

shtyrë përpara rrotullimin e globit 

tokësor, edhe në kohë të errta kur 

gjindja trutharë pandehte se 

jetonim majë ndonjëfarë tepsie 

bakllavaje të sheshtë, kanë hapur 

sytë e njerëzisë dhe kanë shpënë 

në të tjera dimensione 
botëkuptimin tonë brez pas brezi 

nëpër shekuj – kapin frekuenca të 

tjera më të epërme të diturisë dhe 

intelektit e krijueshmërisë së 

pashtershme, atëherë kësaj 

kundërthënie, apo “controsenso” 

siç do të thoshin kushërinjtë tanë 

mijëravjeçarë italianë, i mvishet 

roli i saj tepër i mirëqenë në këtë 

vepër të çmuar letrare. 

 
Në Golgota në Jeruzalem, Biri i 

Hyut, Jezusi do të kryqëzohej, për 

t‟u ringjallur paskëtaj, duke i 

dhuruar botës shpresën e 

përhershme nëpërmjet blatimit të 

jetës tokësore të Krishtit. 

 

Është e vetëkuptueshme se 

Golgota anon natyrshëm nga 

Pashkët më shumë pra, kur 

kremtojmë ngjalljen pas vdekjes,  

 

ditën mbas natës, jetën qiellore ndërthurur me mbrothësinë tokësore, por këtu 

qëndron pikërisht mjeshtëria e autorit të këtij libri, që arrin t‟i përplasë ngjarjet 

që kanë shenjuar historinë e njerëzimit mbarë, me të tjera ndodhi të zymta, 

vrastare, çnjerëzore, që kanë goditur rëndë shpirtin dhe qenësinë e shqiptarëve 

në shekullin XX, gjatë diktaturës monisto-ateiste. 

 

Krishtlindje në Golgota është një libër-dëshmi, një kalvar (kuptimi tjetër i 

fjalës aramaike Golgota, që në shqip do të përkthehej “kafkë”) në kuptimin e 

plotë të fjalës, ku përshkruhen me besnikëri mynxyrat e kobshme të regjimit 

monist ndaj njerëzve të pafajshëm, që u torturuan për dhjetëvjeçarë me radhë 

në mënyrën më mizore, për fajin e vetëm të të qenët të papërputhshëm me 
diktaturën. 

 

Po pra, të papërputhshëm, në ADN të papërputhshëm, në formim kulturor të 

papërputhshëm, në gjak të papërputhshëm, sepse siç thonë gjithmonë italianët 

tanë të pamungueshëm, që përherë të vijnë në ndihmë për shprehje të mençura: 

“buon sangue non mente”, “gjaku i mirë kurrë s‟gënjen”. 

 

Gjaku blu i këtyre njerëzve të përvuajtur, nuk është thjesht një gjak fisnik për 

nga origjina shumëbrezëshe, siç faktikisht ishte i këtillë gjaku dhe origjina e 

shumë prej njerëzve të fisëm që regjimi i degdisi burgjeve shfarësose, i varrosi 

të gjallë nëpër tharje kënetash e minierash të pamundura ndër shpate të 
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thepisura malesh apo thjesht i 

hoqi qafe zgëqeve e cepave më të 

humbura të Shqipërisë pa 

mëshirën më të vogël. 
 

Këta njerëz të paepur, të 

pamposhtur në dinjitetin e tyre 

njerëzor, kishin gjakun blu të 

fisnikërisë që shpërfaq njeriu i 

patrembur, i pamëkat, pikërisht 

në çastet më të vështira, atëherë 

kur gjendet para dënimeve më të 

pashpirta, kur shikon përballë 

togën vrastare, kur horizonti i 

vetëm që kundrojnë sytë e tij, 
janë telat me gjemba të kampeve 

të internimit, barakat e 

telendisura, puna e detyruar dhe 

ndjesia e lemeritshme se Gulagët 

e Siberisë janë fushë me lule para 

vendit ku regjimi mund ta ketë 

plandosur “armikun e popullit”. 

 

Gjaku i tyre blu kontrastonte 

fuqimisht me zbehjen, nemitjen, 

spurdhjakërinë e përndjekësve të 

tyre, që nuk skuqeshin, as 
zverdheshin, përballë dhunës 

fizike e mendore që ushtronin, 

drejtpërdrejtë apo si pjesë e 

zinxhirit shtypës, ndaj këtyre 

njerëzve të jashtëzakonshëm, që 

iu nënshtruan shtypjes së 

makinerisë brutale moniste, pa i 

ulur kurrë kryet, pa u ndier aspak 

në faj për diçka që nuk i bënte 

kurrsesi fajtorë, për fajin e vetëm 

se regjimi i shihte vëngër, e kjo 
përkthehej me çfarëdolloj 

përndjekje, përfshirë kampin 

famëkeq të Tepelenës, 

protagonistin jonjerëzor të këtij 

libri. 

 

Në këtë kamp janë plot 33 fëmijët 

që kanë humbur jetën në kthetrat 

e regjimit! 

 

33, numri i viteve të Birit të Hyut 

në ditën e Kryqëzimit. 
 

Një tjetër përkitje tejet 

domethënëse, e qëllimshme apo 

jo, që na ofron autori në këtë 

libër, ku tokësorja, megjithëse 

shpesh në sfondin e vuajtjeve 

mbinjerëzore, takohet me të 

hyjshmen, në një bashkërendim të përkryer të këtyre dy frymave paralele të 

dimensionit tonë jetësor. 

 

Kohë më parë, kam patur të fatin, që rrëfenjën e njohur të Konstandinit dhe 
Doruntinës, që kam bindjen se gjithkush, pak a shumë e njeh, ka dëgjuar apo 

lexuar për të, ta qëmtoj ndërkaq edhe në një dokument të vjetër, mbi 

njëshekullor, ku dëshmohet edhe përmes kësaj rrëfenje të moçme popullore, 

dialekti juglindor korçar i folur nga shqiptarët vendas ortodoksë të qytetit dhe 

zonës së Krushevës në Maqedoninë e sotme, vatër kulture dhe pikë nevralgjike 

për historinë e bullgarëve/maqedonasve, vllehëve dhe shqiptarëve në fundin e 

sundimit të errët osman. 

 

Konstandini dhe Doruntina në atë version të rrallë, regjistruar nga një grua 

zonjë e vjetër shqiptare nga Krusheva, shkruar me gërma bullgare, treguar në 

shqipen e pastër toske-korçare të atyre viseve, atëherë më qe dukur paksa e 
rëndë, e mugët, ligështuese, në historinë e vëllait që çohet nga varri për të 

shpënë motrën te nëna e tyre, duke mbajtur besën e pashkelshme. 

 

U deshën vite të tjera të kalonin, e kur lexova Krishtlindjet në Golgota të 

Gjergj Jozef Kolës, kur nëna gjëmon mbas eshtrave të ngrata të birit të mitur, 

për ta mbajtur fjalën e dhënë për t‟i kaluar Krishtlindjet pranë tij, gjeta përsëri 

të njëjtën frymë, të njëjtën dhimbje, të njëjtën prekje të thellë, të njëjtin 

trishtim, të njëjtin admirim për krijuesin që ka ditur të përshkruajë gjithçka, 

veçanërisht këtë pasazh, këtë skenë rrëqethëse, me një qartësi çarmatosëse, 

duke e lënë lexuesin krejt të shtangur, nga dhimbja dhe mahnitja. 

 

Dialekti ndryshon, por thelbi mbetet! 
 

Ashtu siç gruaja e moshuar shqiptare nga Krusheva, rreth viteve 1880, i 

tregonte një etnologu e dijetari bullgar me origjinë shqiptare, Konstandinin 

dhe Doruntinën, me fjalët therëse e shprehjet e vyera frazeologjike të dialektit 

të saj korçaro-krushevas, njëlloj 140 vite më vonë, Gjergj Jozef Kola na e 

përçon si shkodran ferrin e kësaj nëne epike, sa edhe të vërtetë, që orvatet të 

zvarritet gjer pranë të birit, përkundër gjithçkaje, për Krishtlindje, për të 

mbajtur fjalën, besën e dhënë, në Golgotën ku fshikulloheshin, dhunoheshin në 

kalvarin e këtij kampi shfarosje, armiqtë e regjimit, vetëm ngaqë ishin 

malësorë, shkodranë apo ngado të vinin, mjafton që regjimi t‟u kish vënë një 

kryq përmbi emër, duke i kryqëzuar në altarin e qëndresës shqiptare ndaj 
diktaturës. 

 

Në këtë roman, kush dëshiron ta njohë shpirtin e mykur të regjimit, ka rastin të 

lexojë, të zdritet e t‟i hapë sytë dhe mendjen njëherë e mirë, duke njohur 

njëkohësisht shumë njerëz të mrekullueshëm, mundimet e tyre biblike, duke 

mos mohuar kurrë vetveten, pa iu përkulur asnjëherë përndjekësve dhe 

rrethanave të llahtarshme. 

 

E në fund kjo Golgotë përballë Krishtlindjeve, këto Krishtlindje në Golgota, 

marrin vetvetiu edhe kuptimin e tyre të mirëfilltë, meqënëse befas Krishtlindja 

dhe Pashkët bëhen bashkë në këtë libër gjatë shtjellimit të tij faqe pas faqe, 

duke u njësuar tërësisht, duke kremtuar një ngjallje Pashkësh, përmes 
shpirtrave të plot të pafajshmëve, të mitur e të rritur, të vdekur mizorisht në 

këtë kamp, por edhe lindjen e Shpresës së Krishtlindjeve, duke pritur që 

lexuesit të kuptojnë. 

 
(Burimi: http://www.zemrashqiptare.net/news/52005/elvi-sidheri-nje-golgote-per-tu-lexuar-ne-

fryme-krishtlindjesh-ne-diktature.html?fbclid=IwAR3cUQ85H60LrQFL-

2sRSVid9bT9DAAcPwQl_c35fy8pU-fTCo8NtwkRB7w) 

 

 

 

 

 

 

http://www.zemrashqiptare.net/news/52005/elvi-sidheri-nje-golgote-per-tu-lexuar-ne-fryme-krishtlindjesh-ne-diktature.html?fbclid=IwAR3cUQ85H60LrQFL-2sRSVid9bT9DAAcPwQl_c35fy8pU-fTCo8NtwkRB7w
http://www.zemrashqiptare.net/news/52005/elvi-sidheri-nje-golgote-per-tu-lexuar-ne-fryme-krishtlindjesh-ne-diktature.html?fbclid=IwAR3cUQ85H60LrQFL-2sRSVid9bT9DAAcPwQl_c35fy8pU-fTCo8NtwkRB7w
http://www.zemrashqiptare.net/news/52005/elvi-sidheri-nje-golgote-per-tu-lexuar-ne-fryme-krishtlindjesh-ne-diktature.html?fbclid=IwAR3cUQ85H60LrQFL-2sRSVid9bT9DAAcPwQl_c35fy8pU-fTCo8NtwkRB7w
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Valbona Jakova, Itali 

 

 

 

 

 

 

 

Poezi të një shpirti human 

 

Poetja Migena Arllati vjen me vëllimin dygjuhësh shqip - italisht: “Puhize feshferimash” . 

 

Mënyrat që përdoren për të shfaqur një ndjenjë dashurie ndryshojnë nga njëri 

popull te tjetri, nga njëri vend te tjetri sipas epokës apo konteksteve 

kulturore, sipas vijimit të zhvillimit ekonomik, sipas pëlqimit të vlerave 

ndikuese nga modele të ardhura nga të tjerë, nga ata që jetojnë jashtë e 

kthehen me një bagazh të importuar, nga influenca e medias, pa përjashtuar 

tendenca përkthimi të letërsisë botërore më të zgjedhur. 

 

Gjatë regjimit të Enver Hoxhës, shqiptarët që synonin të arrinin në një 

frymëmarrje lirie, si mjet të “maskuar” dhe “naiv” për të shprehur idetë e 

tyre, përdornin ironinë. Në këtë mënyrë nuk përfundonin të bënin tetë vite 
burg për një fjalë të pavolitshme kundër tij apo për tekstin e “lirë” të një 

poezie që mund të përmbante një varg të paaprovuar nga çensura. 

 

Ironia sipas mendimit tim, në ato kohë, ishte një shigjetë e ndezur që shuhej 

pa arritur objektivin, një shpatë me dy presa që vajtonte impotencën e saj dhe 

gjakonte hidhërimin e një dorëzimi të vetëdijshëm e të paevitueshëm, duke u 

strehuar në shpresa utopike me shikim të drejtuar nga perëndimi. Megjithatë, 

do të vazhdonte të mbetej një mjet shfrimi, edhe pse rezultati dihej mjaft 

mirë. 

 

Pas pesëdhjetë vitesh të gjata represioni të çdo lloji, më në fund u shfaq në 

horizont liria e të shprehurit, aq e dëshiruar nga të gjithë. Në vitin 1991, me 
mbërritjen e demokracisë, shqiptarët ndjenë detyrimin të bënin diçka, kështu 

përveshën mëngët duke kërkuar bashkëpunime efikase dhe të referuara drejt 

një realizimi projektesh për të ardhëmen: si fillim, menduan të sillnin në 

vend vepra të përkthyera për t‟u dhënë mundësi bashkatdhetarëve të etur për 

dije, të zbulonin me largpamësi e prespektiva të reja fushat e shumta të artit e 

të kulturës; hapën në këtë mënyrë një dritare komunikimi të madhe me 

botën, një rrugë të re drejt një mentaliteti të ri, pikërisht atij që i afrohej më 

tepër mentalitetit europian. 

 

Në këtë silogji poezish me titull 

“PUHIZЁ FЁRFЁRIMASH”, 

spikasin menjëherë elementet që i 

shquajnë komponimet, të pasura 
me frymëzim të brendshëm dhe 

reflektime që i përkasin jo vetëm 

jetës së autores, por edhe të 

personave të tjerë, pa përjashtuar 

ndodhitë e dhjetëvjeçarëve të 

fundit të ngarkuara me ndryshime 

të mëdha kulturore e shoqërore 

qoftë në Shqipëri, qoftë në 

Kosovë, ku  ajo sot jeton bashkë 

me familjen e saj. 

Më mbrekullon dhe më prek në 

veçanti natyra e çiltër e vargjeve 
të poetes Migena Arllati, nga ku 

shkëput me dinamizëm e 

shumëllojshmëri simbologjish, 

thelbin esencial të një ekzistence 

që transformohet e rrjedhshme në 

një lirikë të ëmbël e të fuqishme 

dashurie prej 360 gradësh. Në 

botën e saj të brendshme 

lulëzojnë të harlisura, koncepte 

dhe argumente të lidhura me 

vende, hapsira dhe kohë të 
ndryshme. I takon një 

frymëmarrje të gjerë dashurie 

sekreti i origjinës që ushqen 

poezitë e saj e të le përshtypjen se 

ndërton pa lodhje varietete 

strukturash për tekste poetike. Me 

vetëdije të plotë nuk zgjedh 

regjistrin e vjetër stilistik, atë të 

regjimit të kaluar, që u imponohej 

shkollave sipas disa kritereve të 

ngurta, por adreson shprehjen e 
krijimtarisë së saj të lindur drejt 

një stili të sajin, të lirë, të atij stili 

që ia përfaqëson më së miri 

prirjet drejt së bukurës, risisë, 

esenciales. 

 

Tema e dashurisë që karakterizon 

poezitë e Arllatit ndahet në tre 

kategori, ka tre destinatarë: bota e 

brendshme në relacion me 

ndjenjat, ndjenjat në relacion me 
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botën rrethuese, ndjenjat në relacion me hyjnoren. 

 

Në poezinë Dëshirë e re, në mënyrë mjaft të hareshme dhe shokuese, 

befason vargu i parë: Dua të shfryj si era / me tallazet pafund të shpirtit. 
 

Duke analizuar gjatë përkthimit sensin e poezive të Migenës, zbuloj tek ajo 

një kurajo të madhe. Nuk ka aspak frikë të përdorë fjalë të forta, kështu 

krijon një lëkundje vargjesh që gjatë kalimit të tyre, në kërkim hapsire, 

ndeshen e përplasen me një forcë të madhe ekspresive duke gdhendur e duke 

skalitur imazhe; i shpalos rrymës së të katër erërave të horizontit, velat e 

kreativitetit të saj tronditës: Dua / të përplasem, vritem, / gjakosem, nxehem. 

 

Më pas vjen kthesa, e justifikuar nga vargje që vazhdojnë të ndryshojnë 

regjistër e “formë” për të hyrë në zonën e përzgjedhur, dashurinë universale: 

...Dua / të shfryhem, / ...të shoh ç‟formë zbrazëtie marr, / të ngatërrohem 
pafundësisht, / të puthem me lulet e parqeve, / të krihem me telat e korentit... 

Këto vargje nuk janë përkëdheli të buta tingujsh spontan të belbëzuar nga 

rrokje pa kriter, por janë rrokje plot kuptim të erës së shpirtit, zëra të lirë që 

krijojnë e i japin melodi vargut të poetes. 

...Dua.../ Sa dua të jem si era! 

 

Poezia Autoportret i jashtëm na shoqëron menjëherë në një luftë të 

brendshme, me intuitë pikasim intimitetin e përmbajtjes: imazhe të forta e të 

zymta evidentojnë vuajtje të madhe, duke i ofruar lexuesit një kuadër 

ndjenjash të shtypura në një atmosferë tensioni të nderur pezull mbi një 

vorbull kontrastesh. 

 
Metoda me të cilën autorja ngjyros imazhet e bën të madhe këtë poezi 

pikërisht për dhuntitë e kapacitetit të saj në kombimin e të zezës me të 

bardhën; vendimi i mëshimit të dorës di t‟i drejtojë këto ngjyra aty ku i 

duken të arsyeshme. Gjithashtu krijon sfumaturat e vuajtjes duke patur si 

qëllim arritjen e një ekuilibri ndërmjet ndërthurjes së fjalës me ndjenjën që i 

lejon pastaj të gjitha të bien përmbi qënien me agresivitet. 

 

Gjëja më e mirë për të realizuar një poezi që të lë pa frymë, është vetëdija se 

asnjë ndjenjë e brendshme, e ëmbël apo “poetikisht e furishme”, duhet të 

përjashtohet nga ngjyrimi i vargut. E rëndësishme është të ndërtohet vargu 

në lidhje me atë që thuhet më parë e atë që e pason, pasi poezia lind si një 
konkavitet që mban, mbledh dhe filtron të gjithë ujërat e shpirtit. 

Lëkura ime / më ngjan me mermerin e zi, / i ftohtё - i akullt, / i zi si sterra. / 

Vetëm buzët, / ato copëza pis të kuqe / më duken të pafajshme, / të dridhura / 

në çdo çast ngashërimi. / Flokët, sikur t‟ia kisha grabitur një kali të vdekur, / 

ruajnë ende besnikërinë e të zotit / dhe përdhunojnë me shkulje / kokën time. 

/ Qeshem, / dhe qeshem me fytyrën / pasqyruar si një sijameze / mbi lëkurë, / 

mbi atë lëkurë / prej të zeze morgu / dhe të ftohte ferri. 

 

Kjo qënie kundërshton vdekjen e brendshme dhe i lëshohet lëvizjeve të 

pavullnetshme, luftëtare betejash që orientojnë gjithmonë, në mënyrë 

instiktive, drejt një rrugëdalje, diku, drejt një vendi që mendja kërkon mos ta 

njohë. Gjendja e poetes nuk është ajo e të qenurit në agoni: ato përfytyrime 
që i ngjajnë grahmave të agonisë së shpirtit kthehen në frymëmarrje të gjallë 

poetike, karakter i fortë i një fryme idiliake që largon agoninë. Mbi 

vështirësinë e këtij koncepti kompleks aplikohet një spiral drite, bëhet linear: 

Katër gjymtyrë / kanë nisur ecjen drejt tij... 

 

Duke iu rikthyer asaj që kam thënë në fillim është mjaft interesante të 

zbulohet një lloj “ironie hermetike” në poezinë: Koncept i gabuar kohe 

Ndodh / që ditët të më duken vite, / ndodh / që çastet të më bëhen të 

palëvizshme, / ndodh / që jetën ta ndërroj me një orë. 

 

Një poezi e shkurtër sintetike, që 

me pak kalime, pasi janë 

analizuar disa perceptime kohe, 

na bën të befasohemi një 
përfundim i tillë: Shfrenimi i 

Zotave Perëndi / do të lumturohej 

si asnjëherë! 

 

Kemi përshtypjen se nuk mund ta 

dimë për çfarë do të lumturohen 

këta Zota - Perëndi. Na ndodh të 

gjithëve që gjatë vuajtjeve apo të 

ndonjë efekti të jashtëzakonshëm 

lumturie ose për arsye të tjera të 

pashpjegueshme që komprimojnë 
apo e bymojnë kohën, të 

perceptojmë një anomali të saj. 

Poetja jonë na kujton rolin e 

ironisë duke i përkufizuar 

ironikisht këta Zota - Perëndi, me 

një përforcues të dyfishtë. 

Ndoshta, këta Zota mendojnë të 

jenë Perëndi pasi ndihen të 

gjithëpushtetshëm dhe e 

konsiderojnë lumturinë pronë 

eskluzive të tyren. Ja lemë 

zemërimit të hyjnive këtë 
shfrenim, duke u lejuar atyre të 

lumturohen me konceptin Biblik 

të Kohës dhe duke i uruar kujtime 

të bukura. Kush e di, ndoshta një 

ditë bien në qetësi, me paqe në 

zemër dhe të mos jenë mbartës 

lotësh, shumë lotësh. Të njëjtit lot 

që lëndojnë sensibilitetin e 

poetes, veçanërisht kur: ...s‟quhen 

më pika / po hauze, dete e oqeane 

sot / ... të mjafta për përmbytje / 
jo të një qenieje / por të një bote 

të tërë në paqe!  

Poezia: Lot. 

 

Zemra e çdo nëne është e 

mbushur gjithmonë me bekime, 

me ninulla, me ndjenja amnore të 

mëdha e të thella. Nuk hesht 

kurrë zëri i një nëne, nuk i heq 

asnjëherë sytë nga fëmija, nuk 

lodhet kur e dëgjon së qari e nuk 

ngopet me qeshjet e tij, si te 
poezia Ninullë e re: Tani, / ti 

zogth i njomё / cicёron jetёn time. 

/ Duart e mia tё mёdha / u 

drodhёn / qё herёn e parё kur tё 

mora, / tё ngrita nё ajёr / me 

zemёr tё bekova, / qiellit me dy 

sytё / me gjithё qenien time / pёr 

ty i lutem, pёr mijёra bekime... 

Kjo nënë, kjo poeteshë, zotëron 

një marsh më tepër, ka shumë 

arësye t‟i dedikojë poezi birit të 
saj pasi poezia është në të dhe 
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nuk ndalet me bekime po kërkon të japë këshilla të vlefshme për çdo nënë, 

për çdo prind, për çdo njeri. Mos shkel mbi botën: ...Kёmba e tim biri / do 

t‟hyjё nesёr / nё njё kёpucё mё tё madhe. / Do shkelё mbi tokёn, / do ecё mbi 

botёn…/ Ki kujdes biri im, / sado tё kesh kёpucё tё madhe / mos shkel mbi 
fate njerёzish, / ki mendjen tё ecёsh butё / tё hapёrosh ndjeshёm / me hapin 

tёnd mbi botёn / njerёz tё mos shkelёsh! 

 

Në poezinë Mos shkel mbi botën, poetja i kthehet sërishmi ndjenjës së 

madhështisë që shtyp botën, fatit të të pambrojturve që ndihen të vegjël, 

globit me shumë fate. Kësaj here i shërben një këmbë e vogël në rritje, ajo e 

të birit, duke aluduar këmbën e madhe të të fuqishmëve, të të 

pamëshirshmëve, të arrogantëve të kësaj toke që shkelin fate duke shkaktuar 

varfëri, luftëra, thatësira, padrejtësi, pa pasur asnjë lloj brejtje ndërgjegjeje. 

Sa shumë janë të këqijat e kësaj bote! Vetëm një poet mund të bëjë diçka 

përmes denoncimeve të lejuara nga liria e fjalës, nëpërmjet zgjedhjesh të 
vogla drejtësie. 

 

Në jetën e përditshme komunikimi bëhet ndryshe nga mënyra e të 

komunikuarit në poezi. Poezia i përgjigjet një nevoje njërëzore komunikimi 

me të gjitha mjetet e saj të jashtëzakonshme që zotëron. Skena interpretohet 

nga shumë personazhe në tribunë që janë vargjet, nga drita tejet të 

shndritshme që janë frymëzimet dhe nga një mbretëreshe e mahnitëshme dhe 

krenare që është forca e poezisë. 

 

Një shpirt që vuan e shpreh atë për ta ndarë me njeriun që i besohet, duke 

lypur ngushëllim, duke kërkuar përgjigje, duke shpresuar se empatia mund të 

bëjë mbrekulli. Në fakt, poezia Zemra pa zemër, është një mrekulli 
konfidence, empatie, të vuajtjes së një studenteje të cilën ajo e ndan me 

Migenën. Poetja e merr mbi vete këtë dhimbje dhe poezia bëhet denoncim.  

…Kёrkova qoshe mё qoshe / tё gjitha zemrat e braktisura. / Ishin shumё. / Sa 

mё shumё mblidhja /  

aq mё shumё bindesha / se ishin tё gjitha femra. / Zemra tё njё njeriu pa 

zemёr! 

 

Duart tona janë krijuar për të punuar, për të përkëdhelur, për t‟i qenë të 

hapura botës, për të shtrënguar miqësi të sinqerta. Poezia Miq: Njё shtrёngim 

dore / zhbёn dhjetёra tradhёti. Besnikëria nuk është vetëm baza e miqësisë, 

por edhe e Dashurisë, e asaj dashurie të pakufishme që mbizotëron zemrën 
njerëzore, ajo Dashuri e madhe e pamatshme aq e vështirë të bëhet e jotja 

apo të jesh e saja, ta perceptosh e të ngjitesh në pafundësi vetëm me zemër. 

Shpesh kemi deshirën ta prekim, për ta ndjerë atë Dashuri ose ta kemi Zotin 

përballë e për T‟i thënë: Ma jep dorën. Por shpesh mbyllemi në vogëlsinë 

tonë dhe mbetemi të hutuar e të pabesueshëm.  

 

“Dashuria e Zotit për qënien njerëzore mund të quhet e pamundur. Nuk do 

T‟i përgjigjet kurrë e barabartë në mënyrë të përshtatshme, e megjithatë Ai 

vazhdon të na dojë”, thotë Paulo Coelho. Nuk ndodhet aspak në vështirësi 

Migena, përkundrazi, me një qëndrim të butë dhe fëminor, nis një bisedë me 

Zotin dhe pasi vendos një lidhje të ngushtë e të privilegjuar, në një hedhje të 

zjarrtë, te poezia Lutje për Dashuri, i drejtohet Atij kështu: 

Zot i madh i times botë, / Zot i 

madh i fatit tim, / këtu në 

pëllëmbë të dorës ta kem / të 

voglën, të madhen dashuri, / atë 
që më dha të parën frymë / e më 

ndez pa ndalë në gji / nga i pari 

der‟ në t‟përhershmin çast / e 

sërish mbetet dashuri, / po ajo 

dashuri që më krijoi mua / kur 

këtë jetë ma fale Ti.  

 

Pra nuk kërkon pak, por kërkon 

shumë më tepër: ...të madhin 

zjarr të ri / ta kem me vete / e të 

shkrihemi të bëhemi Nji!  
 

Unë personalisht, jam e lumtur që 

përktheva poezitë e Migena 

Arllatit. Përkthimi është si 

dashuria, si lindja, një lindje e 

lindur nga dashuria, për 

dashurinë. Më pas e ndjek gëzimi. 

Përkthimi është mbi të gjitha një 

përgjegjësi e madhe pasi kërkon 

dekodifikimin e shpirtit të tjetrit, 

të dish t‟i lexosh simbologjitë, të 

dish t‟i kuptosh e t‟i interpretosh 
imazhet e përdorura, të kesh 

bindjen se mund të hysh brenda 

shpirtit të tjetrit duke krijuar 

konfidencë me shpirtin e tij 

krijues, me zjarrin e frymëzimit të 

tij... 

 

Në këtë mënyrë u gjinda brenda 

këtij shpirti të madh... duke 

zbuluar shumë afërsi. 
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Dr. Gani S. Pllana, Prishtinë 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesioni nuk pengon që të shkruash poezi 
 
Ilir H. Zhitia del me vëllimin e tretë: “ Liniștea și energia=Qetësia dhe energjia”, përkthyer dhe botuar nga përkthyesi 

i letrave shqipe z. Baki Ymeti, në Bukuresht, më 28 tetor 2019. 

 

Gjatë një takimi të rastësishëm 

me ish studentin tim të 

inxhinierisë mekanike z. Ilir H. 

Zhitia, spotanisht, filloi biseda 

për poezi! Kishte me veti dy 

përmbledhje me poezi, të parën 

në gjuhën shqipe (Prishtinë, 

2015) dhe përmbledhjen e dytë, të 

botuar në gjuhë angleze 
(Prishtinë, 2016). E përgëzova 

dhe i urova shëndet e mbarësi në 

jetë, inxhinierit mekanik dhe 

kolegut, i punësuar në Ujësjellës 

Prishtinë, tashmë autor edhe në 

krijimtarinë poetike. 

 

Vëllimi tretë me poezi, “Liniștea 

și energia=Qetësia dhe 

energjia”,përkthyer dhe botuar 

nga përkthyesi i letrave shqipe z. 
Baki Ymeti, në Bukuresht, më 28 

tetor 2019. Redaktor dhe lektor 

për gjuhën shqipe-Redactor și 

lector pentru limba albaneză: 

Gani S. Pllana. 

Recenzent/Recensent: Daniel 

Marian. Lektor/ Lector: Adriana 

Tabaku. Kopertina/Coperta: 

Laura RushaniRedaktura 

artistike/Tehnoredactare: Alban 

Voka 

Cartea apare în colaborare cu 
Uniunea Culturală a Albanezilor 

din România. Biblioteca 

Naţională a României. 

Copyright@Ilir H. Zhitia - 2019 

 

Poeti i jep qetësi dhe energji 

vargut poetik në librin ”Qetësia 

dhe energjia” 

 

Të shkruash varg poezie, në radhë 

të parë, duhet që të flasë shpirti. 
Shpeshherë, poezia del vetvetiu 

nga brendia e galerisë së mendjes 

së poetit, e, shtrohet si një 

minierë ari me ngjyra të kombinuara, nga mendja e ndritur e tij, përmes 

penës, për te vargjet si ngjyra galerie. Takon poetin Ilir H. Zhitia, bisedon 

me atë shtruar për dukuritë sociologjike dhe prekë, padashur, edhe poezinë e 

tij, të veçantë për kohën.  

 

 
 

Poezia e Ilir H. Zhitia është e thjeshtë në të shkruar, por ka gjetje tematike të 
shumëllojshme, nuk mungojnë edhe gjetjet metaforike, krahasuese dhe, mbi 

të gjitha, kritika e stili i të shkruarit, që rrok problemet shpirtërore të kohës. 

Ai, me stilin e vetë, që e kërkon vazhdimisht te vetvetja dhe në hapësirën 

mbarëshoqërore, jep mesazhe të qarta, me vargjet e thurura me mjeshtri 

socio-psikologjike, por shumë të ngrohta për lexuesit. Ato e bëjnë për vete 

lexuesin, kryesisht ata të cilët thellohen në lexim, dhe që e duan poezinë si 

ngjyrat e galerisë së arit, që ne i kemi kujtimet më ëmbla që nga fëmijëria, 

nga uanzat e pakta që mbanin nënat tona. 

 

Në vëllimin “Qetësia dhe energjia”, ai vjen si një krijues i mirëfilltë. Ky 

poet e shprehë këtë gjë qartë, nëpërmjet vargut edhe në poezinë, që ka marrë 
titullin libri. Poeti ka një revoltë të brendshme, që e shpreh me vargje, duke 

perceptuar ndodhitë e së tashmës dhe si duket në tani e ardhmja. Më 

konkretisht, në poezinë tij, ai thotë: „‟Mendja e qetë,/ Në njërën anë, bëhet 

një me rrjedhjen e kohës,/ Në anën tjetër shikon lojën e mendimeve 

entuziaste/.../Nuk bart barrën e rëndë të brengave,/ Që origjinën e kanë nga 

e kaluara,/ Duke mos qenë e ngarkuar,/ Ajo ka energji për kohëbërje.” 

 

Mendimet jo të turbullta, shpesh na devijojnë nga të jetuarit pastër e lirshëm 

dhe ngatërrojnë mendjen, duke e nxituar atë të veproi kundër harmonisë së 

përgjithshme të saj. Nga ana tjetër, kemi gjendjen e qetësisë dhe enrgjisë së 

pastër të mendjes, që, në fakt, paraqet harmoninë me dinamikën e 

ndryshueshmërisë të kohës së tashme, lirinë dhe lumturinë individuale. 
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Pikërisht këtë mendim të tij, 

autori Zhitia e pasqyron në 

vjershën “Turbullira dhe 

kthjelltësia” me këto vargje: 
“Mendja zhytet në botën e 

mendimeve imagjinare,/ 

Panevojshëm humbet aftësia për 

të perceptuar realen,/ Bredhëritë 

mendimore zgjerojnë ndikimin e 

tyre/ Duke turbulluar natyrën e 

mendjes... Kurse, në rastin tjetër 

kemi gjendjen tjetër të mendjes, 

në vargjet pasuese: Mirëpo, 

kthjellësia asaj, menjëherë i 

kthehet/ Kur qetazi e qetazi 
vështrohen burimet/ E 

shfrenueshmërive mendimore.” 

 

Pavarësisht qasjes kuptimore, 

poeti beson në të shprehurit foljor 

ku njeriu mund të ndikohet, 

përveç mendimeve, edhe nga 

gjendja momentale emocionale. 

Në këtë komunikim foljor, jo 

vëtëm që këmbehen mendime 

përmes fjalëve nga kuptimi bazik 

e simbolik i tyre, por bëhet 
ndërlidhja edhe me natyrën 

emocionale, te vjersha Turbullira 

dhe kthjelltësia, si në varagjet 

vijuese: “Kur shfaqen mendimet 

brengosëse,/ Dëshirat e 

formësuara nga to kalojnë në 

veprime./ Po nga to/ 

Shtrembërohen perceptimet e 

realitetit./ Për pasojë në mendje 

ngjizën ndjesi nxitëse,/ nga të 

cilat formojnë mendime të reja 
turbulluese.” 

 

Fjala mund të kuptohet si njësi 

më e vogël komunikimi, e cila 

njihet dhe memorohet në trurin 

tonë. Aty ajo, si njësi kuptimore, 

ndahet në dy pjesë, njëra që 

shpije te kuptimi neurologjik 

kognitiv, dhe tjetra që shpije te 

kuptimi neurologjik emocional. 

Të dy këto kuptime bashkohen në 

një njësi kuptimore, që paraqet 
një qasje, po ashtu, kuptimore, 

komunikuese me ambientin 

përrreth. Kjo paraqitje kuptimore 

e ndërlidhur me fjalë tjera, është 

dhënë mjaft mirë në këtë vepër 

poetike, ku paraqitja është sa e 

thjeshtë dhe e drejtpërdrejtë, sa e 

thelluar dhe me synim të dhënjes 

së informatave shtesë, 

shumëdimensionale.  

 

Duke u munduar të paraqes çastet mendimore e emocionale, autori ofron 

gjendje specifike të mendjes, që mjaft duhur paraqitet në vjershën 

“Mbrapshtia dhe kthjellimi” në këto vargje: “Mendimet e varura/ Bëjnë që 

mendja të bjerë në grackë/ Të së kaluarës,/ Të ndërtuar mbi botëkuptime të 
gabuara/ E idealizime dhe/ Në frika të formësuara/ Për gjërat e 

konsideruara si të rrezikshme...”  

 

Poezitë e poetit Zhitia paraqesin individin me të menduarit për vetën se kush 

jemi ne si individ, të shprehurit për vetën të objektivitetit dhe subjektivitetit 

tonë, të shprehurit për vetën të brendësisë në ne dhe rrethinë në raport me ne, 

të shprehurit për vetën për realitetin dhe të vërtetën individuale, pasqyruar 

poetikisht te poezia “Subjektiviteti” sikurse në vargjet: “Mendimet 

imagjinare bëjnë shtrembërime për gjërat objektive,/ Duke iu shkaktuar 

devijime perceptimeve,/ Duke i paragjykuar përplasjet dhe dështimet 

personale/ Dhe duke i mbivlerësuar daljet mbanë.” 
 

Varësisht nga personaliteti ynë, si do të ndjehemi në çaste të ardhshëme, 

është njëra nga pyetjet që individi mund t‟i bëj vetëvetës? Dhe natyrshëm, 

kësaj pyetje, individi i gjenë përgjigjien në varësi nga karakteri apo 

personaliteti i tij. Autori vërehet që ndjek rrugën e mesme, harmonisë mes 

jokthjellësive dhe kthjellësive të mendjes, te vjersha “Angazhimi dhe 

harmonia”, në poezinë në vijim: “Kalimi në rrjedhën e jetës mund të jetë i 

ndryshëm,/ Nëse aktivë nuk jemi në të,/ Pasivë jemi aty./ Dhe e nesërmja do 

të na përfshijë në të:/ Të angazhuar plotësisht ndryshe,/ Por në botësinë e 

harmonisë.” 

 

Pra, ndryshimet apo gjendjet e mendjes, duke respektuar harmoninë 
ekuilibruese të mendjes, ku si mes i mirë gjendet gjendja e qetësisë dhe 

energjisë së pastër, janë paraqitur me mjeshtëri jashtëzakonisht të rrallë, në 

formë të prozave poetike në veprën, “Qetësia dhe energjia”, të autorit Ilir H. 

Zhitia. Autorit të këtij libri i urojmë suksese të mëtejshme në krijimtarinë e 

tij letrare! (Dr. Gani S. Pllana, inxhinier, publicist dhe shkrimtar. Prishtinë, 

më 30 Shtator 2019) 

 

Liria dhe e tashmja  
Jeta ndryshon, si jashtë 

po ashtu dhe brenda dhe 

ndodhitë që shfaqen  
nga çasti në çast, 

duke bashkëvepruar reciprokisht, 

pasqyrojnë harmoninë. 

E vëmendësuar në këtë  

mendja është e lirë  

 të rrjedhë me lumin e së tashmes, 

duke mos e humbur këtë lumturi,  

duke mos u bërë varësi e premtimeve  

për të ardhmen e pretenduar, 

që është e teoritizuar.   

 

Qetësia dhe energjia 
Mendja e qetë, në njërën anë,  

bëhet një me rrjedhjen e kohës, 

në anën tjetër shikon lojën  

e mendimeve entuziaste dhe pesimiste, 

të cilave, nga nxitimi i tyre,  

nuk u vërehet kund qartësia. 

Ajo lëviz lirshëm me të tashmen 

dhe nuk bart barrën e rëndë të brengave, 

që origjinën e kanë nga e kaluara 

dhe, duke mos qenë e ngarkuar, 

ajo ka energji për kohëbërje. 
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Mospërfillja dhe liria 
Kaluar plot e përplot raste  

të mospërfilljeve  

për lirinë e mendjes, 
vetëdijet tona shpërfaqen 

të ardhura nga bota e vjetër. 

Edhe nëpër sa raste të 

mospërfilljes,  

duhet të kalojnë ato 

që mendjen ta lenë të lirë  

për të lundruar me të tashmen 

e të jemi të qetë,  

duke mos u entuziazmuar 

nga ndikimi i tyre: 

të shkarkohemi nga subjektivizmi! 
 

Ilir H. Zhitina u lind më 17 

Korrik 1978 në Podujevë. Është 

poet dhe inzhenier i makinerisë. 

Është autor i vëllimit poetik 

“Jokthjelltësia dhe kthjelltësia” 

(BOTIME ARTINI, Prishtinë, 

2015), si dhe i librit në gjuhën 

angleze “Being pure” (BOTIME 

ARTINI, Prishtinë, 2016). Në 

ndërkohë, në kuadër të 

veprimtarisë artistike ka 
organizuar një ekspozitë 

fotografike me titullin 

“Ndryshueshmëria dhe 

llojllojshmëria”, në objektin 

“Termokiss” (Prishtinë, 2018). 

Në vitin 1996/97 ka filluar 

studimet në Universitetin e 

Prishtinës në Fakultetin e 

Inxhinierisë Mekanike, 

departamenti Konstruksione 

Mekanike dhe Mekanizim, të cilat 
i ka përfunduar në vitin 2001. Në 

vitin 2003 ka filluar studimet e 

magjistraturës në Inxhinierinë 

Mekanike në Universitetin e 

Prishtinës. Në vitin 2008 ka 

mbrojtur punimin shkencor të 

magjistraturës duke marrë titullin 

“Magjistër i shkencave teknike”. 

Ndërmjet viteve 2005-2009 ka 

zhvilluar studimet e Gjuhës dhe 

Letërsisë Angleze në 

Departamentin Filologjik të 
Universitetit të Prishtinës. Tani 

është duke vijuar studimet master 

në Fakultetin Filologjik, drejtimi i 

Gjuhës dhe Letërsisë Angleze.  
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Hazir Mehmeti 

Fitorja diplomatike e UÇK-së 

 
Vështrim. 

 

                                                     Vjenë, 8 nëntor 2019 
 

Të nderuar të pranishëm!  

 

Sonte ndihem i nderuar që mu dha rasti të paraqes para 

jush librin e radhës të  mikut tonë, ambasadorit të parë  

të Republikës së Kosovës në Austri, zotit Sabri Kiçmari, 

Fitorja Diplomatike e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, 

Kujtime nga përfaqësimi diplomatik i Ushtrisë 

Çlirimtare të Kosovës.   

 

Libri “Fitorja Diplomatike e UÇK-së” është një 
margaritar në mësimin e rrjedhave të rrugës së vështirë 

deri në realizimin e idealeve për liri në fundshekullin e 

kaluar. I shkruar natyrshëm me gjuhën e fakteve e bënë 

librin vepër me  vlera përtej një vepre kujtimesh apo 

ditari personal, kur dihet se autori ishte personazhi i 

ngjarjeve qe nga vitet e renda për vendin e pushtuar nga 

Serbia dhe Jugosllavia. 

 

Akademik Regjep Qosja në rezymenë e tij rreth librit 

me tjerash shkruan: “Libri i diplomatit  dhe i studiuesit 

tonë tashmë të njohur e të çmuar, Sabri Kiçmari, me 

titullin domethënës, Fitorja diplomatike, është libër i 
rrallë në krijimtarinë tonë letrare e shkencore, në të cilin 

janë bashkuar, shumë pajtueshëm, veçanti të kujtimeve 

dhe të ditarit”.   

Duke qenë bashkë drejtues të ilegales që nga viti 1989 

autori na sjell kujtime nga koha e demonstratave kundër 

pushtuesve serb e jugosllav, atëherë kur autori përjeton 

rëndë vrasjen e bashkëluftëtarëve të tij të ilegales, 

heronjtë e kombit: Ali Ajeti, Afrim Zhitia e Fahri 

Fazlia, dhe vdekja e Fadil Vates si pasojë e kushteve 

torturuese të burgut që kishte mbajtur.  Ishte kohë kur 

Lëvizja Popullore për Çlirimin e Kosovës e sheh 
rrezikun nga arrestimi, dhe merr vendim që Sabri 

Kiçmari të vepron jashtë vendit në 

EvropënPerëndimore.“U gëzova shumë që në përfundim 

të Konferencës do të bëja dorëzimin e detyrës së 

Sekretarit Organizativ tek heroi ynë Afrim Zhitia, pasi 

që për mua u vendos të largohesha jashtë vendit” , 

shkruan Sabri Kiçmari. Ky veprim ishte i mençur dhe 

me efekte pozitive të shumanshme të cilat i dokumenton 

libri që po promovojmë sonte. Ishte me rëndësi  

Mbledhja e Katërt e Lëvizës Popullore për Çlirimin e 

Kosovës, në gusht të vitit 1993, kur edhe  vendoset  për 
organizimin e luftës së armatosur,dhe, përcaktohet 

koncepti teorike,filozofik e politik i Ushtrisë Çlirimtare 

të Kosovës. Kjo  filozofi e drejtë dhe e arsyeshme do të 

prezantohet me sukses dhe vendosmëri nga grupi i 

përfaqësuesve politik të UÇK-së në Evropë. Në 

shtatorin e vitit 1998, Shtabi i Përgjithshëm Ushtarak i 

UÇK-së emëron zyrtarisht grupin e përfaqësuesve të saj 

për marrëdhënieve me jashtë i përberë nga Sabri 

Kiçmari, Jashar Salihu, Ramadan Avdiu, Rexhë 

Ibërdemaj, Agush Buja, Mujë Rugova, Bilall Sherifi  

dhe drejtuesi i grupit,  Bardhyl Mahmuti. 

Zonja e zotërinj!  

 

Diplomacia  evropiane  ruante  koncepte të vjetra, jo të 

drejta, lidhur me shqiptarët, rrjedhat në Jugosllavi dhe 

veçanërisht vuante nga paragjykimi ndaj UÇK e cila po 

rritej çdo ditë, dhe jo pa arsye në çarqe analitike 

ushtarake botërore, cilësohej si ushtria më rritur dhe 

shkruar në shtypin botëror në fundshekullin e njëzet. 

 

Kjo rritje u shumëfishua veçanërisht pas Epopesë së 
UÇK-së me 5,6,7 mars të vitit 1998, në Prekaz, kur bie 

heroikisht Komandanti Legjendar Adem Jashari dhe 

familja Jashari,   pikërisht, atëherë kur Serbia  

propagandonte shuarjen e saj.  Kjo datë shënon kthesën 

e madhe veç tjerash, në interesimin botëror për luftën e 

drejtë të UÇK-në. Ky moment shënon nisjen e 

fazësintensivetë aktiviteteve të grupit  përfaqësues me 

jashtë të UÇK-së në kontaktet me diplomat dhe shtypin 

botëror. Rënia heroike e Fehmi Lladrovcit, Xhevë 

Lladrovcit, Xhemajl Fetahajt ishte sa humbje e madhe, 

shumë herë më tepër, ishte krenari e frymëzim në 

fuqizimin e luftës për  liri. Këto sakrifica frymëzim 
kishin idealin për liri të lagur me gjak nga dëshmoret e 

kombit mes tyre Zahir Pajaziti që në hapat e parë të 

formësimit dhe luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.  

 

Për nga rrjedha e ngjarjeve në libër mund të vërejmë dy 

faza aktivitetesh: faza e ndërtimit tëbotëkuptimeve dhe 

koncepteve për liri brenda faktorit shqiptar dhe fazae 

ndërtimit dhe mbështetjes të së drejtës për liritë 

garantuara me konventat ndërkombëtare  në të cilat ishte 

e konceptuar filozofia politike dhe lufta e  Ushtrisë 

Çlirimtare të Kosovës.Këtu mësojmë sa e vështirë dhe e 
mundimshme ishte të bindet Evropa mbi të drejtën tonë 

për liri,  në rrethanat e kohës, kur dihet se  diplomacia e 

vendeve evropiane dhe vendeve tjeravuanin nga 

sindromi i koncepteve  të të ashtuquajturit “shtetit 

sovran” edhe kur ai shtet është kolonizator  e vrasës 

masiv i popujve siç ishte Serbia dhe Jugosllavia.  

Argumentet e shtruara në takime me burra shtetesh, 

diplomat, media e shkruara dhe elektronike tregojnë për 

sukses të jashtëzakonshëm në ndërgjegjësimin e faktorit 

të jashtëm mbi nevojën e përkrahjes së luftës për liri të 

UÇK-së, si formë e imponuar nga veprimet kriminale të 
pushtuesit i cili kishte qellim shfarosjen e shqiptarëve 

me pasojë  pastrimin etnik, si akt i vazhdueshëm 

gjenocidi shekujve  sipas programeve të 

memorandumeve të Akademisë Serbe të Shkencave, 

Kishës Ortodokse Serbe dhe qeverisë serbe si zbatuese e 

tyre. 

 

Sabri Kiçmari qe nga intervista e tij në gazetën “Der 

Spiegel” (12 tetor 1998) dhe  më tutje argumenton 

luftën e drejtë të UÇK-së, demanton propagandën serbe 

dhe argumenton mbështetjen vullnetare nga mërgimtarët 
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për UÇK-në. Në intervistat dhe takimet me  diplomat e 

zyrtarëdo bëhet prezantimin e krimeve serbe kundër 

civilëve shqiptarë; argumentimin e shkeljeve nga ana e 

Serbisë të rezolutave të ndryshme që ishin në fuqi; në 
periudhën e pas Marrëveshjes Rambujesë, përkatësisht 

në kohën e fushatës ajrore të forcave të NATO-s kundër 

Serbisë,  si faza vendimtare e epilogut të  luftës në 

Kosovë.  Tani UÇK-ja kishte ndërtuar struktura 

komanduese dhe Drejtorinë Politike të drejtuar nga 

Hashim Thaqi, i cili do jetë edhe drejtues i delegacionit 

kosovar në bisedimet e Rambujes, Angazhimi i Simbolit 

të Qëndresës Kombëtare, Adem Demaçit,  si 

përfaqësues i UÇK-së dhe Akademik Regjep Qosjes  i 

dha fuqi popullaritetit të UÇK-së duke forcuar 

pozicionet e saj në planin e brendshëm dhe të jashtëm si 
faktor pa të cilën nuk mund të vendoset asgjë për të 

ardhmen e Kosovës.  

 

Sabri Kiçmari së bashku me grupin përfaqësues 

njoftonin vazhdimisht opinioni publik, diplomatik, 

politik e ushtarak ndërkombëtar me gjenocidin që po 

zhvillohej kundër shqiptarëve në Kosovë si dhe 

argumentimi i shtruar i humbjes së vlefshmërisë së 

Marrëveshjes së Rambujesë në raport me statusin e 

ardhshëm të Kosovës dhe vetë UÇK-së, duke e mbrojtur 

në këtë rast qëndrimin se zgjidhja e statusit duhet 

kërkuar përmes referendumit ku do vendoste  populli. 
Me këmbëngulje u argumentua mos çarmatosja e  UÇK 

të si nevojë e sigurisë për të gjithë qytetarët e Kosovës 

pa dallim etnie.  Në shtypin gjerman do shkruhet me 

theks të veçantë rreth vendimit për nënshkrimin e 

Marrëveshjes së Rambujesë, duke e cilësuar një fitore 

diplomatike të UÇK-së. 

 

Autori me respekt të matur dhe të një diplomati të 

arsyeshëm rrëfen mbi realizimin e takimeve me 

personalitet të njohura të kohës:  Wolfgang Ischinger, 

Cem Özdemir,  Pier Churi, Doris Pack, Wolfgan 
Schüssel, Jozias van Aartsen, Louise Arbour, Erich 

Rathfelder, Hans Koschnik,  Tim Judah, Erchard 

Eppler, Gerhard Jandl, Laszlo Nagy, Jeffrey Fleishman, 

Alvaro Guitian Garcia, Larry Rossin, Lawarence G. 

Rossin, Roland Schleicher, H.Hunor, Albert Rohan, 

Wolfgang Petritsch, Wieland Schneider etj 

 

 

 

 

 

Zonja e zotërinj! 

 

Vjena ishte dhe mbetet në përgjithësi qendër  me peshë  

në historinë tonë kombëtare dhe veçanërisht qendër 
diplomatike. Këtu  vepruan shumë figura të njohura 

kombëtare, mes të cilëve: Hasan Prishtina, Faik Konica, 

Ismail Qemali, Dom Nikollë Kaçorri,  Eqrem bej Vlora,  

në përpjekjet e tyre për liri dhe shtet.  Këtu veproi edhe 

Sabri Kiçmari me grupin e veprimtarëve të devotshëm 

nga radhët e mërgimtarëve tanë: Xhevat Xhemajli, 

Abdullah Abdullahu, Rifat Buzuku, Eset Berani e 

shumë tjerë që organizuan demonstratanë përkrahje të 

gjithanshme për UÇK-në dhe  protesta në gjithë 

Austrinë në mbështetjen e luftës për liri të në të gjitha 

format e nevojshme.  
 

Ushtria Çlirimtare e Kosovës lindi si domosdoshmëri e 

pa alternativë për mbrojtje të kombit shqiptarë në 

Kosovë, Kosovë Lindore dhe Iliridë. Ajo lindi nga 

populli, u formësua nga populli, u ushqye nga populli 

dhe do mbetet gjithmonë emër i shenjtë për secilin 

qytetar. Idealet e saja ishin dhe do mbesin liria e barazia 

për të gjithë pa dallim etnie, bindje apo gjinie.   

 

Emri i autorit, Sabri Kiçmari,  këtu bashkëjeton në të 

gjitha rrethanat që  nga ilegalja e   Lëvizjes Popullore 

për Çlirimin e Kosovës, Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, 
Qeverisë  së Përkohshme pas Rambujesë, Qeverisë së 

Republikës së Kosovës, nga të cilat  Sabri Kiçmari do 

caktohet në rolin  e tij diplomatik  si përfaqësues i 

Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Evropë, detyrë kjo 

aspak e lehtë, por e kurorëzuar me  fitore diplomatike e 

cila  për rrjedhojë solli fitoren ushtarake dhe lirinë e 

Kosovës. Në këto rrjedha vendimtare për liri, Sabri 

Kiçmari ishte nga ato personalitet që me dinjitet kreu 

këtë obligim patriotik kombëtar. Ai  me modestin e tij 

mes tjerash në emisionin direkt të ARD në Bon, datë, 5 

shkurt 1999 deklaron: “Jam vetëm një përfaqësues i një 
populli që lufton për liri dhe pavarësi”. 

 

Dhe në fund më lejoni që në emër tuaj ta përgëzoj 

mikun tonë të nderuar, Sabri Kiçmari duke i dëshiruar 

shëndet e suksese në veprimtarinë dhe krijimtarinë e tij!   

 

Kjo audiencë dhe ky ambient ju dëshiron dhe fton 

përsëri!  

 

Faleminderit! 
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Tahir Bezhani, Gjakovë   

                               

 

 

 

 

 

 

 
Vargje Reshpiane 

Faqeve të zbehta të Reshpjes 

Shëtit kujtesa e pikëllimit 

Shikoj ato duar thatake 

Atë lëkurë të regjur e të tharë 
Sy të përmallur e të lmekur 

Si dy liqej të mbushur me akullnajë 

Dhimbja e shtrirë gjithë eshtnajës 

Mbështjellë me prushin e mendimeve 

Vargjet e rrjedhshme si beden kohe 

Frymëzim jete e qëndrese 

Lëng  shpirti që të kall etje 

Dhimbje të stërgjatura në rrathë pushteti 

Ashtu,imcak,bukuri e vuajtur 

Shtrirë në  shtratin e vdekjes 

Kur lëngimi merrte zjarrmi të padurimt 

Reshpja shkruante poezi 
Kënga  rrëfen qëndresën 

Obelisk vargjet e tij.... 

 

 

Sonte dikush do të vij 

Ka tre net që dëgjoj shpendkeqën 

Duke kënduar pemëve të oborreve përrreth 

Çative të vjetruara,afër dritareve krrokaste 

Ndjellte mort e mallkuara 

Dikush sonte do vdesë, ndonjë  skamnor 

Mbetur rrugëve të jetës i mërdhirë 
Pa dorëzgjatjen e të tjerëve 

Vuajtja është bukuri e zezë 

Në ankthin e parë të gjumit, si në heshtje 

Më rrëmbyen ca vargje rebele 

Kur shpendkeqja ndjellte vdekjen 

Frika më kishte përfshirë ndjeshëm 

Sonte (ndoshta )dikush do të vdesë 

Të nesërmen  lajmi mori dhenë 

Kishte vdekur  skamnori i lagjes 

Një kore bukë në xhep i kishin gjetur 

Një laps e një fletore me vargje 

Me dy rreshta shkrim të përmallshëm 
“Mos qani për  vuajtjen e zezë, 

Mos u trishtoni nga pamje  e bardhë!....” 

 

Dua të dehem sonte 

Dua të dehem në këtë vetmi nate 

Të bëhem tapë me alkol, nikotinë 

Të përjargëm, të shkrryhem baltës 

Thonjët t‟i grimcoj ngadalë deri në gjakosje 
Të ç‟frenohem i tëri derisa sytë të shohin dritë 

Mrekullinë trishtuese që më rri varë 

Pastaj të çajë më zë të lartë, piskamë 

Ëndërr të fluturoj lartësive 

Të shikoj botën si sillet vërdallë 

Dëshiroj me Galileun t‟i ndrroj dy-tre fjalë..... 

Merdianet a mos kanë ndryshuar 

Një lëmësh i mbështjellur, moti ngatrrue 

Fija nuk i zgjidhet 

Nuk di kufi të atdheut 

E as vendlindjën ku e kam! 

Dua të dehem sonte  
Të kënaqem në pakufi me këtë shëmti 

Si kjo kohë fluskë sapuni 

Që rrëshqet mashtrueshëm 

Sipër ndërgjegjies së sëmurë 

e hapësirë të pambarim njerëzimi 

Nuk di! 

A do ketë durim buzëqeshja e ngrirë 

Dhe shpresat e mërdhira... 
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Sport 
 

 

 

 

 
Përmbyllet me suksese turneu i shahut  “1. Arbëria Open 2019‟‟ 

 

Përgjatë javës nga 21-27 tetor 2019, nën organizimin e Klubit të Shahut “Arbëria” nga Vjena dhe në bashkëpunim me 

Federatën e Shahut të Vjenës u mbajt turneu ndërkombëtar i shahut “Arbëria Open 2019 - Edicioni I”. Klubi ka për 

synim që ky aktivitet të bëhet tradicional, duke pasur parasysh interesimin dhe pjesëmarrjen e madhe të dashamirëve të 

shahut qysh në këtë turneun e parë. 

 

Pamje nga turneu 

 

57 lojtarë të shahut nga 14 nacionalitete të ndryshme u grumbulluan në 

turneun e shahut “Arbëria Open 2019 – Edicioni I”, nga të cilët 12 ishin 

lojtarë të vetë klubit. Në një atmosferë të qetë dhe të këndshme shoqërore, 

garuesit në shah kaluan javën sportive, duke bërë 7 raunde lojërash, të cilat 

sipas gjyqtarit nga Federata e Shahut të Vjenës, Gregor Neff, kaluan pa 

ndonjë ngatërresë apo incident. Ai tha se është i kënaqur nga mbarëvajtja e 

turneut, lojëtarët ishin shumë të përgatitur dhe pjesëmarrësit e tjerë që 

shoqëruan lojërat gjetën gjithashtu një argëtim të mirë përgjatë turneut. 

 

Fotografi e përbashkët e pjesëmarrësve të turneut 

 

Mirëpo, sinë çdo garë tjetër, më të mirët marrin vendet e para dhe 

shpërblimet më të shtrenjta. Kështu, vendi i parë i takoi mjeshtrit Nikolaus 

Stanec me 6 pikë, i dyti Konstantin Peyrer me 5,5 pikë, i treti Johannes 

Steindl me 5,5 pikë, i katërti Ekaterina Nikanova me 5 pikë dhe i pesti 

Franziskus Leopold Wagner gjithashtu me 5 pikë. Pastaj u dha çmimi më i 

mirë për zonjat, i cili i takoi znj. Irina Ivanyuk, çmimi seniori më i mirë i 

takoi Werner Reif dhe çmimi më 

i mirë për të rinjtë U 18 i takoi 

Nathan Cabala. Gjithashtu u 

ndanë edhe dy kategori çmimesh, 
për treshen e parë nën 2000 pikë 

(elo), vendi i parë për Adrian 

Pirvulescu, i dyti Agron Çika dhe 

i treti Faruk Mohamed Sayadi, si 

dhe treshja e parë nën 1800 pikë 

(elo), vendi i parë Tobias 

Englisch, i dyti Robert Ernst dhe i 

treti Peter Meixner. Për të gjithë 

pjesëmarrësit e tjerë u ndanë 

mirënjohje dhe çmime të tjera në 

gjësende si: libra, ëmbëlsira, 
fruta, shishe të verës etj. 

 

Në fund të këtij aktiviteti u 

realizua një turne i shpejtë në 

shah, ku për 5 vendet e para 

gjithashtu u ndanë çmimet e 

parapara. Të pranishmit u ndanë 

të gëzuar, me shpresën që vitin e 

ardhshëm takohen përsëri në 

edicionin e dytë të turneut 

ndërkombëtar që do të realizojë 
Klubi i Shahut ”Arbëria” nga 

Vjena. Klubi uron lojtarët për 

suksese në turne të tjera dhe 

falënderon përzemërsisht 

mbështetësit dhe financuesit e 

këtij tunreut si Rrjetin e 

Bizneseve të Diasporës Shqiptare 

për Austri, në krye me z. Yll 

Blakaj, pastaj ndërrmarjet 

“Albakopie”, “Blakaj Fenster & 

Türen, “Timi Trans”, “Alushaj”, 

“Gashi Fenster & Türen”,  
Këshillin Koordinues të 

Shoqatave Shqiptare në Austri,si 

dhe të gjithë anëtarët, që me 

punën e tyre dhe angazhimin 

vullnetar e bënë të mundshme 

mbarëvajtjen e shkëlqyer të këtij 

aktiviteti kulturor dhe sportiv. 

 

 

 


