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FJALA JONË
Të nderuar lexues,
kemi kënaqësinë t’jua përcjellim numrin jubilar-të dyzet të revistës sonë dhe tuaj
‘‘Dielli Demokristian’’. Që nga 1 qershori i vitit 2010, përgjatë pothuajse dhjetë 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, 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 është në përfundim e sipër 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.

Shën Nënë Tereza
FAQJA E TRETË
Falja dhe pajtimi - parakusht jete e paqeje

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.

SPECIALE

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 në muajin qershor
të vitit 2020.

EKSKLUZIVE

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 falas në formë të shtypur si dhe
në atë elektronike në mijëra adresa elektronike të lexuesve në të katër anët e botës.

… edhe 40 000!
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Faqja e tretë
Don Lush Gjergji, Prishtinë

Falja dhe pajtimi - parakusht jete, paqeje dhe qytetërimi
Me rastin e 100-vjetorit të lindjes së prof. Anton Çettës
dhe 30-vjetorit të Pajtimeve të Gjaqeve.
Njeriu dhe njerëzimi s’mund të jetojnë pa falje dhe pa dashuri. Falja, pajtimi
dhe dashuria nuk është thjesht vepër njerëzore, çështje e arsyes, vullnetit apo
përcaktimit tonë, sepse mendoj se pjesa dërmuese e njerëzimit e kupton se e
keqja nuk mundet me të keqe, por vetvetiu është tejet e vështirë, mos të them
e pamundshme, pasiqë i tejkalon fuqitë tona njerëzore. Shi për këtë pa besim
dhe pa ndihmën e Zotit dhe të rrethit, përkrahjen, pjesëmarrjen tonë
vëllazërore nuk mundet e keqja e urretjtes, mënisë, gjak apo hakmarrjes.
Këtë e ka vërtetuar edhe përvoja jonë sidomos gjatë vitit 1990, ku kemi gjetur
dhe përjetuar se motivet fetare dhe kombëtare dukshëm lehtësonin pajtimin,
faljen, tejkalimin e çdo lloji vështirësie, si shtylla të fuqishme veprimi.

Urrejtja është djallëzore, vdekjeprurese, vrastare, vetëvrasje, vëllavrasje, ndërsa dashuria
dhe falja janë hyjnore dhe frytdhënëse. Shën
Gjoni urrejtjen e krahason edhe me verbëri,
terr: “Kush e urren vëllanë e vet, gjendet në
errësirë dhe ecën në errësirë. Nuk di kah
shkon sepse terri ia ka verbuar sytë” (1 Gjn 2,
11).
Jezusi thotë:“Por ju them juve që më dëgjoni:
Doni armiqtë tuaj, bënu mire atyre që ju
urrejnë, bekoni ata që ju mallkojnë, lutuni për
ata që dijekeqas ju mundojnë… Si dëshironi
t’ju bëjnë juve njerëzit, ashtu bëjuni edhe ju
atyre… Bëhuni edhe ju të mëshirshëm sikurse
/edhe/ Ati juaj është i mëshirshëm. Mos
gjykoni dhe nuk do të gjykoheni. Mos dënoni
dhe nuk do të dënoheni! Falni dhe do të gjeni
falje!” (Lk 6, 27-28. 31. 36-37).
Pse njeriu i sotshëm, sidomos ne Shqiptarët,
falim pak, vështirë, gati edhe keq, pjesërisht,
vetëm në disa rrethana të rrezikimit, të luftave,
si ndodhi gjatë vitit 1990?

Kosovrë, 1990
Pa këto elemente ne bëjmë “vrasje, hakmarrje apo edhe gjakmarrje”
psikologjike, shpirtërore, nëpërmjet indiferentizmit, egoizmit, egocentrizmit,
karierizmit, materialimit, konsumizmit, hedonizmit, moskujdesit për të varfër
dhe të mjerë si dhe shumë dukurive tjera shëmtuese, sidomos dukurisë së
shtimje, shpifjes, përgojimit, paragjykimeve, përkrahjes dhe solidaritetit për
të keqe, që fatkeqësisht janë gjithnjë në rritje dhe në zhvillim të hovshëm ndër
ne.
NJERIU ËSHTË NJERI AQ SA KA DASHURI, sa di dhe do të ketë
mirëkuptim, dhembje, mëshirë për të tjerët, të falë dhe të kërkojë falje, pra, sa
jeton me dashuri dhe për dashuri.
Kjo ndërlidhet ngushtë edhe me aspektin fetar, botëkuptimor, kombëtar,
gjithënjerëzor. “Nëse ndokush thotë: “E dua Hyjin” e këndej e urren vëllanë
e vet që e sheh, Hyjin që nuk e sheh, s’mund ta dojë” (1 Gjn 4, 20).
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Më duket se edukimi i rrebtë dhe formal, që
mbështetet kryesisht në urdhëra, ndalime,
krijon më tepër ndjenjën e frustrimit, hurxhit
dhe të paaftësisë, mbylljes, e cila shpesh
shpërthen në agresivitet, sulm, urrejtje dhe në
shkatërrimi, sepse familja dhe shoqëria jonë
më tepër mbështet në ligje, rregullore, tradita,
se në marrëdhënie ndërnjerëzore, ndërfamiljare, në përvojën e mirësisë dhe dashurisë së
ndërsjellët. Ne duhet t’i zbulojmë dhe t’i
përkrahim anët pozitive te vetja dhe te tjerët,
sepse nëse rritet e mirja, vetvetiu pakësohet e
keqja.
Gabimi i dytë është garimi i egër për punë,
fitim, sukses me çdo kusht, ku njeriu nuk është
më askush dhe asgjë nëse nuk punon, nuk
fiton, nuk ka sukses në krahasim me të tjerët,
pra, subjekti-njeriu objetivizohet apo bëhet
gjësend. Në këtë “garë” të pamëshirshme
dikush lodhet, ndalet, çalon, s’ka fuqi dhe
mbetet i frustruar, ndihet keq, nuk e ka më
mbështetjen e të tjerëve, dhe si i tillë
potencialisht është “kandidat” për urrejtje ndaj
vetvetes dhe ndaj të tjerëve.
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Bota, të tjerët janë fajorë për fatin e keq, për mossukses, për dështime, prandaj
janë psikologjikisht dhe shpirtërisht të cunguar, të anësuar, të dëmtuar dhe si
të tillë në hall me vetveten dhe me të tjerët.
Gabimi i tretë është feja vetëm si njohuri, rregullore, ligj, në anën thjesht
formale, pa përvojë dhe jetësim me Zotin-Dashuri dhe me vëllaun njeri. Nga
përvoja e fesë së Zotit-Dashuri i cili në vazhdimësi është edhe falje, mëshirë,
pajtim, ndërrim, përmirësim, mësohemi dhe aftësohemi edhe ne deri diku t’i
përngjajmë atij, jemi të lumtur në falje ndaj të tjerëve.

Pajtimi i gjithmbarshëm i popullit shqiptar
duhet të jetë një vepër fisnike, vetëm një gjest
i përvuajtërisë dhe shpirtmadhërisë së popullit
tonë...Të tjerët po na vrasin vazhdimisht, a
duhet atëherë edhe ne të vritemi me njëritjetrin?... Jo, duhet të jemi si kurrë më parë
afër dhe së bashku me njëri-tjetrin, sepse na
presin sprova dhe rreziqe të ndryshme edhe
më të mëdhaja...” (Giancarlo-Valentino
Salvoldi – Lush Gjergji, Kosovo un popolo
che perdona, EMI, Bologna, 1997, f. 48: Më
gjerësisht lexo: Po aty, vep. e cit. f. 31-105).
Derisa mos ta ndërrojmë botëkuptimin ndaj
jetës, vetvetes, familjes, shoqërisë, s’mund ta
ndërrojmë as veprimin, jetën tone edhe lidhur
me falje dhe pajtim, pra, për luftim dhe dëbim
të gjak ose hakmarrjes.
Trimëria më e lartë është ta mundim të keqen
së pari në vete, e pastaj edhe te të tjerët, sepse
JEMI TË LIRË VETËM NËSE JEMI TË
MIRË!

Prifti, hoxha, Anton Çetta dhe Mark Krasniqi
Ne Shqiptarët sot jetojmë ose nën ndikimin e individualizmit të tepruar,
bajraktarizmit, vetëm si të them unë, ose të kolektivizmit anonim, mentalitetit
turmor dhe grumbullor, si thonë dhe veprojnë të tjerët, pa pasur mundësi të
jemi vetvetja, pa ndonjë orientim dhe përcaktim jetësor. Ndikimi i të tjerëve,
i rrethit të ngushtë apo të gjerë, ende është shumë i madh, mos të them edhe
vendimtar, kryesisht negativ, duke cunguar identitetin dhe personalitetin,
orjentimet, bindjet, përcaktimet, veprimet dhe jetën personale dhe familjare.
Shqiptari rregulloren kryesore të jetës e ka këtë parim: Si të tjerët! Kur të tjerët
falin, si ndodhi gjatë vitit 1990, atëherë edhe unë ose edhe ne…, ndërsa sot,
është ndryshe.
Falja tek ne ende fatkeqësisht trajtohet si dobësi, ndërsa hakmarrja dhe
gjakmarrja si trimëri, si traditë e shenjtë shqiptare, si virtyt i pamohueshëm
nga rrethi familjar dhe shoqëror traditor, sipas parimit të pakuptimët: gjaku
nuk falet as nuk tretet kurrë!
Në tekstet shkollore, në literaturë, në krijimtari të ndryshme, si poezia, proza,
piktura, skulptura, muzika, filmi, vlera dhe virtyti i faljes, paqes, dashurisë,
strategjia paqësore dhe jodhunore gandiane, tereziane, rugoviane, bashkimi në
dallime është shumë pak i pranishme.
Ja përshkrimi i Anton Çettës i vështirësive për pajtimin e gjaqeve: “Ishin dy
shkaqe kryesore të pengimit të pajtimit. I pari ishte bindja kokëforte për
ruajtjen e traditës sipas Kanunit. Disa njerëz në mënyrë fanatike shkonin sipas
kësaj tradite. Arsyja tjetër ishte justifikimi i familjeve të cilat e zbatonin
hakmarrjen, sepse kështu dëshironin të paraqiteshin besnike ndaj traditës...”
(Giancarlo-Valentino Salvoldi – Lush Gjergji, Kosovo nonviolenza per la
riconciliazione, EMI, Bologna, 1999, f. 52. Më gjerësisht lexo: Po aty, vep. e
cit. f. 37-77).
Ja edhe shpjegimi sintetik dhe profetik i Prof. Anton Çettës për pajtimin e
gjaqeve: “Ne fill e kemi përjashtuar mundësinë e dëmshpërblimit apo të
pagesës së gjakut:
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Prandaj para çdo veprimi pika e parë është
kuptimi i gjendjes, si nga aspekti historik,
ashtu edhe nga vështrimi aktual. Pika e dytë
është ndarja e përvojave tona nëpërmjet
bisedimeve, dialogut dhe komunikimit ndërnjerëzor dhe ndërvëllazëror, që të jemi së
bashku si në të mira, ashtu edhe në të vështira.
Gjendja konflikuale kërkon së pari
harmonizimin e njeriut me vetveten, me atë që
është dhe dëshiron të jetë, dhe vetëm pastaj
mund të shkojmë kah hapi i dytë –
marrëdhëniet ndërnjerëzore, që të vijmë edhe
deri te ndjenja e përkatësisë së përbashkët apo
gjithëshqiptare, te shoqëria.
Sot hak-marrja apo gjak-marrja duhet të
ndërrohet edhe në terminologji, sepse thënë
kështu duket se njeriu ka të drejtë, bile edhe
detyrë, ta marrë hakun apo edhe gjakun!
ÇDO HAK APO GJAK-MARRJE SOT
ËSHTË SË PARI VETËVRASJE, PASTAJ
VËLLAVRASJE DHE SË FUNDI EDHE
VRASJA E TJETRIT.
Pa vetëdije të tillë s’mund ta luftojmë këtë
dukuri shëmtuesi, kancerin e shoqërisë
shiptare në ditët tona.
Duhet gjithnjë ta kultivojmë KULTURËN E
JETËS: nderimin, pranimin, përkrahjen dhe
mbrojtjen e jetës në çdo faze, sipas parimit të
njohur shqiptar: “S’ka shtëpi pa pleq dhe pa
fëmijë”, dhe “Mjerë ajo shtëpi që s’ka pleq
dhe fëmijë!”. Pse atëherë mos ta duam dhe
mbrojmë jetën nga çdo rreziku apo kërcnimi,
edhe nga gjakmarrja?
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Kush jeton për hakmarrje, nuk jeton fare, sepse jeton vetëm për të bërë keq,
kjo s’është e denjë për askend, jeton për së gjalli në varr. Urrejtja është
DIKTATORI më i keq që vetvetiu nuk vdes kurrë dhe robëron të gjithë. Mu
për këtë falja është parakusht jete, paqeje dhe qytetërimi, si përvoja më e
rëndësishme dhe vendimtare në jetë, e cila mundëson të dalim prej vetvetes
dhe të përqendrohemi në të tjerët për të jetuar të vëllazëruar dhe të bashkuar.
S’ka njeri të përsosur që s’ka nevojë për falje, si prej Zotit ashtu edhe prej të
afërmit, por edhe për të falur. Nga kjo përvojë lindë paqja e vërtetë e cila
mbështet në drejtësi, të vërtetën dhe mbi të gjitha në dashuri. Kjo e begaton
kulturën e jetës dhe qytetërimin e dashurisë.
Dhe së fundi disa parime të shëndosha, do të thoja edhe të shenjta, për pajtimin
e gjaqeve:
•

•
•
•

•

Pajtimin e gjaqeve nuk e kërkonim kurrë në emër të vrastarit dhe
kriminelit, por në emër të të pafajshëmve, mbi të gjitha në emër të
Zotit dhe të Popullit shqiptar, të fëmijëve dhe të rinisë, për të tashmen
dhe për ardhmërinë tonë.
E keqja kurrë nuk e mund të keqen, por vetëm e mirja, falja dhe
pajtimi nuk lejojnë që “zinxhiri” i traditës t’na ngulfatë dhe t’na
fundosë paskajshmërisht në vëllavrasje dhe vetëvrasje.
Falja e gjakut është trimëri kulmore, kërkesë, nevojë dhe
domosdoshmëri e kohës sonë, sepse pa flakjen e kësaj dukurie,
kancerit shpirtëror shqiptar, nuk ka liri dhe demokraci të mirëfilltë.
Me falje dhe pajtim ne më së miri i nderojmë viktimat, sepse gjaku i
tyre na mundëson krijimin e ndjenjës së përbashkët me mbarë
popullin tonë, si një familje e madhe, si në gëzime, ashtu edhe në
pikëllime, para sfidave dhe rreziqeve që doemos na priteshin.
Ata që falin janë “heronjtë e ditëve tona”, paralajmërusesit se jeta
është më e fortë se vdekja, falja më e qendrueshme se urrejtja,
dashuria dhe vëllazëria rruga e vetme e shpëtimit.

“Sofra e Pajtimit” kishte krijuar parakushtet për ngjarjet madhore të vitit 1999
dhe më vonë, si në aspektin kombëtar, ashtu edhe ndërkombëtar, për krijimin
e strategjisë paqësore dhe jodhunore, për luftën e lavdishme të UÇK-së, për
ndërhyrjen e NATO-s, në përforcimin e vlerave dhe virtyteve pa të cilat s’do
të ishim ata që jemi dhe aty ku jemi sot, në Kosovën e lirë dhe demokratike.
“Koka” apo “Zemra” e Pajtimeve ishte Prof. Anton Çetta, veprimtar i shquar
dhe i dalluar, Populli, ata që kanë falur, “heronjtë e ditëve tona”, vetëdijesimi
dhe përcaktimi ynë për jetë, për paqe, për liri, demokraci dhe pavarësi.
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Fatkeqësisht edhe pas kaq viteve, ende nuk
kemi asnjë studim të mirëfillët ndërsciplinor
rreth faljeve të gjaqeve gjatë vitit 1990 nga
aspekti juridik, traditor, etiko-moral dhe fetar.
Me pajtimet e gjaqeve është tejkaluar tradita,
drejtësia, mungesa e lirisë dhe shtetësisë, është
zbatuar vëllazëria, falja dhe dashuria e cila na
ka afruar dhe bashkuar para rreziqeve të luftës
dhe asgjësimit. Kjo përvojë duhet gjithnjë të
kujtohet, studjohet, paraqitet nëpërmjet mjeteve pamoro-dëgjimore, shtypit, krijimtarisë,
si vlerë dhe virtyt që duhet kultivuar gjithnjë e
më shumë, si parakusht jete, paqeje, demokracie, si zhvillim i gjithanshëm i njeriut, familjes
dhe shoqërisë sonë.
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Speciale
Arben Gjinaj, Vjenë

…edhe 40 000!
“Dielli Demokristian” ishte dhe mbeti një “diell” që shndrit mbi qiellin e diasporës shqiptare, në veçanti asaj në Austri.
Që kur lindi eci vet! Pa mbështetje financiare, por gjithmonë me një vullnet dhe dashuri.
Revista “Dielli Demokristian” ishte dhe mbeti
një “diell” që shndrit mbi qiellin e diasporës
shqiptare, në veçanti asaj në Austri. Që kur
lindi eci vet! Pa mbështetje financiare, por
gjithmonë me një vullnet dhe dashuri.
Natyrisht se një medium jeton falë lexueseve
të tij. Për një medium, lexuesit janë sikur ajri.
Pa ta, nuk mundët të ekziston. Jam i bindur se
përveç lexueseve besnik, “Dielli Demokristian” do të rritet edhe më shumë duke sjell
tema dhe rubrika të reja që do të bëjnë për vete
edhe lexuesit e rinj.

Revista Dielli Demokristian pothuajse tash e dhjetë vite ka krijuar emrin e
vet, identitetin e vet. Për bashkatdhetarët tanë në Austri për shumë vite ishte i
vetmi mjet informimi. Më shkrimet e larmishme të saj ka lënë gjurmë të thella
në opinionin tonë. “Dielli Demokristian”, ka përmbushur një mision tepër të
rëndësishëm për bashkatdhetarët tanë, duke qenë gjithmonë në shërbim të
informimit, edukimit, kulturës dhe historisë së shqiptarëve.
Për afro një dekadë, (numri i parë i revistës u botua me 1 qershor 2010) “Dielli
Demokristian” ka shkruar dhe informuar publikun për secilin manifestim,
ngjarje të shoqatave dhe individëve shqiptarë në Austri, të cilët më sukseset e
tyre dita - ditës na bëjnë të ndjehemi krenar.
Puna e palodhshme dhe angazhimi me zell i themeluesit dhe ideatorit të kësaj
reviste, Anton Markut dhe gjithë stafit të Redaksisë “Dielli Demokristian” do
të duhej të jetë njëmotiv shtesë edhe për ne, gjeneratat e reja se si t’i
përkushtohemi me seriozitet dhe përkushtim secilës punë, aq më shumë asaj
të gazetarisë.
Për dyzet numra të botuara të saj “Dielli Demokristian” ka dëshmuar veten që
gjatë kësaj dekade ishte objektive dhe e paanshme duke pasqyruar të gjitha
ngjarjet dhe aktivitetet shqiptare në mërgatë. Më përvojën e saj, ajo është bërë
dritarja e pashmangshme, që na servon në mënyrë konstruktive të gjitha
nevojat, brengat, sfidat dhe interesat e mërgatës sonë.
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Dyzetë numra të botuara për afro 10 vite
veprimtari nuk janë edhe aq pak, por janë
vetëm fillimi i një dekade të re! Shumë e
shumë numra dhe vite të tjera janëpër para.
Prandaj pranoni urimet e mia Redaksia e
“Diellit Demokristian” dhe ju lexues të dashur
duke ju dëshiruar mbarësi e suksese edhe më
tutje! Gëzuar!
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Ekskluzive
Lekë Mrijaj, Prishtinë

Aktualiteti i shqiptarëve në Austri
përmes revistës në gjuhën shqipe

Nga janari i sivjetëm në versionin print,
nisi së botuari për herë të parë revista në
gjuhën shqipe, nr. 1/2020, e pagëzuar me
emrin “Albinfo.at”. Revistë e botuar falë
mbeshtetjës së Ministrisë së Diasporës
dhe Investimeve Strategjike e cila në
substance të saj ka përmbledhë aktualitetin e gjithmbarshëm të shqiptareve në
Austri.

Në vazhdim dr. Iseni tha se natyrisht se ky medium nuk do të mund të ekzistoj pa
akterët ekonomik të saj si dhe angazhimit me zell të Arben Gjinaj (redaktor
përgjegjës për Austri) dhe kolegëve të tij, bashkëpunëtorë (Sevdail Tahiri, Blerim
Shabani, Hazir Mehmeti, Izri Rexha, Fjorda Llukmani, Granit, Tërstena, Rozafa
Rexhepaj, Skënder Hajdari) të cilët duke qenë me qëndrim në Austri, me vite kanë
bashkëpunuar me Albinfo.at, e që do të rrezatojë dhe shpresojmë se do të
zhvillohet simotra e saj në Zvicër. Ju urojmë po ashtu edhe juve lexuese për këtë
projekt të ri në shërbim të komunitetit shqiptar në Austri, tha në fund dr. Iseni.

Është një revistë shqiptare e konceptuar në
mënyrë profesionale e rregulluar mirë
gjuhësisht dhe teknikisht, e që për lexuesit
shqiptar ka sjellë një numër me informacion të zgjeruar e të thelluar me intervista, publicistikë, gazetari, opinione si
dhe analiza me cilësoret për lexuesit tanë
mbarëshqiptar në mergatën shqiptare të
Austrisë.
Kjo revistë perveç stafit të saj shumë te
kualifikuar dhe të mrekullueshem, gëzon
mbeshtetjën edhe të e bashkëpuntoreve të
saj, si studjues të historisë së artit,
profesorë, kritikë të artit bashkëkohorë,
gazetarë dhe artistë si mergimtarë të
kategorive të ndryshme që jetojnë dhe
veprojnë në Austri.
Dr. Bashkim Iseni, (doktor i shkencave
politike, instituti për studime politike dhe
ndërkombëtare, Universiteti i Lozanës)
është themelues i platformës Albinfo.at, i
cili veq tjerash për revistën në fjalë rrëfen
duke thënë se: Hapja e platformës
“Albinfo.at” & print përbën një hap të
rëndësishëm drejt një informimi të mirëfilltë, cilësor, profesional dhe neutral me
lajme faktike dhe shërbime kualitative që
kanë të bëjnë pergjithësisht me diasporën
shqiptare në Austri, si dhe me marrëdhëniet e saja me vendet e prej-ardhjës si
dhe me vendin pritës. Madje në vazhdim
dr. Iseni, përmendi edhe pervojën dhjetë
vjeçare të platformes “Albinfo” e cila është
një shëmbull në promovim të tolerancës,
vlerave demokra-tike, kultur-ore në ato
vënde ku jetojnë shqiptarët, në kultivim të
vlerave dhe trashëgimisë kulturore e
prejardhjes së tyre.

Për revistën në fjalë flet edhe Arben Gjinaj, redaktor i “Albinfo” i cili thotë se
krijimi i platformës mediale albinfo.ch, është një medie e cila perfshin lajmet e saj
ditore dhe investiguese nëpërmes portalit të saj dhe revistës me të njëjtin emër, ajo
është angazhuar me dinamizëm dhe qasje moderne për të artikuluar nevojat e
pritjet dhe për t`i siguruar diasporës shqiptare vëmendjen që e meriton, si nga
vendi pritës ashtu edhe nga vendi i prejardhjes. Pikërisht në këtë numër, redaktori
pergjegjës i kësaj reviste, Gjinaj tha se lexuesit veq tjerash mund të lexojnē:
Intervistën (edhe në gjermanisht shënimi im) me Ambasadorin e Kosovës në
Austri, z. Sami Ukellin, për shërbimet konsullore në Ambasadën e Kosovës, për
Rrjetin e Bizneseve Shqiptare, Shoqata Kulturore si reportazhe nga terreni, me
ndërmarrësit e suksesshëm shqiptarë në Austri, portrete të shqiptarëve të mirë
integruar në shoqërinë austriake si në: politikë, ekonomi, mjekësi, kulturë, sport
etj. Redaksia dhe i tërë ekipi i albinfo.at, është i mobilizuar në lansimin dhe
realizimin e kësaj reviste, ju dëshiron lexim të këndshëm! Së bashku, mund t’ia
dalim, tha Gjinaj.
Nga kjo përmbledhje e revistës Albinfo, unë si publicist, nuk mund të largohëm
pa i përmendur miqtë e mi të çmuar shkrimtar, Anton Markun (kryetar i Lidhjes
së Shkrimtarëve Shqiptar “Aleksander Moisiu” në Austri) i cili veq tjerash thotë:
“Unë kam botuar disa libra në Kosovë dhe kam qenë, pak a shumë i njohur në
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rrethët letrare atje, por këtu më është
dashur të filloj nga para. Në Austri është
vështirë të jetohët prej shkrimëve, ndërsa
për të huajt në krahasim për vëndasit, është
e tëra dyfish me sfiduese, pikë së pari për
shkak të barrierave gjuhësore, por unë nuk
u dorëzova asnjëherë” tha shkrimtari,
Anton Marku.
Ndërsa miku tjetër i imi , shkrimtari,
Besim Xhelili (është anëtarë i PEN Klubit
austriak, dhe i Lidhjës së Krijuesve
Shqiptar në Mergatë) i cili ka migruar qysh
para 21 vitësh nga Tetova shqiptare për nē
Vjenē të Austrisë, pikërisht është autor i 12
librave, vepra e tij më e re është romani,
siq thotë autori, një triologji me titull sekret
që do të zbulohët në pjesën e tretë e që
është botuar në shqip, gjermanisht dhe
suedisht, roman i cili titullohët “1803”.

Nr. 40: Vjenë, mars 2020

Në fund të këtij shkrimi përmbledhës, po e themi se kjo revistë më ra në duar nga
don Nikson Shabani, Famullitar i Kishës Katolike Shqiptare në Vjenë e udhëheqës
i Misionit Katolik Shqiptarë në Austri, gjë qe po e them troq se kjo revistë me ka
mahnitur shumë me kualitetet gjithëperfshirëse dhe stilin e saj kualitativ të
prezentuar. Unë kam përcjellur shumë gazeta, revista, botime të ndryshme javore
e mujore, si në Shqipëri njiashtu edhe në Kosovë, të cilat flasin kryesisht për
aktualitetin politik, kulturor etj., por në fakt, kjo revistë ma mbushi mëndjën se
mund dhe do të ekzistojsepse e mbushi një zbrazëtirë të madhe duke prezentuar
fushat më të kapshme dhe me të rëndësishme gjithëperfshirëse të jetës së
mergimtarëve shqiptarë në Austri, tamam me një ndërthurje të bukur, me një gjuhë
të bukur shqipe komunikative.
Revista në fjalë është një lexim i detyrueshëm për këdo, pikërisht për shqiptarët
që jetojnë në Austri është një doracak që duhet ta kenë në dorë në mënyrë që të
marrin informacionet më të reja, me të sakta dhe më të përditësuara.
Suksese revistës, ideatorit themelues, dr. Isenit, redaktorit përgjegjës, Arben
Gjinajt, si dhe mbarë stafit përcjellës të revistës “Albinfo.at”.
Burimi:
https://www.botasot.info/diaspora/1234003/aktualiteti-i-shqiptareve-ne-austri-permesrevistes-se-pare-ne-gjuhen-shqipe/

Si para përfundim, lirisht mund të themi se
kjo revistë në vehte përmban mesazhe
modeste nga rrafshi: kombëtar, kulturor e
njerëzor ku trajtohën shumë tema të
natyrave të rëndësishme, tema aktuale,
tema të një rëndësie e të veçantë, dhe mbi
të gjitha trajtohën laryshi temash pa dallim
etnike, kombëtare, fetare, partiake, gjinore
e klasore. Në këtë të themi si recension apo
përmbledhje, nga kënd-veshtrimi im, jam
munduar pak a shumë të pasqyroj e
prezentoj përshtypjen time për revistën,
por edhe shumëçka ndoshta kemi lënë
anash si të pa cekur, në mënyrë që lexuesi
kur ta merr në duar revistën, le të krijon një
përshtypje të tij, pikërisht të familjarizohet
me të më shumë, njëkohë-sisht të thellohet
në atë që quhet “Albinfo.at”.
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Intervista

Një copë Atdhe në mërgim
Intervistë me don Nikson Shabanin, udhëheqësin e Misonit Katolik Shqiptar në Austri.
D.D: Kush është don Niksoni? Nga vini, në cilat vende keni shërbyer deri
më tani dhe qëkur gjendenin në Vjenë?
Kam lindur me 26 korrik 1976 dhe jam fëmiu i parë, nga dhjetë, sa kanë
prindërit e mi Shin e Zina Pali-Shabani nga Stublla e Epërme e Vitisë. Jam
rritur në atë fshat të bukur me plot kulturë, fe e njerëz të mirë, shembulli i të
cilëve ka lënë gjurmë të pashlyeshme në karakterin e identitetin tim. Shkollën
fillore kam kryer aty. Shkollën e mesme dy vite në Shkup e dy të tjera me
maturë në Suboticë të Vojvodinës. Fakulltetin fillozofik e teologjik te jezuitët
në Zagreb. Meshtar jam shuguruar në gusht të vitit 2001. Si meshtar i ri,
ipeshkvi imzot Mark Sopi më ka besuar detyrën e kapelanit dhe rektorit të
Seminarit në Prizren. Aty kam qëndruan deri në prill të vitit 2004. Nga maji
2004 - korrik 2006 kam qenë kapelan në famullinë e Zojës madhe në Terni të
Italisë si “Fidei bonum” apo ‘‘për të mirë të fesë”. Nga korriku 2006 - gusht
2009 kam kryer detyrën e famullitarit të katedralës në Tivar dhe famullitar i
famullisë së Zupçit në Tivar të Malit të Zi. Gusht 2009 - nëntor 2010 famullitar
i famullisë së Prishtinës dhe përgjegjës i zyrës për katekumenë në Prishtinë.
Nëntor 2010 - gusht 2012 famullitar i katedralës së Prizrenit. Dhe prej shtatorit
të vitit 2012 deri me tani misionar në Misionin katolik shqiptar në Austri.

amtare, dokeve e zakoneve të tyre me të cilat
ata identifikohen dhe janë. Tu afrohet një vend
ku ata e ndijnë dhe përjetojnë veten se janë në
Atdheun e tyre amë. Pra një copë Atdhe në
Mërgim. Kisha vendore, në kontekstin tonë
ajo e Vjenës, duke investuar në besimtarët e
gjuhëve të huaja investon në vete dhe mbanë
gjallë në ata besimtarë, jo vetëm fenë, por e
larmishmërinë e kishës, e cila është e
përgjithshme apo katolike dhe e pasuron jetën
e fesë mbrenda gjirit të saj duke i afruar,
bashkuar e duke u kujdesur për ta sikurse që
Nëna kujdeset për fëmijët e tyre.
D. D: Sa besimtarë përfshin Misioni juaj?
Misioni ynë, në gjithë hapësirën e vet të
Austrisë, Çekisë e Sllovakisë, ka rreth 1 300
familje me 6 000 besimtarë të cilët i njoh
personalisht dhe kam kontakt me ta. Mund të
ketë, aty këtu, ndonjë familje tek e cila nuk
kam arritur ende, por numri i tyre mund të jetë
shumë i vogël. Këta besimtarë bashkohen në
meshë e aktivitete në 11 qendra brenda
Austrisë e Çekisë ku kremtojmë meshën
shenjte e kryejmë shërbimin tonë pastoral.
D. D: Cilat aktivitete organizon Misioni
juaj, pos meshave ditëve të diela?

Komb e Fe-bashkë!
D.D: Kur është themeluar Misioni Katolik Shqiptar në Austri dhe cili
është qëllimi i tij?
Misioni Katolik Shqiptar në Austri është themeluar në nëntor të vitit 1993, në
marrëveshjen mes ipeshkvit të Kosovës imzot Nikë Prela dhe kardinalit të
Vjenës, eminencës së tij Hermann Groër. Përpjekjet e lutjet e besimtarëve të
Vjenës rezultuan me sukses dhe tash ata kishin meshtarin e tyre për kujdesin
shpirtëror, dhe jo vetëm. Duhet cekur edhe se mesha në gjuhën shqipe është
kremtuar herë pas here nga meshtarët shqiptarë që nga vitet e 60-ta në Austri.
Një kontribut të madh kanë dhënë edhe motrat e nderit që jetojnë e veprojnë
në Austri, posaçe ato Vinçenciane. Me një fjalë Misioni është vazhdimësi e
shumë viteve dhe përpjekjeve që janë bërë para themelimit të tij. Qëllimi i
krijimit të misioneve katolike është që besimtarëve të gjuhëve të huaja t‘u
mundësohet mbajtja gjallë e fesë në gjuhën e tyre, e traditave fetare, e gjuhës
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Mesha ngërthen në vete shumë aktivitete të
cilat nuk duhet lënë anash. Duke marrë
parasysh se ajo kremtohet në gjuhën tonë
amtare, atëherë besimtarët me pjesëmarrje në
meshë veq hyjnë në aktivitetin e parë me të
cilin bashkohen si një familje, takohen me
njëri-tjetrin dhe ndajnë gëzimin e bashkësisë.
Aty ata lexojnë shqip, këndojnë, luten, u
përgjigjen thirrjeve liturgjike, dëgjojnë
predikimin, dhe mësojnë shumë gjëra të cilat
u ofrohen në formë lutjeje e meditimi. Ata
kanë në dorë një libret këngësh shqip dhe kjo
është jashtëzakonisht domethënëse në
kontekstin kombëtar. Ndër aktivitete tjera
duhet theksuar përgatitjet për sakramente, si
ato të kungimit të parë, krezmimit, kurorëzimit
të cilat marrin një kohë të konsiderueshme dhe
me të cilat mbajmë gjallë gjuhën, doket e
zakonet tona kombëtare. Kemi aktivitetin e
„Sonntag der Völker“ apo ‘‘E diela e popujve”
ku marrim pjesë me misionet tjera në katedrale
të Vjenës. Deri më tani kemi organizuar dy
herë në vit koncerte familjare. Kremtojmë
meshë për Atdheun në 28 nëntor e 17 shkurt.
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Kemi shtegtime të përbashkëta si në Padovë të Italisë. Ftojmë Ipeshkvin e
Kosovës për të ndarë sakramentin e krezmimit. Poashtu një herë në vjet
organizojmë meshë me Ipeshkvin ndihmës të Vjenës që është përgjegjës për
misione. Këtë vit kemi shtegtuar në Izrael dhe jemi në organizim të shtegtimit
në Lurd të Francës. Kemi kremtuar jubileiun e 25-vjetorit ku kemi organizuar
një koncert klasik shumë të pasur edhe me kompozime shqiptare. Kemi
organizuar një simpozium për këtë jubile. Kremtojmë datat e rëndësishme të
Misionit dhe ato shtetërore e kombëtare, ushtrime të ndryshme për kor e
ministrim, shëtitje e lojëra. Thjeshtë jeta e Misionit tonë është e larmishme
dhe e pasur. Besimtarët janë të kujdesshëm dhe në aktivitet tona gjithmonë
sjellin ushqime nga kuzhina jonë popullore që bëhet nxitje edhe për gjeneratat
e reja. Pastaj angazhimi personal e vullnetar rreth organizimit të këtyre
aktiviteteve është për t‘u vlersuar e falenderuar.
D. D: Sa janë të integruar besimtarët tuaj në jetën shoqërore në Austri?
Shumë! Duhet pasur parasysh se edhe ne, tashmë, përbëhemi prej tri
gjeneratave. Ajo e para është e etërve tanë të cilët jo vetëm që e kanë flijuar
jetën për të mirën tonë por edhe na kanë mbajtur gjallë në çdo gjë kombëtare
e fetare, duke na ndihmuar, nxitur, këshilluar, duke na mundësuar neve një të
ardhme më të mirë e duke na dhënë shembullin e mrekullueshëm me jetën e
tyre. Gjenerata e dytë ka mundur të përparojë e të ecë përpara, gjë që edhe e
kanë bërë. Dhe gjenerata e tretë të cilët veç kanë pushtuar majat e suksesit në
gjitha fushat e lëmitë ku ata punojnë e veprojë. Kemi shumë studentë,
biznismenë, ekonomistë, njerëz përparimtarë në të gjitha fushat. Besimtarët
tanë janë punëtorë të zotë. Ata në gjithë hapësirën e Misionit kanë firma të
shumta si argjentarie, hotelierie, restorante, ndërtimtarie, etj. Punojnë në
sektorin e IT-së, banka, ordinanca të ndryshme shëndetësore, spitale, ministri,
etj. Pastaj janë të angazhuar edhe në jetën politike dhe në partitë politike
poashtu. Me një fjalë, kemi me çka të mburremi dhe shpresojmë se në të
ardhmen do të jetë edhe më shumë e larmishme dhe e suksesshme.

Fëmijët, e ardhmja e Misionit Katolik Shqiptar në Austri
D. D: Cili është raporti juaj me Kishën Katolike të Austrisë?
Ne jemi pjesë e kësaj Kishe, ajo kujdeset për ne dhe jemi nën juridiksionin e
saj. Unë jam i dërguar nga Kosova, më ka pranuar Kardinali i Vjenës, më ka
dhënë pushtet, leje e jurisdiksion të punoj në gjirin e saj për katolikët shqiptarë.
Kjo Arqipeshkvi është përgjegjëse për Misionin tonë dhe ne i përmbahemi të
gjitha rregullave dhe ligjeve të saj. Pra edhe pse shqiptarë por si katolik, me
qenë se jetojmë në teritorin e kësaj arqipeshkvie, jemi pjesë e kësaj kishe,
njejtë dhe të barabartë, në të gjitha aspektet, me të gjithë tjerët që jetojnë dhe
ndihen si katolik. Kjo Arqipeshkvi na përkrahë, na njeh, na don, ndihmon,
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financon, përkrahë e nxit që mos t‘i harrojmë
rrënjët tona shqiptare dhe t‘i kultivojmë ato
për ta bërë më të pasur këtë Aqipeshkvi që e
kemi zgjedhur të jetojmë.
D. D: Kisha juaj vizitohet rregullish nga
Kardinali i Austrisë Hirësia e tij Christopf
Schönborn dhe bashkëpunëtorët e tij.
Çfarë mendimi ka ai për shqiptarët?
Kardinali i Vjenës, Eminenca e tij, Christopf
Schönborn, e njeh jashtëzakonisht mirë
Misionin tonë, besimtarët dhe jetën e veprimtarinë tonë. Besimin, fenë, dashurinë ndaj
Zotit, Kishës e Kombit, organizimin tonë e ka
shumë për zemër dhe e vlerëson. Si rezultat i
këtyre gjërave ai ka një mendim jashtëzakonisht pozitiv për ne dhe na mbanë në
zemër e në lutje duke na dhënë përkrahjen e
plotë që të vazhdojmë kështu. Mjafton të
lexohen predikimet e tij dhe fjalët e thëna për
shqiptarët e Misionin tonë, për të kuptuar se sa
mendim të lartë e pozitiv ka ai për ne. Kjo na
gëzon, dhe është cilësi e besimtarëve tanë të
mirë të cilët me fenë e besimin e angazhimin e
tyrë kanë pushtuar zemrën e mendjen e
Kardinalit, i cili publikisht tha se jemi
“dhuratë për Shtetin e Kishën”, duke na
falënderuar e dhënë bekimin e tij. Ky për ne
është një hir. Veprimtaria e besimtarëve të
Misionit tonë kanë zënë vend edhe në mediat
që drejtohen nga Arqipeshkvia dhe vetë
kardinali.

Don Niksoni dhe Kardinali i Austrisë
Christopf Schönborn
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D. D: Cili është bashkëpunimi juaj me institucionet (ambasadat) dhe
shoqatat shqiptare në Austri?

D. D: Cili do të ishte mesazhi juaj për
lexuesit e revistës sonë?

Duhet pasur parasysh faktin se në Misionin tonë është vetëm një prift, hapësira
gjeografike është e madhe dhe poashtu edhe nevojat. Prandaj edhe angazhimi
më konkret e më i shpeshtë në aktivitetet e shoqatave e ambasadave është
shpeshherë i pamundur. Mirëpo prapë se prapë kemi bashkëpunim të mirë.
Jam i pranishëm në shumë aktivitete të tyre dhe ata janë të pranishëm në
aktivitetet tona, por më shumë e përherë janë besimtarët tanë. Pra me anë të
besimtarëve jemi të pranishëm në të gjitha aktivitetet që organizohen nga ata
njerëz të mirë e veprimtarë të zotë. Duhet pasë parasysh edhe faktin se si
Mision Katolik Shqiptar nuk ka institucion në Austri i cili ka në gjirin e vet
më shumë shqiptarë apo që bashkon shqiptarë më shumë se ne. Çdo të diele
në meshët tona kemi më shumë se 600 e festave mbi 1 000 besimtarë të cilët
ndëgjojnë zërin dhe porosinë tonë, dhe si të tillë mbetemi institucioni më i
rëndësishëm shqiptar në Austri, dhe natyrisht edhe i pa anashkalueshëm në të
gjitha aspektet. Prandaj edhe bashkëpunimi është i domosdoshëm, i natyrshëm
e normal.

Ju falenderoj për këtë intervistë duke ju
dëshiruar bekimin e Zotit e suksese në
aktivitetin tuaj. Ju po leni gjurmë të mira me
punën tuaj dhe me informatat e vlefshme e të
rëndësishme që po i leni në formë të shkruar
për gjeneratat e ardhshme, për të cilat jam i
bindur se do t’ju vlerësoj historia. Porosia ime
për lexuesit tuaj është që të mos frigohen e të
mos ngurrojnë kurrë për ta theksuar se janë
shqiptarë. Njerëzit ju njohin si të tillë dhe nëse
e theksoni këtë gjë ata do të ju vlerësojnë e
duan edhe më shumë. Mos flisni keq për njëritjetrin dhe duani njëri-tjetrin e kuptojeni se
secili prej jush jeni të vlefshëm para syve të
Zotit e Zoti ju don. Komunikoni njëri me
tjetrin, rrini bashkë e ndihmojeni njëri-tjetrin.
Shkëmbeni idetë, shtyjuni njëri me tjetrin se
cili po bën më shumë gjëra të mira e mirë, e
ikni të keqes, ashtu do ta krijojmë një botë më
të mirë, më të zhvilluar e më të bukur. Ruajeni
gjuhën e traditën, pa gjuhë njeriu tretet.
Trashëgojauni fëmijëve emrat e bukur
shqiptarë e mësoni ta duan Kombin e Atdheun
siç na kanë mësuar ne të parët tanë. Dijeni se
fëmijtë tuaj ju emitojnë, prandaj silluni ashtu
që ata të mësojnë prej jush e ju pastaj të mund
të mburremi së bashku me ne me të arriturat e
tyre dhe me veprat e tyre të mira të cilat do ta
pasurojnë, jo vetëm jetën e pyre personale e
familjare, por edhe atë kombëtare. U priftë e
mbara e Zoti ju bekoftë.

Anëtarët e Misionit para kishës në Vjenë
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Aktualitete
Besim Xhelili, Vjenë

Pamje mbresëlënëse festive nga qyteti Baden i Austrisë

SHKA “17 Shkurti” nga qyteti Baden i Austrisë tashmë me vite të tëra tradicionalisht për nder të festave kombëtare, atë të “17
Shkurtit”, Ditës së Pavarësisë së Kosovës dhe atë të “28 Nëntorit”, Ditës së Pavarësisë së Shqipërisë, por dhe në raste të ndryshme
kohëpaskohe, sjell para bashkatdhetarëve dhe jo vetëm, një program të larmishëm dhe të pasur kulturor. Ajo është bërë një vatër
e atdhetarizmit dhe qarkullimit ndërkulturor dhe ruajtjes së vlerave e traditës shqiptare në Austri.
Më 8 shkurt 2020 erdhi përsëri dita, kur SHKA “17 Shkurti”
nga qyteti i Badenit në Austri ftoi bashkatdhetarët nga të
gjitha viset e Austrisë, për një ndejë të përbashkët, për një
çmallje mes njëri-tjetrit, për një kremtim plot krenari dhe
kryelartësi të festës së Pavarësisë së Kosovës. Në skenë u
paraqit një program madhështor me këngë e valle burimore
shqiptare, këngë epike e kreshnike dhe recitime të ndryshme.
U mbajtën fjalime mbi sakrificën e gjeneratave të tëra gjersa
erdhi pavarësia, u rikujtuan dëshmorët dhe ata që ndihmuan
në çlirimin dhe shtetngritjen e Kosovës dhe mbeti për t’u
dëshiruar se bashkë me miqtë tanë, Kosova së shpejti do të
futet në familjen e madhe dhe të lirë europiane.
Pamje nga koncerti në Baden

Hapjen e manifestimit e bëri moderatorja Katrina Durmishi, e
cila në shqip dhe gjermanisht udhëhoqi programin. Ajo
përshëndeti të gjithë për mirëseardhje, të cilët kishin mbushur
sallën dhe falënderoi pjesëmarësit për praninë e tyre, gjë që
shumë e çmojnë anëtarët e shoqatës. “Prania e juaj sot këtu,
tregon se shoqata jonë bën një punë të vyer dhe për lavdi,
vajzat dhe djemtë që janë të kyçur në shoqatë, janë krenarë
me prejardhjen e tyre dhe ballëlartë prezantohen sot para
nesh”, shtoi ajo më tutje. Pastaj ajo prezantoi sponzorët e këtij
koncerti, pa të cilët vështirë se do të realizohej ky aktivitet, si
dhe falënderoi për praninë e tyre intelektualët, aktivistët dhe
kryetarët e disa shoqatave shqiptare në Austri. Më pas ftoi ajo
në skenë për një fjalë rasti përfaqësuesit diplomatikë dhe ata
të Organeve Bashkiake të Badenit, të cilët kishin nderuar me
praninë e tyre organizatorin edhe atë si, Zv. Ambasadorin e
Shqipërisë në Austri, z. Tonin Beci, Konsullen e Kosovës në
Austri znj. Xheraldina Pufja, Deputeten e Parlamentit të
Austrisë znj. Carmen Jeitler Cincelli, Eurodeputetin z. Lukas
Mandl etj. Të gjithë ishin të mendimit se komuniteti shqiptar
në Austri meriton fjalët më të mira, se shqiptarët janë një pjesë
shumë mirë e integruar në shoqërinë austriake, se japin për
çdo ditë kontributin e tyre për një bashkëjetesë mes
përkatësive etnike në Austri dhe se njëkohësisht janë
trashëgues të denjë të vlerave të tyre kombëtare, që i bën të
veçantë, të çmuar dhe të nderuar.

Pas fjalëve përshëndetëse, u hap dera për atmosferën festive,
të cilën e sollën para të pranishmëve grupi i angazhuar në
program: Agron Nuredini, përgjegjës artistik, Tahir Turkaj e
Afrim Rukolli, solistë, Arben Bunjaku e DJ Xheni,
instrumentistë dhe këngëtarët Hamdi Hyseni, Xhafer
Ahmetaj, Naxhije Nuredini dhe Syne Loshi. Me disa recitale
u paraqitën nxënësit e mësimit plotësues në gjuhën shqipe,
grupi i mësuesit Ibrahim Hasanaj. Këngëtarja e re Patricia
Quku u paraqit gjithashtu me një këngë. Për vallet u
përkujdesën grupi i valltarëve të shoqatës, udhëhequr nga
koreografja Diellëza Turkaj.
Për ushqimet e shumëllojshme tradicionale ishte përkujdesur
Furra “Hasi” nga qyteti i Badenit.
Manifestimi për nder të 12-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë
së Kosovës në Baden, u përmbyll me një atmosferë të
këndshme gazmore, duke vënë në pah se shqiptarët dinë të
festojnë dhe argëtohen në qetësi, se janë një fis me një pasuri
e pjekuri qytetare, se e duan gjuhën, kulturën dhe atdheun, por
dhe se janë mikpritës e dashamirë ndaj kombeve të tjera.
SHKA “17 Shkurti” falënderon të gjithë përkrahësit,
mbështetësit e ndryshëm dhe ju uron 12-vjetorin e Pavarësisë
së Republikës së Kosovës!
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Promovim festiv në Ambasadën e Republikës së Kosovës në Vjenë
Organizuar nga Ambasada e Republikës së Kosovës dhe
Lidhja e Shkrimtarëve e Krijuesve Shqiptarë “Aleksandër
Moisiu” në Austri me 14 shkurt u bë promovimi i librit
“Studiues austriakë e shqiptarë në Austri” të autorit Hazir
Mehmeti, raporton Albinfo.ch.

Ndërsa redaktori i librit Prof. Bedri Tahiri rreth librit shkroi:
“Duke e shfletuar, lexuar e shijuar kujdesshëm librin e Hazir
Mehmetit ”Stdudiues austriakë e shqiptarë në Austri – në
gjuhë, art dhe kulturë” bindemi plotësisht se ai, vërtet, është
një enciklopedi e llojit të vet, nga i cili mund të informohesh
e të mësosh për shumëçka. Autori i rryer e me përvojë, Hazir
Mehmeti, me një mjeshtri të rrallë ka arritur ta mbarështrojë
mirë e mbarë gjithë atë mal faktesh: biografi, dokumente,
fotografi, materiale arkivore, shkrime nga shtypi etj., të
grumbulluara për gjashtë vjet rresht, duke e sistemuar e
konceptuar në disa kapituj, të ndërlidhur me njëri- tjetrin, si
mishi me thoin.
Thelbin e librit në shqyrtim, padyshim, e përben kapitulli i
katërt, ku pasqyrohet jeta dhe veprimtaria e mbi njëqind
personaliteteve të mëdhenj shqiptarë në Austri, në mesin e të
cilëve shquhen Hasan Prishtina, Kolë Rrota, Gjergj Pekmezi,
Eqrem Çabej, Aleks Buda, Hilë Mosi, Lasgush Poradeci, Karl
Gurakuqi, Kristë Maloku, Skënder Luarasi, Pandeli Sotiri,
Xhevat Korça, Sokrat Dodbiba e shumë e shumë të tjerë, deri
tek studiuesit e shkencëtarët e ditëve tona, ku u dallua edhe
vajza e autorit, Dr. Vlora Mehmeti- Tërshani, tashmë e ndjerë.

Pamje nga promovimi i librit
Salla e bukur solemne e mbushur si asnjëherë më parë me
publik nga te gjitha rrethet e Austrisë i dha kuptimin vlerësues
gjithë atyre figurave madhore kombëtare që dhanë shumë për
ndërtimin dhe progresin e atdheut. Ky manifestim kulturore –
festiv ishte organizuar në kuadër të 12 vjetorit të Pavarësisë
së Kosovës. Mbrëmjen letrare u drejtua me profesionalizëm
nga Kaltrina Durmishi. Në emër të nikoqirit, fillimisht fjalën
e mori i emëruari për Ambasador të Republikës së Kosovës
në Austri, Lulëzim Pllana. “Me respekt të gjithëve: Gëzuar 17
Shkurti – Dita e Pavarësisë së Kosovës. Më vjen mirë që sot
po takohem me ju të nderuar të pranishëm dhe me krijues e
hulumtues që kontribuojnë në ruajtjen dhe kultivimin e gjuhës
shqipe në Austri. Autorin e librit e uroj për librin me vlerë dhe
i dëshiroj suksese. Ambasada do jetë gjithmonë shtëpia e
përbashkët e jona”. Ambasadori Pllana i siguroi të pranishmit
se dyert e Ambasadës së Republikës së Kosovës në Vjenë, do
të jenë të hapura për çdo aktivitet i cili është në shërbim dhe
fuqizim të shtetit dhe kulturës sonë. Nga ana tjetër, Roland
Bimo, Ambasador i Republikës së Shqipërisë në Austri, pasi
uroj 17 shkurtin të pranishmëve, foli me respekt për librin e ri
dhe aktivitetet e Lidhjes së Shkrimtarëve në Austri.

Reshat Sahitaj, shkrimtar dhe veprimtar mes tjerash rreth
librit shkruan: “ Vepra e Hazir Mehmetit ka rëndësi të madhe
kombëtare, nga se po të bëjmë krahasimin e shqiptarëve të
shkolluar në Perëndim dhe të atyre të shkolluar në Lindje
gjatë Perandorisë Osmane, do të arrijmë te një konkludim se
shqiptarët e shkolluar në Perandorinë Austro-Hungareze
luftuan për çlirimin e trojeve tona, ndërsa të shkolluarit në
Lindje, kërkonin autonomi në kuadër të Turqisë”. Autori
prezantoj pamje nga brendësia e librit, për çka publiku mësoi
më në detaje rreth përmbajtjes dhe figurave madhore nga
gjuhësia arti dhe kultura. Librin e tij autori, ia dedikon vajzës
së tij Dr.Vlora Mehmeti-Tërshani, shkencëtare e nivelit
ndërkombëtar e cila u nda nga jeta në moshë të re. Interesimi
i publikut për librin ishte shumë i madh. Autorin e uroi
publiku i kënaqur me atë çka panë e dëgjuan rreth librit të
promovuar.
Në pjesën e dytë të mbrëmjes lexuan nga krijimtaria e tyre,
Gjergj Rrustaj, poezi: “Shkodrës” dhe “Profesor Anton Çeta
– Kosovë”; Leontina Prokshi, poezi: “Ndriçon si e nesërmja”
dhe “Kënga e Agut”. Angjelina Marku, poezi: Gotat” dhe
“Mos më thoni” dhe Anton Marku, poezi: “Poeti” dhe “Larg
sa një ëndërr”. Në fund organizatori shtroi koktej rasti festiv,
veç tjerash me ushqime nga kuzhina shqiptare.

Rreth librit “Studiues austriakë e shqiptarë në Austri” (Në
gjuhë, art e kulturë) e mbajti vështrimin e saj Violeta
Allmuça, shkrimtare. “Është një meritë e padiskutueshme e
mësuesit, krijuesit, dhe publicistit Hazir Mehmeti që na sjell
këtë vepër të veçantë, për vlerat e shumë personaliteteve
austriake e shqiptare në shërbim të çështjes shqiptare e më
gjerë. Frymëzimi nga historia, tradita, atdhedashuria, gjuha,
arti ishin një sprovë e madhe për çdo shqiptar që me
mirënjohje e shpresë i shërbyen atdheut të tyre të përjetshëm
edhe pse ishin larg tij. Po ashtu me vlera shumë të mëdha
historike ishte edhe mbështetja e personaliteteve austriake që
hulumtuan dhe ndriçuan historinë, gjuhën dhe të vërtetën e
një kombi që ideal të përhershëm kishte lirinë dhe vetëdijen e
tij evropianë”, njofton albinf.ch.

Burimi:
https://www.albinfo.ch/promovim-festiv-ne-ambasaden-erepublikes-se-kosoves-ne-vjene/
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Vështrime
Nikë Gashaj, Podgoricë

Identiteti kombëtar shqiptar
(pjesa e dytë)
Shkolla e parë kombëtare shqipe në Korçë
Pas një lufte këmbëngulëse gati dyvjeçare, më 7 mars 1887 u
çel shkolla e parë shqipe e Korçës, drejtor i së cilës ishte
Pandeli Sotiri. Si lokal për shkollën shërbeu shtëpia e dhuruar
nga atdhetari i mërguar korçar Mandi Tërpo.

Përveç shkollave të përmendura, në shumë vise të Shqipërisë,
si në Elbasan, në Dibër, në Krujë, në Korçë, në Berat, në
Gjirokastër, në Kolonjë, në Pogradec, në Vlorë, në Përmet, në
Skrapar, në Çamëri etj., u çelën dhe funkciononin pranë
shtëpive private ose pranë dyqaneve kurse e shkolla të fshehta
shqipe, në të cilat mësuesit atdhetarë u mësonin fëmijve dhe
të rriturve abetaren e gjuhës shqipe.

Çelja e shkollës në shqipe të Korçës ishte një ngjarje e shënuar
dhe një fitore për gjithë Lëvizjen Kombëtare Shqiptare. Ajo
ishte kurorëzimi i përpjekjeve të përbashkëta të organizatave
atdhetare të të mërguarëve shqiptarë dhe të atdhetarëve
brenda vendit. Mësonjëtorja shqipe e Korçës nuk varej e nuk
financohej prej asnjë shteti a shoqërie të huaj. Ajo u hap, u
financua e u mbrojt nga populli dhe nga shoqëritë shqiptare të
mërgimit. Dita e përurimit të saj u kthye në një ditë feste.
Qysh ditën e parë në këtë shkollë u regjistruan 35 nxënës.
Numri i tyre erdhi duke u rritur dhe në vitin e dytë arriti 200.
Ajo ishte një shkollë fillore laike me fizionomi të plotë
kombëtare, ku gjithë mësimet jepeshin shqip. Turqishtja
mësohej si gjuhë e huaj, më von u fut edhe frëngjishtja. Si
tekste mësimore përdoreshin ato që ishin përgatitur nga Naim
Frashëri, Sami Frashëri etj., dhe që qenë shtypur e ishin
dërguar pa shpërblim nga kolonia shqiptare e Bukureshtit.
Mësonjëtorja e Korçës u bë qendër e përhapjes së shkrimit e
të këndimit të gjuhës shqipe edhe për të rriturit. Ajo ishte
gjithashtu qendër e përhapjes së ideve kombëtare shqiptare.
Duke qenë shkollë e përbashkët për fëmijët e besimeve të
ndryshme, ajo ndihmonte bashkimin e shqip-tarëve
pavarësisht nga feja dhe ngrinte tek ata ndërgjegjen
kombëtare.

Ndryshe nga autoritetet osmane që e përkufizonin kombin
mbi bazën e fesë. Intelektualët e Rilindjes kombëtare
shqiptare mendonin se kombi ishte në radhë të parë gjuha. Në
themel të kombit shqiptar ishte gjuha. Ajo u kishte bërë ballë
të gjitha përpjekjeve për asimilim, që nga koha e pushtimit
romak. Ajo duhej të ishte njëzëri gjuhë letërsie të shkruar dhe
gjuhë arsimi.
Duhet thënë se, deri në mesin e shekullit XIX, librat në shqip
ishin shumë të rrallë dhe se nuk kishte normë shkrimi mbi
bazën e një alfabeti të veçantë. Tekstet e botura ishin nxjerrë
pikësëpari për qëllime fetare dhe alfabetet e përdorura ishin
grek, por edhe arab. Mungesa e një drejt-shkrimi të njësuar
dhe numri i paktë i botimeve në shqip shpjegohen me faktin
se, qysh nga koha e pushtimit romak në shekullin e II para
erës sonë, shqiptarët (ose paraardhësit e tyre ilirët, dardanë
apo epirotë) nuk kanë qenë kurrë përnjëmend zot të vetes. Po
të veçohet mënjëanë episodi i Principatës shqiptare të Gjergj
Kastriotit Skënderbegut në shekullin XV, ata kanë qenë
gjithmon të sunduar: nga romakët, bizantinët, sllavët dhe
osmanët. Natyrisht, as që kanë mujtur m’iu kundërvu fuqive
të mëdha. Andaj dhe gjuha administrative ishte një gjuhë e
huaj, por edhe shqipja e përjashtuar nga liturgjia. Tek
Shqiptarët qe i ngadalshëm e i vonë ndërgjegjësimi se
përbëjnë një komb. Ai zuri fill nga mesi i shekullit XIX me
shenjat e para të një lëvizje kulturore që u quajt Rilindja
Kombëtare. Lindja e vetëdijes kombëtare lidhej me idenë se
gjuha shqipe ishte një pasuri, në trashigimi prej të parëve, që
ishte e udhës të mbrohej.

Çelja e shkollës kombëtare të Korçës ngjalli entuziazëm te
patriotët brenda e jashtë ardheut. Poeti i shquar i Rilindjes,
Naim Frashëri, duke përshëndetur Mësonjëtoren e çelur në
Korçë, shkruante plot frymëzim: ‘‘Hapu, hapu errësirë, /Pa
jakë tëhu o dritë! /Se arriti koh’ e mirë, /U gdhi nata u bë
ditë…/Lumja ti, moj Korç’o lule! /Q’i le pas shoqet e tua / Si
trimi në ball’u sule, /Ta paçim për jetë hua! ”.
Hapja e Mësonjëtores së Korçës u bë nxitje edhe për çeljen e
shkollave të tjera në krahina të ndryshme të Shqipërisë. Disa
javë më vonë u çelën shkolla shqipe në Pogradec, në Rekë e
në Ohër dhe u bënë përgatitje për të tilla shkolla në Elbasan,
në Leskovik, në Ersekë etj.

Rrahja e mendimeve për një normë shkrimi të shqipes, beteja
për arsimin në këtë gjuhë, shpinin në një kërkim identiteti.
Ndjesia e shqiptarëve se i përkisnin një populli shumë të
lashtë, u përforcua nëpërmjet përcjelljes së miteve dhe kultit
të heronjeve.

Në vitin 1889 në Prizren ishte çelur një shkollë shqipe nën
kujdesin e Austro-Hungarisë. Po kështu, Austro-Hungaria
gjatë dhjetëvjeçarit të fundit të shk. XIX futi gjuhën shqipe si
gjuhë mësimi edhe në 24 shkolla fillore, të administruara prej
saj, në qytete e në fshatrat e Shqipërisë së Sipërme dhe të asaj
Qendrore.

Patriotët e Rilindjes kombëtare punuan me përkushtim për
zhvillimin e arsimit kombëtar. Mirëpo, në atë drejtim krahas
pengesave të regjiimit osman, i cili ishte përpjekur gjithë një
t’i mbante shqiptarët në errësirë e në padituri, si dhe faktorvë
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të jashtëm, ata hasën dhe në pengesa dhe për shkak të
përçarjes së shqiptarëve nga pikëpamja fetare.

Bismarku në Kongresin e Berlinit për Shqipërinë
Si pasojë e zgjimit të vonë të vetëdijes kombëtare te shqiptarët
dhe të mungesës së përkrahësëve të tyre jashtë Perandorisë
Osmane, Bismarku tha në Kongresin e Berlinit më 1878 se
Shqipëria nuk ishte veçëse një shprehje gjeografike dhe se
nuk ekziston kurrëfarë kombi shqiptar. Dhe jo vetëm
Bismaku si kryesues i Kongresit por asnjë prej fuqive të
mëdha nuk i njishin shqiptarë si kombë, e kjo ka qenë fatale
për zgjidhjen e drejtë të çështjes shqiptare. Sepse si parim i
njohjes dhe i formimit të shteteve europiane dhe ballkanike
ishte parimi kombëtar. Shqiptarët me vonesë të madhe bëjnë
përpjeke që prej horizonteve politike osmane të dalin në
horizonte evropiane.

Karakteri i përçarë i fesë në tri besime kryesore: islame,
katolike e ortodokse, si dhe i tri shkollave fetare me ndikim
financiar dhe programor nga të huajit vuri në rrezik veprimin
e bashkuar të shqiptarëve në luftën e tyre për liri. Mu për këtë
arsye patriotët e parë nisën të nxisnin shqiptarinë mbi të gjitha
fetë. Gjatë luftës për pavarësi nga Turqia Pashko Vasa një
patriot dhe poet kombëtar nga Shkodra, shkruante: ‘‘Çoniu, o
shqiptarë, prej gjumi çoniu, /të gjithë si vllazën në një besë
shtrëngoniu, /edhe mos shikoni kisha e xhamia, /fe e
shqyptarit asht shqypria…”
Një nga udhëheqësit e shquar të Rilindjes kombëtare, Sami
Frashëri, kishte shkruar më 1899: “Shqiptari është shqipëtar
përpara se të jetë mysliman a i kreshtenë. Besa s’e ka ndruarë
fare edhe kurrë, se kombësia ashtë përpara besës…”.

Rexhep Qosja për shqiptarët në Kongresin e Berlinit
Në lidhje me këtë çështje profesor Rexhep Qosja, ndër të
tjerat shprehet: ‘‘Në Kongresin e Berlinit përfaqësuesëve
shqiptarë nuk u lëjohet në marrin pjesë në cilësi zyrtare në
punimet e tij, sepse në Kongresin e Berlinit trojet shqiptare
trajtohen”zotërime turke”, kurse shqiptarët nënshtetas të
Turqisë”! Vetëm pse rreth dy të tretat e tij e kishin pranuar
fenë myslimane, shpallej kështu popullë i paqenë! Më tutje
Qosja shton: ‘‘Shqiptarët kanë pësuar dëmtim të rëndë,
tragjik, prej politikës së Fuqive të Mëdha evropiane… për
arësye se dy të tretat e tij i takonin fesë myslimane dhe pse
ishin nën pushtimet e një perandorie që këtë fe e kishte
përhapur me shpatë dhe zjarr. Në kohën kur për Evropën e
krishterë feja dhe kombësia ishin njësh, shqiptarët e gjetur në
gjirin e një perandorie, pothuaj, islamike, s’kishin se si të
shikoheshin veçse si dikush që nuk i takon Evropës as me fenë,
as me etninë, prandaj as me fatin, si dikush që prej Evropës
trajtohej i përjashtuari i Evropës!” (Rexhep Qosja, Studimi:
Çështja Shqiptare-Historia dhe politika, faq.8 dhe 47, Instituti
albanologjik, Prishtinë, 1994).

Një vazhdim të së njëjtës ide, një vjershator popullor thoshte:
“Besa juaj sot/ s’është as kishë as xhami / por Nëna Shqipëri
! / Kur të fitojmë lirinë / do të kujdesi për kishën e xhaminë.
Nëse kisha ka një këmbanë / njëqind të varni anembanë. /
Nëse kini në fshat vetëm një xhami / ndëtoni edhe njëzet e tri.
/ Por feja jonë tani / është Nëna Shqipëri”.
Edhe pas fitores së pavarësisë së Shqipërisë, patriotët shqiptar
kishin bindjen se e vetmja zgjidhje për dyzimin e përçarë
midis islamizmit dhe krishterimit ishte zëvendësimi i tyre me
shqiptarinë. Kështu, Andon Zako Çajupi në librin e tij
Mëmdheu, përfshiu në të një poemë për Malin e Tomorit. Në
majën e malit ndodhej një faltore, ku shqiptarët e lashtë
shkonin të këshilloheshin me orakullin për të ardhmen e tyre.
Poti shkruente: ‘‘Baba Tomor, kishë e Shqipërisë, /mal
kryelartë, fron i Perëdisë, / tek ti kanë ardhur njerëzia që në
lashtësi, /për të mësuar atë që urdhëronte Zoti”. Më tej
shtonte:”… kombi juaj s’vete mbarë, / se betë u kanë ndarë. /
… të krishterë e myslimanë, / gjithë një perendi kanë; / jini
një gjak mor të mjerë, / se një vend kini lerë, / jini gjithë
shqiptarë”.

Ismail Qemali në Londër 1913
Menjëherë pasi u bë e njohur mbledhja e afërt e Konferencës
së Ambasadorëve në Londër me 1913, Ismail Qemali me
antarët e Delegacionit të Qeverisë së Përkohshme të Vlorës
shkoi në Londër për takime dhe bisedime me politikantë e
lartë të Anglisë me qëllim të përfitimit të përkrahjes së tyre
për ruajtjen e kufijve etnik të Shqipërisë.

Në pajtim me këtë atmosferë mbizotëruese elita politike e
shtetit shqiptarë të kohës vëndosi që shteti të ishte asnjanës,
pa fe zyrtare, dhe që ushtrimin e lirë të besimit duhet ta
gëzonin të gjitha fetë. Ata vun si fe shqiptarinë, duke i quejtur
nëpunësit dhe mësuesit ‘‘apostuj” dhe “misionarë”. Në tëra
aktivitete shoqërore publike, si dhe në fushën e arsimit dhe
kulturës shprehej një shqiptari e zjarrtë që kishte për qellim të
eklipsonte dasitë fetare dhe të bashkonte popullin shqiptar.

Mirëpo, I. Qemali largohet nga Londra me ndjenjën e misionit
të pakryer. Dokumentet zyrtare tregojnë se ai hasi në një mos
përfillje të përgjithshme si në qarqet zyrtare britanike ashtu
edhe në Konferencën e Ambasadorëve. Ashtu që vendimet e
Konfrencës së Londrës me 1913, e lanë gjysmën e tokave
shqiptare jashtë kufijve të Shqipërisë

Vonesa e shqiptarëve në zgjimin e ndërgjegjes kombëtare
Shqiptarët kanë pasur një vonesë në zgjimin e ndërgjegjes
kombëtare shqiptare e cila ishte kryesisht pasojë e përçarjes
fetare: nën sundimin osman, dy të tretat e popullsisë shqiptare
ishin kthyer në fenë islame, ndërkohë që një e treta që mbetej
ishte edhe ajo e ndarë në të krishterë katolik në Veri dhe
ortodoksë të ritit grek, në Jug. Të mbëshetur në këtë përçarje
autoritetet osmane e mohonin ekzistencën e një kombi
shqiptar. Ata e pëkufizonin kombin në bazë të fesë – parimi i
miletit (Studiuesi Serge Metais, Histori e Shqiptarëve- nga
Ilirët deri te Pavarësia e Kosovës, f. 16, Tiranë, 2006.).

Për vizitën e tij në Londër, I. Qemali do të flasë disa muaj më
vonë, në një takim me gazetarë të huaj në Vlorë në shtator
1913. Ai u shpreh krejt i zhgënjyer. Ndër të tjerat I. Qemali
deklaroi: ‘‘Se shkoi në kryeqytetin anglez me shpresë se do të
arrinte diçka në Angli”, por u ndesh me një moskuptim të
plotë nga dy krahët e politikës angleze. “Liberalët, - thotë I.
Qemali, - ‘‘mendonin se shqiptarët ishin të gjithë turq dhe
myslimanë, ndërsa konservatorët i quanin prishës të paqës,
njësoj si irlandezët”. (Arben Puto, Studimi: “Shqipëria
Politike 1912-1939”, faqe, 91, Tiranë, 2009).
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Ngritja e memorialit turk në Tiranë, në dëm të identitetit
kombëtar
Ngritja e memorialit të ashtuqujtur dëshmorëve turq në
Tiranë, paraqet një skandal të madh historik të paparë të
politikës shqiptare, e që është në dëm t’ identitetit kombëtar
shqiptar. Kjo dëshmon se politika e shtetit shqiptar është
kontradiktore. Në njërën anë, Shqipëria është antare e NATOsë dhe deklarohet se është përcaktua për integrime në
Bashkësinë Europiane, kurse në anën tjetë me të madhe
përqafon vlerat e një regjimit politik diktatorial të Erdoganit,
për të cilin trulloset tërë bota demokratike. Andaj, njohjet nga
shkencat politike tregojnë se fundamentalizmi fetar në politik
është i dëmshëm për rendin shoqëror, e në veçanti është i
rrezikshëm për shoqërinë shqiptare.
Shteti bashkëkohor duhet të jetë në pikëpamje të religjionit
neutral. Ai u takon të gjithëve, ndërsa religjioni jo. Bindjet e
besimit fetar të njerëzve nuk mund t’u imponohet të gjithëve.
Shteti nuk duhet të kujdeset për shpëtimin e shpirtit (J. Lock).
Natyrisht, ndarja e bashkësive fetare dhe shtetit nuk
nënkupton një kundërshtim të ndërsjellët, por ajo ka të bëj me
dallimin e lëmisë politike dhe asaj religjioze. Andaj, normat
religjioze nuk mund të shënderrohen në norma politike.
Meqënse, besimi fetar dhe politika janë dy realitete të
ndryshme. Prandaj, pushteti ndahet në atë shpirtëror dhe laik,
dhe secili është, ose duhet të jetë me kompetencë në fushën e
vet.
Në qoftë se ndonjëra prej Bashësive fetare u përkulet
tendencave të ndryshme politike, respektivisht nuk është
neutrale, por ka të bëj me instrumentalizimin e përbashkët të
religjionit e politikës, atëherë ajo nuk prodhon kurrgjë të mirë
në drejtim të lirisë dhe barazisë njerëzore.
(fund)
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Arbnor Mjeku, Prishtinë

Kthimi i përkohshëm i “trurit” për një ndikim afatgjatë

Diaspora është një nga asetet më të shtrenjtë që kanë vendet
tona. Përveç angazhimit të vazhdueshëm historik dhe politik,
diaspora jonë ka kontribuar jashtëzakonisht shumë në
aspektin ekonomik për vendet amë. Në Kosovë, diaspora
dërgon çdo ditë nga 1.7 milion euro1, ndërsa brenda vitit
vlerësohet të arrijnë rreth 2 miliard euro nga remitencat. 2
Sipas një studimi të UNDP-së të vitit 2012, rreth 25% e
familjeve kosovare pranojnë remitencat nga jashtë 3, numër ky
që mund të jetë rritur gjatë viteve të fundit. Kontributi i
diasporës për shtetet e origjinës (Kosovë, Shqipëri, Maqedoni
e Veriut, Luginë e Preshevës, Mal të Zi, etj.) nuk vihet në
dyshim, por çështja është se sa bëjnë këto vende për diasporën
e tyre?

Migrimi nga vendet e ballkanit, konkretisht nga regjionet
shqiptare, nuk është fenomen që ka ndodhur vetëm gjatë vitit
2015 ku përafersisht 150,000 shqiptarë nga Kosova kanë
marrë rrugën drejt shteteve perëndimore, mirëpo kjo “ikje” ka
qenë e pranishme shekuj me radhë e sidomos gjatë regjimit
Serb. Disa nga arsyet kryesore të cilat tregojnë se pse ka
ndodhur ky migrim janë: papunësia, sistemi arsimor, sistemi
shëndetësor, si dhe perspektiva jetësore dhe zhvillimi i
karrierës. Me këtë “ikje” forca punëtore në Kosovë dhe
Shqipëri veçse është zvogëluar, mirëpo shtetet që kanë
përfituar nga kjo janë ato perëndimore, ku kanë forcuar
industritë e tyre kundrejt një pagese e cila nuk është problem
i madh për ato, si dhe është e knaqëshme për migrantët.

Organizata Germin qëllim parësor ka bashkë-krijimin e të
ardhmës bashkë me diasporën, konkretisht si një urë lidhëse

Kjo politikë e shteteve perëndimore e quajtur edhe si “Brain
Gain” mund të dëmtoj shtetet në zhvillim të cilat po vuajnë
për forcë punëtore të kualifikuar, apo të aftësuar mjaftushëm.
Cilat janë hapat që duhen të ndërmerren dhe a ka ndonjë
projekt në zhvillim?
Ka disa ide rreth krijimit të ndonjë projekti për
mbajtjen/sjelljen e ekspertëve apo profesionistëve në Kosovë
dhe Shqipëri, një prej tyre është projekti Angazhimi i
Profesionistëve të Diasporës (APD), që ka për qëllim
“kthimin e trurit” në vendin amë përmes ekspertizave të
profesionistëve nga diaspora që ata/ato sjellin në Kosovë dhe
Shqipëri në fusha të caktuara, varësisht nga profesionet. Ky
është një projekt vullnetar për profesionistët nga diaspora
konkretisht nga shteti Gjerman, i cili po mbështetet nga GIZ.
Entuziazmi dhe gatishmëria e diasporës është parë qysh në
ditët e para të projektit ku një numër i konsiderushëm i
mërgimtarëve kanë aplikuar që brenda këtij viti të shërbejnë
në shtetet shqiptare. Programi synon të angazhojë 30 ekspertë
të diasporës shqiptare në vendet amë - 15 në Kosovë dhe 15
në Shqipëri, mirëpo duke parë që kërkesa për tu bërë pjesë e
programit është e madhe dhe serioze, këto numra janë në
rritje.

mes profesionistave të diasporës dhe kërkesave të
insitutcioneve të shtetëve të origjinës. Deri më tani GERMIN
ka inicuar programe dhe aktivitete të ndryshme që të
transferohet eksperienca dhe njohurit e fituar në shtetet e
huaja me qëllim të “qarkullimit të trurit” si mënyrë e kthimit
të trurit. Shumë ngjarje në vitet e fundit kanë karakterizuar
politikën, ekonominë dhe jetën sociale në Kosovë dhe
Shqipëri, duke filluar nga lëvizja e qytetarëve nga të dy shtetet
shqiptare drejt vendeve perëndimore si një hap drejt një jete
dhe perspektive më të mirë jetësore. Ky fenomen i lëvizjës
apo migrimit nuk është trend vetem në vendet tona, mirëpo
një sfidë për të gjitha vendet në zhvillim. Mirëpo, për shtete e
vogla si Kosova e Shqiperia një migrim i këtij trendi ka shumë
pasoja dhe limiton zhvillimin ekonomik.

Tashmë kemi disa ekspertë që kanë përfunduar procedurat e
para dhe do fillojnë angazhimin e tyre që nga muaji mars 2020
dhe të tjerë kanë shprehur gatishmërinë të angazohen brenda
6 mujorit të këtij viti. Këtyre ekspertëve i kemi dhënë
mbështetje në gjetjen e institucionit apo organizatës pritës/e
dhe do vijnë me ide mjaft të qarta për çfarë do kontribuojnë.

1

3

"Diaspora, Çdo Ditë i Dërgon 1,7 Milionë Euro". 2019. KALLXO.Com.
https://kallxo.com/shkurt/diaspora-cdo-dite-i-dergon-17-milione-euro/.
2
"Brenda Vitit, Diaspora Dërgon 2 Miliard Euro - Albinfo". 2016. Albinfo.
https://www.albinfo.ch/brenda-vitit-diaspora-dergon-2-miliard-euro/.

"Kosovo
Remittance
Study".
2012.
Undp.Org.
https://www.undp.org/content/dam/kosovo/docs/Remitances/KRS2012_Eng
lish_858929.pdf.
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Për momentin jemi përqendruar tek profesionistët shqiptarë
në Gjermani, mirëpo jemi duke parë për mundësitë për të
zgjeruar programin edhe në vende të tjera ku jeton diaspora
shqiptare.
Me këtë pilot program janë hedh hapat e para për zhvillimin
dhe aktivizimin e Rrjetit Global të Profesionistëve Shqiptarë,
Ideja është që të kanalizojmë ekspertizën e diaspores
shqiptare që të kontribuojnë për zhvillimin e vendit amë me
përvojat e përfituara në vendet perëndimore nga ku mund të
merren për shembull modele të suksesshme për një shoqëri
me funksionale në fusha të ndryshme.
Përvec mundësisë për të ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë
për zhvillimin e një vendi, profesionistët në këtë mënyrë do
përforcojnë dhe lidhjet me vendin amë duke shmangur
asimilimin jashtë vendit. Duke vënë në shërbim asetin që
është diaspora shqiptare, shtetet shqiptare përfitojnë nga
sjellja e metodave të reja të punës dhe qasje të frytshme për të
arritur potencialin e këtyre vendeve.
Arbnor Mjeku, MA i Shkencave Politike- Zyrtar i Projekteve
në organizatën Germin që ka për qëllim bashkëpunimin dhe
afrimimin e diasporës shqiptare.
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Mag. phil. Dr. Kurt Gostentschnigg, Graz

Kombi si Shpirt Kolektiv
(pjesa e parë)
Një krahasim i parë içështjes shqiptare me çështjen indiane në dritën e Jogës Integrale të Shri Aurobindos
Ky studim trajton për herë të parë çështjen e kombit nga një
perspektivë spirituale, konkretisht në dritën e Jogës Integrale
të mistikut dhe filozofit indian Shri Aurobindo, dhe përpiqettë
krahasojë çështjen shqiptare me atë indiane. Këtu bëhet fjalë
për një shtjellim në formë skice të aspekteve të përzgjedhura,
pasi hulumtimi i shprehjes komplekse të manifestimit kohor
dhe hapësinor të një „Shpirti Kolektiv“ kombëtar në të gjitha
tiparet e saja të shumëllojshme mund të kryhet vetëm
nëpërmjet një sinteze të studimeve të shumta afatgjata dhetë
hollësishme. Në fillim ofrohet një hyrje e shkurtër në studimet
akademike mbi kombin dhe në konceptin e kolektivit, para se
të paraqiten në mënyrë të përmbledhurpërmbajtjet e Jogës
Integrale të Shri Aurobindos, të cilat janë relevante për temën
tonë.

të një shteti kombëtar. Shembuj për këtë janë Italia dhe
Gjermania. Ndërsa Kombi i Shtetit bazohet në vullnetin e
shtetasve dhe vlerat e tyre të përbashkëta politike. Si
shembëlltyrë për këtë mbahet Franca, kombi i së cilës ka
lindur pas Revolucionit Francez nga një popullsi etnikisht
heterogjene, e cila ka gjetur ndjenjën e saj të bashkëpërkimit
nëpërmjet pohimit të përbashkët të idealeve të lirisë, barazisë
dhe vëllazërisë. Nuk mund të ndahet aq lehtë nga koncepti i
kombit të shtetit nocioni Kombi i Vullnetit, i cili përbëhet nga
grupe popullsie, të cilat dallohen pak a shumë fort sipas
etnisë, gjuhës, fesë, mentalitetit ose përvojës historike. Shteti
i ngritur sipas këtij nocioni nuk karakteri-zohet nga
përbashkësia etnike e shtetasve të tij, por vetëm nga vullneti i
qytetarëve për një shtet të përbashkët. Shembuj për këtë janë
Zvicra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadaja.

Literatura e fushës së shkencës historike lidhur me çështjen e
lindjes së kombeve është tepër e pasur.4Meqë fjala është për
të vetëkuptuarit e njerëzve, nocioni i kombit ka apriori një
karakter subjektiv. Ai rrjedh nga latin. Natio që do të thotë
„popull, fis, tip, lloj, klasë, tufë“ dheka ardhur nga folja
nascime kuptimin „lind“, dhe emërton grupe ose kolektiva më
të mëdhenj njerëzish, të cilaveu atribuohen tipare të
përbashkëta si gjuhë, traditë, zakone, doke, ngulime të
përbashkëta ose prejardhje e përbashkët. Shkenca historike, e
cila dallon kombin nga populli dhe shteti, emërton cilësi të
atribuara kulturore si karakterin kombëtar të një populli. Për
të kombi është një konstrukt, i cili jeton nga riprodhimi i tij
diskursiv dhe efiçienca e tij materiale. Duke iu referuar
konceptit të kombit, ai bëhet efektiv për njerëzit veprues.
Shkenca historike bën dallimin midis tre tipave të kombit:
kombi i kulturës, kombi i shtetit dhe kombi i vullnetit. Kombi
i Kulturës është një komb etnik ose një bashkësi njerëzish që
ndihet e bashkuar nëpërmjet gjuhës, traditës dhe fesë. Pra,
ndjenja e tij kombëtare mbështetet në një kulturë të
përbashkët, shpesh edhe në një prejardhje të përbashkët, dhe
nuk varet nga kufijtë shtetërorë. Ndjenja e bashkëpërkimit e
një kombi të kulturës mund t’i paraprijë në kohë themelimit

Por, a është kjo vërtet gjithçka që përbën një kolektiv aq të
madh siç është një komb dhe e mban të bashkuar gjatë
periudhave të gjata kohore me gjithë krizat, katastrofat dhe
goditjet e fatit? Psikanalisti zviceran Carl Gustav Jung futi në
Perëndim nocionin „jokoshientja kolektive“5, e cila, sipas tij,
formon për të gjithë njerëzit një bazë të përbashkët të
funksioneve psikike.6 Madje strukturat e unit do të
zhvilloheshin në bazë të strukturave të jokoshientes kolektive.
Jung u referohet sidomos imazheve arkitipike në përfytyrime,
emocione dhe ëndrra dhe motiveve në fe, mite dhe përralla, të
cilat do të lejonin të konkludohet për një bazë të ngjashme
psikike të të gjithë njerëzve. Publicisti gjerman Wolfgang J.
Aurose është një nga autorët e rrallë perëndimorë, i cili flet
për një „Shpirt të Kombit“, duke iu referuar jo vetëm
idealistëve dhe romantikëve gjermanë, por edhe Jung-ut dhe
paramendimtarëve integralë si Shri Aurobindo, Jean Gebser
dhe Ken Wilber.7Me studimet e rastit mbi Gjermaninë,
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian ai
provon të tregojë evolucionin e kombeve si Shpirtra
Kolektivë dhe të paraqesë modele për integrimin dhe shërimin
shpirtëror të një vendi. Me gjithë morinë e informacioneve të

4Këtu

disa nga botimet më të rëndësishme përkatëse: Eric Hobsbawm, Eric
(1991): Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality.
Cambridge University Press.(gjerm.:Eric Hobsbawm, Eric (1991): Nationen und
Nationalismus, Mythos und Realität seit 1780. Frankfurt am Main/New York:
Campus.); Benedict Anderson, Benedict (1983): Imagined Communities:
Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso Editions.
(gjerm.:Anderson, Benedict (1998): Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines
folgenreichen Konzepts. Berlin: Ullstein.); Ernest Gellner, Ernest (1983): Nations
and Nationalism. Ithaca: Cornell University Press. (gjerm.: Ernest Gellner, Ernest
(1991): Nationalismus und Moderne. Berlin: Rotbuch.); Hroch, Miroslav (2005):
Das Europa der Nationen. Die moderne Nationsbildung im europäischen
Vergleich. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht. (angl.:Hroch, Miroslav (2015):
European Nations: Explaining Their Formation. Lon d on : Vers o.).
5Jung, Carl Gustav (1993): Die Archetypen und das kollektive Unbewusste.
Gesammelte Werke 9/I. Ostfildern: Patmos.
6Në vend të fjalëve „vetëdije“ dhe „ndërgjegje“ përdoret në këtë studim fjala
„koshiencë“ për angl. „consciousness“ Me “koshiencë” të gjithë termat përkatës

në Jogën Integrale të Shri Aurobindos mund të formohen pa probleme në gjuhën
shqipe, si p.sh. “vetëkoshiencë” (“self-consciousness”), “koshiencë mbi/për
veten” (“consciousness of self”), “nënkoshiencë” (“subconsciousness”),
“mbikoshiencë” (“superconsciousness”) etj.. Përveç kësaj nuk duhet harruar, që
ital. “coscienza”, nga e cila është huazuar fjala shqipe “koshiencë”, e ka origjinën
në fjalën lat. “conscientia”, e cila është gjithashtu baza formuese e fjalës
“consciousness”. Shih Kurt Gostentschnigg: Çështje terminologjike të përkthimit
në fushën e filozofisë lindore. In: Komunikimi dhe shoqëria: ndërveprimet
verbale, joverbale dhe stereotipet e komunikimit.Konferencë ndërkombëtare
shkencore në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja. Shkodra: Universiteti iShkodrës
2012, f. 375.
Në këtë studim termat kryesorë të Jogës Integrale të Shri Aurobindos shkruhen me
të madhe.
7Aurose, Wolfgang J. (2014): Die Seele der Nationen. Evolution und Heilung.
München, Berlin: Europa Verlag.
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hollësishme dhe interesante, libri i tij është në përgjithësi një
punim tepër i ndërlikuar, që mbështetet në sisteme të
ndryshme psikologjike dhe filozofike si dhe në drejtime
spirituale, përkufizimet dhe terminologjitë e ndryshme të të
cilave mund të shkaktojnë keqkuptim dhe çoroditje tek
lexuesi.

Individualë dhe Shpirtra Kolektivë mundësitë e pafund të Të
Qenit Mbikozmik-Transhendent në Të Bërët KozmikImanent. Në nivelet e Të Qenit të pahapësirë dhe të pakohë
jemi gjithmonë në koshiencën e unitetit. Në nivelet e Të Bërit
hapësinor-kohor bëhemi hap pas hapi koshientë për unitetin
tonë të humbur.Pse vallë ka një të bërë, një evolucion, një
zhvillim në hapësirë dhe kohë? Ngaqë disa nga Të Shumtët
në lirinë e tyre të mundësive të pafund janë hedhur nga Të
Qenët e pahapësirë dhe e pakohë në eksperiencën e ndarjes
hapësinore dhe kohore deri në jokoshiencë dhe Nëna Hyjnore
i ka ndjekur nga pas, me qëllim që nëpërmjet gjithëpranisë
hyjnore të mundësonte ringjitjen e Shpirtrave të mishëruar
dhe të gjithë krijimit material deri në koshiencën më të
lartë.9Por pse Hyjnorja vetë zbret deri tek njerëzit si Avatar
në një mishërim fizik? Për t’i ndihmuar njerëzit në kohët e
transformimit të vështirë dhe të krizës së përgjithshme si dhe
për të hapur rrugën për kërcimin e koshiencës njerëzore në
shkallaren tjetër më të lartë të evolucionit spiritual.

Ken Wilber dhe protagonistë të tjerë të mendimit integral
kanë argumentuar me kohë në mënyrë intelektualisht të
kuptueshme vërtetueshmërinë e eksperiencave mistike/
jogike ose shpirtëro-spirituale, duke vënë në dukje përbashkësitë ekzistuese të eksperiencave të tilla nga më të brendshmet në të gjitha kulturat, kohët dhe rrethanat. 8 Kur e njeh
vetveten, atëherë njeh botën dhe Perëndinë, sepse je vetë bota
dhe Perëndia. Kjo është esenca e përbashkët e mistikës
perëndimore dhe jogës lindore. Mirëpo, një gjë duhet të jetë e
qartë: mistika ose joga nuk është një fushë objektive për
argumentim intelektual ose shpjegueshmëri shkencore. Joga
do të thotë përvojë subjektive dhe ndryshim në koshiencë. Një
aktivitet i pastër mental çon vetëm në një ndryshim të
mendjes. Por mendja është vetëm një shkallare e ulët në
shkallën e pafund të koshiencës. Në qoftë se dikush nuk ka
pasur ende eksperienca spirituale, atëherë kjo nuk është një
arsye bindëse, që të mos marrë në konsideratë mundësinë dhe
vlerën e eksperiencave spirituale të njerëzve të tjerë.

Joga Integrale10, e zhvilluar në bazë të eksperiencave vetiake
spirituale nga ShriAurobindo dhe Mira Alfassa, e quajtur
Nëna, për realizimin e Jetës Hyjnore në Tokë, nuk i ofron
lexuesit vetëm një udhëzim të kuptueshëm për ndjekjen e
rrugës spirituale, por edhe një sistem gjithpërfshirës filozofik
me vizionin më të madh dhe terminologjinë më të pasur. Sipas
nivelit të zhvillimit të koshiencës lexuesi njeh Shri
Aurobindon dhe Nënën si filozofë, joginë/mistikë ose
Avatar11 Dy-Një/mishërime të Hyjnores në Tokë. Të gjitha
rrugët tradicionale të Jogës si Bhakti-Joga, rruga e zemrës,
Jnana-Joga, rruga e dijes, dhe Karma-Joga, rruga e veprimit,
ndalin në realizimin individual të Vetes Hyjnore dhe në
arratisjen nga bota drejt një jete në qiell ose në Nirvanë. Kurse
Joga Integrale ose Purna Joga për herë të parë, si një aventurë
spirituale, e tejkalon shumëkëtë qëllim dhe aspiron në një
vetëofrim të pakusht të individit zbritjen e Forcës Hyjnore ose
Shaktit në nivelet e koshiencës të mentales/ mendjes,
vitales/jetës dhe materies/fizikes, për të hyjnizuar jetën
tokësore në një transformim supramental.
(vijon)

Të gjitha eksperiencat spirituale/mistike/jogike dalin në të
njëjtin rezultat themelor: sekreti më i lartë, më i thellë, i
përhershëm dhe i pafund është dashuria. Ky mister i
pamendueshëm dhe i pashprehshëm mund të shprehet më së
shumti në mënyrë figurative, si p. sh. nëpërmjet simbolit Diell
Një-Shumë i Dashurisë, d.m.th. shumë diej në njërin diell të
dashurisë. Dashuria është Qenia Hyjnore, Perëndia, njësia ose
uniteti. Njësia përmban shumësinë. Prandaj ne mund të flasim
për Hyjnoren si Njëri/I Vetmi dhe Të Shumtët. Njësia
përmban gjithashtu të qenët dhe të bërët. Shumësia përmban
Individualen dhe Kolektiven. Pra, Njësia në katër aspektet e
saja themelore është Të Qenët, Të Bërët, Individi dhe
Kolektivi. Njësia është baza e shumësisë dhe kështu më e
lartasi edhe shkaku dhe qëllimi i të gjithave. I Vetmi dhe Të
Shumtët shpalosin si Shpirt Kozmik ashtuedhe si Shpirtra

8Shih

Wilber, Ken (1996): A Brief History of Everything. Boulder: Shambhala;
Wilber, Ken (1998): The Marriage of Sense and Soul: Integrating Science and
Religion. New York: Random House; Hawkins, David Ramon (2003): I – Reality
and Subjectivity. Sedona: Veritas; James, William (1902): The Varieties of
Religious Experience. New York/London: Longmans, Green & Co.
9
Van Vrekhem, Georges (2014): Über den Menschen hinaus: Leben und Werk von
Sri Aurobindo und Mutter.Grafing: Aquamarin, f. 84 v..
10Sri Aurobindo Birth Century Library. Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram. Set
in 30 Volumes (SABCL); The Complete Works of Sri Aurobindo. Pondicherry:
Sri Aurobindo Ashram. Set of 37 Volumes (CWSA); Collected Works of the
Mother (CWM). Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram. Complete edition in 17
Volumes; Mother’s Agenda 1951-1973 (1979-1983). 13 Volumes. Institute de

Recherches Évolutives; Georges Van Vrekhem, Georges (2014): Über den
Menschen hinaus: Leben und Werk von Sri Aurobindo und Mutter.Grafing:
Aquamarin; Rishabhchand (1981): Sri Aurobindo: His Life Unique. Pondicherry:
Sri Aurobindo Ashram; Evolution Fast-forward, 3 parts:Part 1, Vision & Work of
Sri
Aurobindo
&
The
Mother
=
https://www.youtube.com/watch?v=QpKxR5rCjyQ; Part 2, Integral Yoga of Sri
Aurobindo =https://www.youtube.com/watch?v=1tFtHPA87ZM; Part 3, Parts of
the
Being
&
Planes
of
Consciousness
=https://www.youtube.com/watch?v=XLxfP9pG8yI.
11 Sri Aurobindo (1970): Letters on Yoga I. Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram,
kap. „The Purpose of Avatarhood“, f. 401-430; Van Vrekhem (2014), f. 6-11, 55
v., 119-122, 126-136.
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Anton Marku, Vjenë

Kosova, ‘‘Mini Shëngeni’’ dhe taksa

‘‘Mini Shëngeni’’ duket të jetë një ndër përpjekjet e para serioze në dekadën e fundit. Ajo ka filluar të hedhë hapat e parë në
realizimin e një ëndërre që mund të ketë karakter rajonal, por që në mënyrë konkrete e promovon elementin evropian të integrimit
mes njerëzve, kombeve dhe shteteve. Kundër kësaj ideje janë kryesisht idhëtarët e taksës që e futi vendin në izolim si pothuajse
asnjëherë më parë që nga vitit 1999.
Frika nga lira

Të guxosh

Është për t’u habitur kundërshtimi i hapur, kryesisht i pajustifikuar,
i konceptit, jo vetëm nga pushtetarët e deridjeshëm, por edhe e një
pjese të shoqërisë civile, sidomos mediave dhe intelektualëve të
(pa)varur.

Në këtë kontekst natyrisht se përfituesit më të mëdhenj do të ishin
vetë qytetarët e Ballkanit, ndër ta edhe ata të Kosovës. Qarkullim i
lirë i njerëzve, mallërave, shërbimeve dhe kapitalit është ndër
projektet më të mira paqësore që ka njohur njerëzimi deri më tani
dhe Kosova duhet të guxoj që të afrohet në këtë grup shtetesh,
ngadalë dhe me kujdes, por me një energji pozitive dhe pa
paragjykime.

Nga njëra anë edhe mund të përceptohet skepticizimi i atyre që
sjellin paralele mes të djeshmes dhe të sotmes, sidomos në
kontekstin historik të pas luftës së dytë botërore dhe tentativave të
përfshirjes së Shqipërisë në kuadrin e një federate jugosllave si
republika e shtatë e saj. Po ashtu mund të kuptohet edhe rikthimi në
kujtesë i pozitës diskriminuese të Kosovës në shtetin e dominuar nga
sllavët e jugut, e sidomos dhunës sistematike të Beogradit ndaj tyre.

Në lidhje me këtë duhet thënë se është për tu pritur që bartësit e
institucioneve kosovare janë të vetdijshëm se ndër hapat e parë që
do të detyrohen të ndërmarrin në rast se do të duan të bëhen pjesë e
‘‘Mini Shëngenit’’ do të jetë edhe rishikimi i vendimit për vendosjen
e taksës ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjës dhe Hercegovinës,
e cila konsiderohet se ishte një instrument politik në kundërshtim me
parimet ekonomike. Kjo dhe mund të jetë arsyeja e refuzimit të ftesës
nga ana e Presidentit Thaçi për të qenë pjesë e samitit të dhjetorit
mbajtur në Tiranë.

Sidoqoftë duket se në rastin konkret argumentet pro përfshirjes
eventuale të Kosovës në iniciativa të tilla rajonale janë më të mëdha
se sa mendohet aktualisht. Ndër to mund të veçohen:
-Fuqizimi i shtetësisë së Kosovës në kontekstin ballkanik: Kosova
synon të ketë marëdhënie të mira fqinjësore me të gjitha shtetet që e
rrethojnë. Tre nga katër shtetet që momentalisht janë bërë pjesë e
këtij procesi e kanë njohur Kosovën dhe nuk do të lejonin që ky
realitet të vihet në pikëpyetje.
-Rritja e imazhit të Kosovës në skenën ndërkombëtare: pas
dështimeve në sjelljen e njohjeve të reja dhe në anëtarësimin në
organizata të mëdha në nivel global (UNESCO, INTERPOL, etj), si
dhe vendosjen e taksës si instrument i cili nuk solli rezultatet e
pritura (një ndër to edhe njohjen nga Serbia), Kosova do të tregonte
maturi politike nëse qeveria e ardhshme, pas një analize të thuktë,
rimendon çasjen dhe pozicionimin e saj në raport me projektet të
cilat i mbështesin, politikisht dhe financiarisht, qendrat e mëdha të
vendosjes në botë.
-Rikthimi në një treg të hapur: prodhuesit dhe tregtarët kosovarë do
të sfidoheshin nga konkurenca rajonale, por dhe do të përfitonin nga
shkëmbimi i përvojave me të tjerët, ndërsa konsumatorëve do të iu
ofroheshin mallëra më cilësore me një çmim më të ulët.
-Vazhdimi i ëndërrës evropiane: është utopi të mendohet se shteti i
Kosovës do të mund të bëhet një ditë anëtar i BE duke u sjellë në
mënyre izoluese, gjë që është vlerë anti-evropiane. Nuk mund të
pretendosh të bëhesh pjesë e familjes së madhe me seli në Bruksel
duke i përplasur dyert tua për pjesën tjetër të botës, andej mureve.

Kuptohet se ‘‘Mini Shëngeni’’ do të jetë një alternativë e
përkohshme e integrimit në BE, por edhe ashtu rruga për atje çon
nëpër vargmalet dhe autostradat e Ballkanit.
Hija e Ramës
Kosova nuk duhet të ketë frikë nga Edi Rama, e aq më pak nga shteti
shqiptar. Ata dhe po të duan nuk mund të vendosin për fatin e saj.
As nuk e kanë këtë mandat e as nuk duket se pretendojnë diçka të
tillë. Në këtë rast Kosova, duke pasur në krah Shqipërinë, vetëm sa
do të përfitonte nga pjesëmarrja në një forum në të cilin do të
dëgjohej edhe zëri i saj. Nëse për pothuajse dhjetë vite Kosova
dialogoi me Serbinë e vetme pse duhet të ketë rezerva për tu ulur në
tavolinë aty ku është dhe Shqipëria.
Është për tu shpresuar se qeveria e re e Kosovës do të gjej mënyrat
e duhura, qoftë dhe në cilësinë e vëzhguesit, që të mos mbetet jashtë
rrjedhave të cilat i ofrojnë asaj mundësinë që nga vështruesi pasiv të
marrë rolin e pjesëmarrësit aktiv në diçka e cila, në një perspektivë
afatgjatë, mund të jetë në dobi të saj.
(Mos)njohja

Shoqëritë e civilizuara nuk kanë frikë nga hapja por nga mbyllja.

Po, Serbia duhet të kërkojë falje dhe ta njohë Kosovës. Absolutisht
po. Por, kjo mund të mos ndodhë në 50 vitet e ardhshme. Ky mund
të jetë fati ynë. Dhe i tyre. Megjithatë kjo nuk do të thotë se edhe
gjysmë shekulli duhet të vazhdojmë të shikohemi përmes tytave të
pushkëve.
Për të parë larg nuk mjaftojnë vetëm sytë.
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Gjon Keka, Graz

Çfarë është dhe çfarë nuk është liria?!

Një proverb thotë: “Skllavëria gjithmonë fillon me dëshirën
për të fjetur.’’ Kjo dëshirë e përgjumjes së shoqërisë, popujve
e kombeve i ka lënë ata shpesh me vite e shekuj në pranga dhe
symbyllur ndaj shanseve për t'i këputur zingjirët e skllavërisë.
Kjo dëshirë e madhe për gjumë ,shpesh prodhon edhe
dëshirën për mohim, për zhvlerësim ,për humbje të vlerave
dhe identitetit,sepse dëshira për të mbajtur zingjirët
nënkupton dëshirën për të dashur veset, armiqtë e brendshëm
dhe të jashtëm, për të mos dashur veprat e mira, zhvillimin
,civilizimin dhe kulturën e ngritjen e kualitetit edukativoarsimor.

fetare, sepse ligji duhet t'i pastroj të gjitha dukuritë negative
ashtu që qytetari të jetoj brenda shoqërisë,shtetit, atdheut të tij
i lirë dhe pa frikë, në siguri dhe mbrojtjen e ligjit dhe rendit.
Liri është të lëvizësh, të punosh, të veprosh, të shëtësish botën
dhe të mësosh nga kultura të tjera e të pasurohesh me kulturë
e ide të reja qytetare e europiane.

Nuk besoj se ka komb apo popull në botë që ka bërë përpjekje
të vazhdueshme për liri se sa populli shqiptar, i cili sa e fitonte
lirinë, nuk kalonte gëzimi i saj gjatë me vdekjen e prijësve të
tyre që fituan lirinë, binte edhe shoqëria në krizë dhe
devijim,e deri në dëshirën për të jetuar prapë me ose pa
vetëdije në zingjirë të skllavërisë.

Por, në anën tjetër liri nuk është kur ti mohon kulturën tënde,
traditat, identitetin dhe bëhesh armik i tyre, dhe kur bëhesh
armik i tyre do të thotë se më nuk i takon atij vendi, je bërë
mohues, ke dalë në anën e armikut, je bërë skllav dhe
shërbëtor i armikut kundër atdheut dhe lirisë së tij. Liri nuk
është të kriminalizosh, të korruptosh dhe të varfërosh atdheun,
shtetin e vendin tënd.

Liri është të jetosh, të flasësh e të shkruash pa cenzurë, sepse
e vërteta i bënë njerëzit e lirë dhe liria buron nga e vërteta e
cila është rrënja e kësaj peme të gjallë të njeriut, shoqërisë,
popujve dhe kombeve..

Kosova, por edhe Shqipëria, janë shembuj se si liria e cila ka
ardhur nëpërmjet sakrificës së madhe të lumenjëve të gjakut
të martirëve, heronjëve të lirisë, nuk vlerësohet, nuk ka fryte
të natyrshme të saj, dhe si duket nuk e kanë ende konceptin e
formuar mbi lirinë si një pemë që mbanë rrënjët në histori dhe
martirizim. Zakonisht liria është vepër e revolucioneve, dhe
duke ditur se ajo është një vepër e tillë duhet të ketë edhe
qytetarë vigjilentë, udhëheqës të zgjuar e vizionarë që nuk e
shesin lirinë, nuk e shkelin gjakun e martirëve dhe heronjëve
të lirisë, nuk mohojnë personalitetet mbikohore që kanë
themeluar shtetin dhe kanë dhënë kontribut në lirinë, paqen
dhe për civilizimin e përbashkët të kombeve europiane, etj.

Liri nuk është të shkatërrosh atdheun tënd duke i shërbyer
interesave të armiqëve dhe interesave personale demoniake.
Liria nuk është për demonë, demonët e mohojn lirinë, e
urrejnë dritën sepse janë mësuar në strofkullën e errësirës t'i
bëjnë të gjitha të zezat. Drita dhe liria janë pengesa e
realizimit të të zezave të tyre prandaj errësira është shtrati i
demonëve pa të cilën nuk mund t'i realizojnë qëllmiet e tyre
të errëta në shoqëri, në njeriun, në shtetin, në popullin, etj .
Nga e gjithë kjo nëse ne si shoqëri, si popull e si komb duam
të jetojmë në liri, atëherë duhet ta formojmë e kuptojm në
thelb konceptin e lirisë pa të cilën nuk ka ecje përpara, nuk ka
njohje të vetëvetes dhe të ardhme të sigurtë e të qartë. Me pak
fjalë, Hegeli, një nga filozofët më të thellë gjerman kur flet
për konceptin e lirisë, pasi ne si popull e komb jemi pjesë e
natyrshme dhe gjeografike e kontinentit europian, ai ka të
drejtë dhe vlenë edhe sot për ne kur nënvizon kështu: “Liria
subjektive dhe morale shtë kryesisht ajo që në kuptimin
europian do të thotë liri.“

Por, në fakt çfarë është liria, pse emri i saj gjendet jo vetëm
në gojët dhe brendësinë e të moshuarit, e të riut, por edhe të
fëmijës së sapolindur?! Kjo sepse njerëzimi, respektivisht
njeriu, ka lindur me lirinë në krahërorin e tij, pa liri njeriu nuk
mund të ketë lartësinë e tij të qenjes as pozitën e natyrshme
në mesin e një shoqërie, populli dhe shteti. Prandaj liria është
hapësira e natyrshme që i jepet një njeriu, shoqërie, populli,
kombi për ta realizuar vetveten, për t'i krijuar vetes kufijtë e
lirisë dhe ruajtur ato me djersë, durim e urtësi. Poashtu liri
është ta duash atdheun, t'i shërbesh atij dhe të kontribosh që
atdheu yt të ketë më shumë dritë dhe më shumë zhvillim e liri
pa dallim.
Liri është të ruash traditën, kulturën, vlerat, identitetin
kombëtar e europian sepse vetëm duke patur një koncept të
qartë për lirinë këto gjëra mund të ruhen dhe të forcohen e
lulëzojnë.
Liri është të jetosh pa frikën e ndonjë hajni, ndonjë krimineli,
ndonjë ideologu të errësirës dhe të sëmuri nga ideologjia
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Ylli Prebibaj, Tiranë

Nikaj-Mërturi në vështrimin e disa hulumtuesve të huaj
(pjesa e dytë)
Revista prestigjioze “Smithson-ian”
nënvizon se baroni ishte fluent në
dialektet e shqipes dhe krijoi marrëdhënie miqësore me krerët e fiseve. Ai
ishte i mahnitur nga sensi i tyre i nderit.
(www.smithsonianmag.com).
Maksimilian Lambertz, (1882-1963)
është një tjetër autoritet që i ka kushtuar
aktivitetin e tij studimor Shqipërisë.
Lambertc e vizitoi Nikaj-Mërturin
gjatë Luftës së Parë Botërore. Misioni i
tij maj-gusht 1916, ishte për llogari të
Komisionit Ballka-nik të Akademisë
Austriake të Shken-cave. Ai përshkroi
Palçin e Kotecin dhe ndaloi në Rajë, të
cilën e përshkruan si lokalitetin e fundit
të Mërturit.
Në Rajë shkruan ky autor, u njoha me
Beqir Nduen dhe Kol Markun, Raja
ndodhet në kufi me Mërturin, aty ku
Valbona derdhet në Dri dhe ku takohet
Krasniqja, Gashi dhe Thaçi. Ai nënvizon se dialekti i Rajës ka një pozitë
qendrore në mes të dialekteve të
Gjakovës dhe rretheve të veriut, të
malësisë perëndimore të Shqipërisë së
veriut, Shasit, Berishës, deri në Mirditë
në Jug dhe të Prizrenit dhe qarqeve të
tjera në Lindje (Lamberc 2011, 30).
Profesor Anton Berisha veçon studimin
prej tij të epikës gojore dhe të këngëve
të kreshnikeve, ku 20 syresh i përktheu
në gjuhën gjermane. Sipas këtij autori,
përkushtimi i Lambertzit për epikën
gojore shqip-tare, lidhet me botën e
lashtë tematiko-motivore, qeniet e
shumta mitike, dinamikën e aksionit,
mesazhin poetik e kuptimësinë.
Berisha nënvizon se edhe sot burrat e
Malësisë së Shqipë-risë i këndojnë këto
këngë, si në kohët më të lashta, me
instrumentin e tyre nacional, lahutën.
Këngë të tilla këndohen me lahutë dhe
janë shumë të përhapura, përfshi
Currajt dhe Nikaj (Berisha 1987, 38).

Lashtësinë e tyre e argumenton me elementet mistike si orët dhe zanat, gjarpërinjtë
shërues, kafshët e egra, ku qëndron forca e kreshnikëve. Kjo krijimtari shqiptare, në
kontekstin kohor e historik i përket periudhës paraturke, pra asaj ilirike ose shqiptare.
Kohë kur sllavët zbresin në Danub rreth viteve 700-800 dhe fillon ballafaqimi
luftarak shqiptaro-sllav.
Studiuesi Zymer Neziri është një tjetër kontribues me peshë në studimin e
Lambertzit, madje mund të themi se ai i është reshë shkencërisht studimit të tij. Në
kuadër të projektit “Dorëshkrimet shqip të folklorit të Maksimilian Lambertz-it” ai
ka konsultuar imtësisht 60 dosje të fondit të tij në Vjenë, ku përfshihet një
dokumentacion i pasur me folkloristikë, mitologji, etnologji, gjuhësi, letërsi, histori
(Neziri 2008, 43-44).
Neziri na sjell të dhëna të reja mbi dorëshkrimet e Lambertizit, me interes
ndërdisiplinor për lahutën, karadyzenin, Mujin, Halilin, Konstantinin, Garentinën,
Shaqir Grishën, për mbledhësit e folklorit shqiptar dhe analiza për epikën legjendare
e historike, etj. Ditari i tij po ashtu konsiderohet i dobishëm, pasi përshkruan
qëndrimet e Austrisë kundrejt Shqipërisë, të dhënave për Eposin e Kreshnikëve, për
lahutarët këndues të këngëve të Ciklit të Mujit e të Halilit, si dhe për lahutën si
instrument i lashtë i grupit të veglave kordofone me një tel. Studimi mbi eposin
heroik dhe përrallën shqiptare në vitet 20 të shekullit të kaluar, konsiderohen prej tij
si kryevepra të M. Lamberzit (Neziri 2008, 55-56).
Mitologjia është një tjetër tematikë e trajtuar në veprën e Lambertzit, “Të dhënat e
mbledhura për Zanën, Orën, Dragoin, Kuçedrën, Të Bukurën e Dheut, Hyrinë e
Detit, Floçkën, Dedalinë, Katallanin, Divin, Kjoftlargun, Shtrigën, Lugatin dhe për
qeniet e tjera mitike ndër shqiptarë janë me vlera të rralla dhe me peshë për
demonologjinë. Pas vdekjes së tij, më 1970 u botua në Shtutgart fjalorthi i
mitologjisë së shqip-tarëve, në kuadër të «Fjalorit të mitologjisë» të H.W. Hausingut.
Fjalorthin, që ka 57 faqe, dorë-shkrim, e përgatiti për shtyp Klaus Hening Schreder”
(Neziri 2008, 57).
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Këngët kreshnike janë një dukuri që
ndeshen shumë te autorët e huaj, F.
Kordinjano, (1887-1952) u ka kushtuar një libër të botuar në Itali më 1943.
Këngët e kreshnikëve janë të veçanta
sipas këtij autori, sidomos ajo e Gjergj
Elez Alisë dhe Muji e Behuri të cilat
janë të një bukurie të pakrahasueshme.
Ky koleksion rapsodish është mbledhur
nga rapsodë në Curraj (Cordignano
1943, 13).
II.
Disa norma të së drejtës në NikajMërtur
Vetëqeverisja ishte një sfidë më vete, si
e tillë asaj i duhej një sistem rregullash,
të cilat i mundësonin funksionimin
krahinave që e kishin këtë status.
Elemente të së drejtës të hasura në
Nikaj-Mërtur kanë qenë në fokus të
hulumtimeve. Në fakt nuk kishte si të
ndodhte ndryshe, pasi emërues i
përbashkët i propagandës ballkanike
për shqiptarët, ishte “njerëz të pazot për
të qeverisur”. Mirëpo një konsideratë e
tillë filloi të për-mbysej pikërisht nga
hulumtues si Nopçe, Kozi, Lambertzi,
Valentini e ndonjë tjetër.
Xh. Valentini, (1900-1979 shkruan se
një prift që vizitoi Nikajt më 1898,
konstaton se “në Nikaj bajraktarit si
kryetar fisi i drejtoheshin për të gjitha
çështjet, edhe ai ua zgjidh me
autoritetin e tij të padiskutueshëm
ngatërresat që kanë shoq me shoq”
(Valentini 2007,319). Një ndër
mekanizmat kryesorë të zgjidhjes së
mosmarrëveshjeve brenda flamurit,
ishte (Besa). Nisma të tilla ishin
domosdoshmëri në periudhat e
tensioneve dhe hak-marrjeve masive.
Përshkrimin e një konflikti masiv e
gjejmë në veprën e Nopçes, sipas të
cilit, kapërcimi i kufirit midis Shalës
dhe Nikajt gjatë udhëtimit të tij të parë,
ishte thjesht i pamundur. Besa kishte
skaduar dhe çdo Shaljan në Nikaj, dhe
çdo i Nikaj në Shalë vlente si hasëm që
duhej shtirë për dhe. “Udha e Besës” e
cila mbronte udhëtarin vijon ai, ishte
pezulluar dhe rrugën ai mundi ta
përshkojë në përcjelljen e priftit nga
Shala, kurse për kthimin kishte
shfrytëzuar shoqërinë e dasmorëve nga
Shala meqenëse këtyre të fundit, Nikajt
u kishin dhëne një besë të
jashtëzakonshme,
(dhjetor
1905)
(Nopsca 2009, 30).
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Një lexues i ngutshëm nuk do e kuptonte dot këtë episod. Mirëpo kjo masë provon
se njëri nga fiset në mos të dy, kanë kryer ndonjë vepër të rendë, e cila sikurse
shprehen autorët modernë “e kishte kaluar vijën e kuqe”. Duke analizuar një situatë
të tillë, del në pah se të dy flamujt, i paskan rregulluar marrëdhëniet ndërmjet tyre
nëpërmjet instrumentit (marrëveshjes) së Besës.
Dasmorët kësodore sigurojnë një leje të veçantë, dëshmi kjo e një statusi specifik që
ka institucioni i dasmës, pasi siç do ta shohim edhe në vijim martesa konsiderohet
një e drejtë natyrore. Besa e udhëtarit le mbresa tek Nopçe, në një artikull në gjuhën
shqipe të botuar në Vjenë më 1920, shkruhet, “Po përmend prej këtyre në të drejtën
e asyl–it mbrojtjen qi i ipet bashkudhëtuesit ose bashkëpunëtorit (besa e mikut, besa
e çobanëve etj)-një institut që takohet vetëm në Shqipnië” (Dialëria 1920, 6).
Fatmirësisht Nopça ndryshe prej autoreve të tjerë, i mëshon faktit se norma të tilla,
janë origjinale shqiptare.
Edhe Dom Ernesto Cozzi, (1870-1926) pohon se të dy këta flamuj, kishin kontradikta
të shpeshta, por sa i takon rrugës së përbashkët ka besë “...qyshse len dielli deri në
perëndim për mbrojtje të shtegtareve; e në qoftë se ndonjëri sulmohet ose vritet në
atë rrugë, gjaksi bie në nji gjobë 20 qesesh...” (Cozzi 2017, 71-72).
Mirëpo nëse ndërmjet flamujve vetëqeverisës kishte një mekanizëm komunikimi,
për të cilin mjaftonte vullneti i palëve, me pushtuesin e huaj ishte tepër i rrallë. Kjo
për shkak të pabesive të shpeshta të autoriteteve turke të Gjakovës, Pejës apo
Shkodrës ndaj malësorëve të Nikajve, Mërturit e Dukagjinit. Theksojmë se në kohë
të ndryshme megjithëse malësorët ishin ftuar për bisedime, ata ishin likuiduar
fizikisht. Një ndër ngjarjet më të përgjakshme dhe të pabesa nga ana e funksionareve
turq, ishte eliminimi i Flamurtarit të Nikajve dhe bashkëpunëtorëve të tij, të cilët pasi
u ftuan për bisedime në Shkodër u eliminuan. Pushteti i huaj nuk kishte ndikim në
zonë, madje nëse në krye të çdo fisi, qëndronte një bylykbash muhamedan
(mysliman) që e kishte rezidencën në Shkodër të vetmit që se kishin ishin Nikaj dhe
Mërturi (Nopsca 2009, 84).
Përpjekjet e sundimtarëve për një prani më të fortë në ketë zonë nuk kanë munguar,
sikurse është dhe ky episod, ”Kur një guvernator turk, kërkoi nga Nikajt të cilët bënin
pjesë në kompetencat e tij t‘i dorëzonin armët, ata u përgjigjën pozitivisht, por me
kusht që ai të kërkonte të njëjtën gjë nga Shala që i takonte Vilajetit të Shkodrës. Kjo
përgjigje na e kujton fjalë për fjalë retorikën në disa konferenca të mëdha
ndërkombëtare, mirëpo njeriu mund të ndjehet i qetë që përgjegjësi i Nikajve i cili e
bëri këtë kërkesë, kurrë s’do të linte të ndikohej nga një diplomat evropian;
megjithëse efekti i përgjigjes së tij ishte i njëjtë, sepse çarmatosja e Nikajve u desh
që të shtyhej për më vonë” (Nopsca 2009,31).
Drejtësia duhej domosdoshmërish të vendosej, pavarësisht se palëve në konflikt
mund t’i qëllonte të takoheshin me njëri-tjetrin, në ceremoni të ndryshme. Mirëpo
ajo duhej të përmbushej sipas normave dhe precedentëve të krijuar, pra sipas një
standardi të vendosur. Nopçja nënvizon se në nëntor 1905, “në Curraj kam parë, një
marrës haku duke pirë kafe në shtëpinë e viktimës së tij të ardhshme dhe i zoti i
shtëpisë ishte aq dashamirës, sikur mes tij dhe kundërshtarit, të mos kishte ndodhur
kurrë asgjë. Edhe pse ekzistonte gjakmarrja mes tyre ai e ndali atë, madje edhe të
darkonte” (Nopsca 2009, 27).
Normat që rregullojnë statusin e femrës, zënë një vend të posaçëm. Dom Kozi është
autor i studimit “Grueja Shqiptare me nji shikim të posaçëm kah e drejta zakonore e
Maleve të Shkodrës”. Ai ishte një personalitet kishtar, intelektual dhe diplomat i
shquar. Ai ishte delegati apostolik i emëruar nga Papa Benedikti i XV-të pranë
qeverisë Shqiptare, me caktimin e tij Vatikani ishte shteti i parë që njohu zyrtarisht
shtetin shqiptar (Prebibaj 2015, 165).
Në vlerësimin e tij “varzat malësore nuk e kanë të përbashkët fatin e varzave të
shkreta të qytetit të dënueme me kenë të ndryshme midis katër mureve të shtëpisë, ku
kalojnë pranverën e jetës tue u rritë si bimë të sëmuta, pa diell, pa ajr, por
përkundrazi këto malsore të vogla gëzojnë liri të plotë, ecin me ftyrë të zbulueme,
jetojnë jetën e katundit, thithin ajrin e pastër të maleve e rriten të shëndosha e të
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forta. Atyne edhe kur tashma janë rritë,
në moshën e martesës, u janë krejt të
panjoftuna mirësjellja e stërhollueme e
ojnat kaq të zakonshme te simotrat e
tyre të prendimit, por në krejt sjelljen e
qëndrimin e tyre diftojnë menden e
grues, që e shtjellojnë në punët e
ndryshme shtëpiake. Ajo, që doket e
zakonet e këtyre fiseve ua ndalojnë,
asht liria e zgjedhjes në martesë, së
cilës u duhet me iu përshtatë si nji
fataliteti” (Cozzi 2017,104-105).
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Dëshmi e një shoqërie ku institucioni i familjes është i një rëndësie të posaçme, i cili
duhet rregulluar në kohë, është edhe kjo konsideratë që “...në fiset e Shalës, Shoshit,
Nikajt e Mërturit nuk durohet aspak e për kurrfarë arsyeje që varzat të mbesin të
pamartueme, mbasi kjo u duket nji punë kundër natyrës, e prandej përpiqen që
varzat e tyne të martohen në moshë të re” (Cozzi 2017, 112). Konsiderimi i martesës
si një e drejtë natyrore, përpos se gjendet në shkrimet më të lashta, konstatohet edhe
në simbolet e ripërtëritjes të përdorura në zonë, rrathëve koncentrikë të jetës, diellit,
gjetheve,etj.
Ndërkohë gruaja shtatzëne, ka një status edhe më të veçantë,“Atij që, me qëllim ose
paqëllim, i ndodhë me vra një grue shtatzëne, bje me dy gjaqe; dhe në ujdi ka me iu
dashtë me pague një çmim për gruen e nji për barrën” (Cozzi 2017, 172).
(vijon)
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Prof. Dr. Zymer U. Neziri, Prishtinë

Beteja e Nokshiqit,
140 vjet të fitores madhështore kundër Malit të Zi
Dy fjalë për Nokshiqin

Nokshiqi në kujtesën e kombit shqiptar, 140 vjet pas
betejës së famshme të fitores për mbrojten e Shqipërisë
Mali i Zi dhe Evropa e bashkë me ta edhe Perandoria Osmane,
kërkonin nga Shqipëria që Malit të Zi t’i dorëzohen Plava e
Gucia, sipas vendimit të Kongresit të Berlinit. Lidhja Shqiptare e Prizrenit, dihet, tha: jo! Ajo organizoi ushtri vullnetare
për mbrojten e kufirit, në krye me Ali pashë Gucinë. Kaloi ai
vit, 1878, i kobshëm për shqiptarët, sepse Evropa në Berlin e
vazhdoi copëtimin e Shqipërisë, pak muaj pas Shën Stefanit.
Por, Shqipëria nuk u përkul.

Nokshiqi është katund matanë krahinës së Rugovës. I përket
krahinës tjetër shqiptare, Plavës e Gucisë. Tradicionalisht,
katund i banuar me familje Nokënikajsh të fisit Kelmend,
sipas vijës etnografike të lisit të gjakut. Barqet e tij janë:
Selimajt, Mekulajt, Buçajt dhe Mehajt. Janë me përkatësi të
vëllazërisë së madhe të Lajçit. Nga të parët e tyre përmendet
sidomos stërgjyshi, Nikë Deda, që ka jetuar para rreth tre shekujve. Ishte pjesëtar i Lëvizjes Kombëtare kundërosmane,
supozohet, ashtu si krejt kelmendasit. Kur fisi i Kelmendit u
shpall i fajshëm për kryengritjen e madhe të viteve ’90 të
shek. XVII dhe toka e Kelmendit u zbraz, edhe Nikë Deda me
familje për 12 vjet u strehua jashtë Kelmendit, në territorin e
fisit Hot, në shtëpinë e mikut të vet, nga e kishte gruan. Pas
qershorit 1702, kur nga pushteti osman u hoq ndalesa kundër
fisit Kelmend, Nikë Deda u rikthye me djemtë: Ndrelë, Stakë,
Pepë, Nokë e Nilë Nika, që nga vija e lisit të tamblit, pra, natyrshëm, ishin nipa të Hotit, sepse dajtë e tyre ishin nga fisi i
Hotit. (Disa autorë, për shkak të dijes së pamjaftueshme për
traditën tonë etnokulturore e për lidhjet martesore jashtë fisit,
madje edhe në disa tekste serioze të albanologjisë e ngatërrojnë shumë keq prejardhjen e lisit të gjakut me atë të lisit të
tamblit, që nuk do të duhej asesi.). Sot, pasardhësit e Nikë
Dedës, i biri i Dedë Ndre Martinit, vija e lisit të gjakut, shtrihen në gjashtë katunde, nga Nokshiqi e deri në Shtupeq, afër
Pejës, përfshirë këtu edhe katër katunde të tjerë të Rugovës:
Stakajt, Pepajt, Drelajt, Malajt, me rreth një mijë familje, që
jetojnë edhe jashtë, deri në Amerikë. Këtu do shtua edhe pasardhësit e të afërmve të Nikë Dedës, që jetojnë në Dukaivë,
Shkrel, Husaj e në disa lagje të katundeve të tjerë. Për fat të
keq, nokshiqanët në Nokshiq nuk jetojnë më!

Pamje nga akademia përkujtimore (Pejë, 18 janar 2020)
Kaloi gati edhe viti vijues, 1879, dhe, në fund të tij, Mali i Zi
e humbi durimin. Filloi me sulme provokuese. Pas betejës së
humbur të nëntorit, pasoi edhe sulmi tjetër, beteja vijuese,
gjithashtu e humbur, më 4 dhjetor 1879, pikërisht në Nokshiq.
Forcat ushtarake të Malit të Zi, të komanduara nga Mark Milani, i një familjeje shqiptare të sllavizuar, vojvodë (dukë) nga
Meduni, pjesëtar i fisit Kuç, janë ndeshur me forcat e Lidhjes
Shqiptare të Prizrenit, nga Plava e Gucia dhe nga viset tona
përreth, e ndër to ishin edhe ato nga Rugova e Peja me anën
veriore të Rrafshit të Dukagjinit, nga vinin edhe Haxhi Zeka,
drejtues i lartë politik e ushtarak i Lidhjes, si dhe rugovasit
Çelë Shabani-Stakënikaj e Kadri Bajri-Palgjekaj, personalitete të njohura ushtarake e politike të Lëvizjes Kombëtare.
Më 4 dhjetor 1879 u hap një faqe e re e historisë së lavdisë
shqiptare dhe e turpit të ushtrisë pushtuese të Malit të Zi në
Nokshiq.

Ka pasur nokshiqanë e nokshiqane të shquara, e disa nga të
sotmit janë: Sylë Imeri-Buçaj, Ahmet Elezi-Buçaj, veprimtari
i njohur Zekë Nokshiqi, mjekja Drita Mekuli, mjeku Bajram
Selimaj, intelektuali Gëzim Mekuli, koreografja dhe aktorja
Agnesa Nokshiqi, poetesha Xhemi Nokshiqi; pastaj, të
deridjeshmit: poetët e mëdhenj Esad Mekuli e Qerim UjkaniSelimaj, studiuesi i përmendur i letërsisë Hasan Mekuli,
mjekja e shquar Sadete Mekuli, pleqnari i dalluar Galo Reku,
baletani dhe koreografi Abdurrahman Nokshiqi, lahutari e
rapsodi Xhemajl Ibishi-Buçaj. Në vijim, do përmendur të
famshmit, luftëtarët e shquar të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit,
Nure Kurti, Kurt Asllani, Bali Bajrami, Hoxhë Nokshiqi,
nusja dhe heroina e Nokshiqit, Kajë Galja, pjesëmarrëse edhe
në luftërat më 1912,1918 e 1919, e bija e saj, luftëtarja dhe
kaçakja në zë, Bege Maliqja, të bijtë, luftëtarët po ashtu fort
të njohur, heronjtë Zymer Maliqi e Imer Maliqi dhe shumë të
tjerë. Në këngët e rapsodëve tanë ata janë edhe personazhe të
njohura edhe të epikës sonë heroike historike dhe këndohen
në shumë vise të atdheut.

Para fillimit të Betejës së Nokshiqit, me kërkesën e Markut,
që këtu i printe fisit të vet, Kuç, njërit nga dymbëdhjetë fiset
tona të Malësisë, që atje ka hequr dorë nga përkatësia
shqiptare, pati një dyluftim ndërmjet të dy më të mirëve nga
të dy ushtritë, thotë tradita gojore. Nga forcat shqiptare doli
në dyluftim Adem Isufi. Ishte nga Rexhajt e Shkrelit të Rugovës, i biri i Isuf Smajlit, po ashtu i përmendur për dyluftime.
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Burrë rreth dyzet vjeç. Kishte përvojë të gjatë dhe ishte trim i
madh. Edhe kësaj here doli fitimtar. Kundërshtarit të mundur
ia preu kryet, sipas traditës së luftës, dhe ashtu ata krye të
prerë e çoi lart. Shokët duartrokitën dhe brohoritën: ’’Dora të
lumtë Adem Isufi e gjithmonë prefsh krena shkjeshë!’’ Marku
u tha ushtarëve të vet: ‘’Çonje kryet, se kjo nuk asht fitore!’’
dhe u drejtua andej e tha: ‘’Rugovë, e dua mejdanin e dytë me
ju! Dhe, Ademi del përsëri në fushë të mejdanit. Dhe, përsëri
e bën zap edhe këtë kundërshtar të dytë dhe kryet ia pret. Dhe,
përsëri shokët e urojnë me brohoritje: ’’Dora të lumtë Adem
Isufi e gjithmonë prefsh krena shkjeshë!’’ Ushtria e Markut
prapë ra me krye përtokë, e Marku prapë foli: ’’Rugovë, nuk
i thonë as kësaj fitore pa u nda edhe mejdani i tretë!’’ E qiti
edhe të tretin. Edhe Ademi u nis për herë të tretë në pikën e
dyluftimit, por Rexhë Avdia, djali i axhës, një trim i rrallë, i
tha: Bac, po t’tërrnoj, se u lodhe! Por, ky iu përgjigj: -’Jo, nuk
u lodha hiç! Zene se veç ni mejdan e pata!’’ Vazhdoi
guximshëm drejt kundërshtarit. Edhe ai pësoi si ata dy të
parët. Mbeti pa krye. Uresa e brohoritjet ushtuan dhe u
dëgjuan edhe larg Nokshiqit: ’’Dora të lumtë Adem Isufi e
gjithmonë prefsh krena shkjeshë!’’ Kënga e ruan këtë dëshmi
për histori:
Ç’janë këto gjamë që po i bje’ era,
po liftojnë Rugova e Peja!
Adem Isufi, trim si rrfeja,
ra n’Nokshiq, po i xjerr tri krena!

kundër sulmit të Malit të Zi për pushtimin e Plavës e të Gucisë
dhe komandohej me sukses të madh nga Shtabi i luftës dhe
Ali pashë Gucia, komandant i përgjithshëm.

Mark Milani foli aty, në Nokshiq, më 4 dhjetor 1879: ’’Rugovë, tash e dua mejdanin e secillit me secillin!’’ Dhe,
pas pak, filloi ndeshja trup më trup dhe fyt për fyt! Ishte shumë e përgjakshme. Betejë për jetë a vdekje. Dëshmi prapë
është kënga jonë:
Rexhë Avdia, ni zog i atit,
top i kuq po m’del pej gjakut,
fyt për fyt me t’bitë e Markut.

Pra, përsëri Mali i Zi pësoi, u kthye mbrapa dhe hoqoi dorë
nga Plava e Gucia. Në pranverë 1880, Evropa i tha Malit të
Zi: -Merre Hotin e Grudën, për zëvendësim të Plavës e të
Gucisë! Por, edhe aty ai u thye nga forcat shqiptare. Dhe, në
vjeshtë, i erdhi radha Ulqinit, si zëvendësim i ri, po nga
Evropa, për Plavën e Gucinë, kurse detyrën e kreu Dervish
Pasha i Perandorisë Osmane, duke e sulmuar vendin tonë me
forca shumë të mëdha ushtarake, dhe ia dorëzoi Ulqinin Malit
të Zi. Ato ditë, për ta trembur Turqinë, forcat ushtarake evropiane e kishin mbushur me anije të luftës një pjesë të Adriatikut. Evropa ashtu veproi edhe më 1913, me rastin e
ricopëtimit të Shqipërisë, kur Plavën e Gucinë e la brenda
kufirit të Malit të Zi, pas luftës së saj të madhe e heroike, në
tetor 1912, kundër Mark Milanit të ri, gjeneralit Janko
Vukotiq.

Mbrojtja heroike e krahinës së Plavës e të Gucisë edhe në
janar 1880
Janari 1880 për mbrojtjen e krahinës së Plavës e të Gucisë
ishte fort i përgjakshëm. Pra, prapë Nokshiqi ishte në luftë,
ishin në luftë disaditëshe të gjitha katundet përreth, sidomos
Pepajt, një luftë tejet e madhe për të shpëtuar nga pushtimi
krahinën e Plavës e të Giucisë nga Mali i Zi. Mbahet mend
sidomos ndeshja e përgjakshme e 8 janarit, që zgjati po ashtu
disa ditë dhe që ishte më e madhja dhe më e vështira deri
atëherë, ku ranë shumë e shumë dëshmorë dhe heronj nga viset shqiptare. Sipas traditës së luftës, luftëtarët e Malit të Zi,
kundërshtarit të mundur ia prenin hundë e buzë dhe i merrnin
si trofe lufte, ose e merrnin kokën e tij të prerë.
Në luftën e janarit 1880 ranë edhe komandantët e shquar Jakup Feri (Plavë, familja Shabaj e fisit Kuç) e Çelë Shabani
(Stakaj, Rugovë, nga vëllazëria Nikëdedaj e Lajçit), që të dy
personalitete shumë të shquara në traditën gojore dhe në këngët popullore. Qe edhe vargjet e rapsodit:
Kush e nisi luftën ma i pari,
Jakup Feri e Çelë Shabani…
N’mejdan Markut donë me i dalë…

Shumë ushtarë të Markut në Betejën e Nokshiqit pësuan si ata
tre të parët në dyluftim me Adem Isufin dhe me krenat e tyre
u mbush fushëbeteja, kurse të tjerët morën ikën dhe u kthyen
mbrapa. Pos Mark Milanit të Kuçit, ishte edhe Todor Milani,
një nga komandantët e forcave ushtarake të Malit të Zi, po
ashtu një shqiptar i sllavizuar, me prejardhje prej fisit
Vasoviq, njërit nga dymbëdhjetë fiset e Malësisë, që tash nuk
flasin më shqip, ashtu si Kuçi e Piperi. Në Lim u mbytën mjaft
sish, duke ikur. Edhe kënga flet për kufomat e tyre në ujin e
rrëmbyeshëm të Limit:
Nuk po i ço’ trupat for’ larg,
tej n’Tashlixhe, n’Vishegrad!

Për Lidhjen Shqiptare të Prizrenit kanë shkruar dhe janë
mbajtur tubime shkencore, ku veçohen ato për përvjetorët e
saj, sidomos për 100-vjetorin e themelimit, kurse veçmas për
Betejën e Nokshiqit dhe për betejat e janarit 1880 kanë
shkruar: Kristo Dako, Xhafer Belegu, Mehdi Frashëri, Aleks
Buda, Kristo Frashëri, Elmaz Plava, Marenglen Verli, Georgi
Daniel, Riza Rexha, Shyqri Ballvora, Demush Shala, Hasan
I. Gjonbalaj, Ali M. Ahmeti, Zymer U. Neziri, Shefqet Canhasi, Xheladin Gosturani, Rexhep Dedushaj, Arbër Ahmeti,
Bajram Rexhaj, Xhevat Hasani, Idriz Ulaj e Agron Selimaj
(gjenealogji), Gëzim Zilja, Gëzim Mekuli, Fitim Rifati, Esad
Gjonbalaj etj.

Markun e shpëtoi kali i tij, që doli me sukses në bregun tjetër
të Limit, thonë. Pas kësaj disfate të rëndë, Marku ra. Madje,
edhe kur vdiq, pas rreth njëzet vjetësh, në ditën e vorrimit,
nuk e nderoi shteti i Malit të Zi.
Por, pa u bërë muaji, në janar 1880, filloi përsëri sulmi i Malit
të Zi për pushtimin e Plavës e të Gucisë. Ishte sulm me të
gjitha forcat ushtarake që kishte ky vend, i njohur në histori
për sulme e pushtime të tokave shqiptare, para e pas Kongresit
të Berlinit, e sot i mban rreth dy të tretat e tyre, pa i llogatitur
edhe rreth 8 mijë hektarët e tashëm, që pa luftë i mori dhuratë
nga 80 deputetët e Kuvendit të Kosovës, më 21 mars 2018.
Lufta mbrojtëse në janar 1880 e forcave të armatosura të
Lidhjes Shqiptare të Prizrenit ishte shumëditëshe dhe heroike

Ka edhe shumë dokumente të botuara për këtë betejë dhe për
betejat e janarit 1880 kundër Malit të Zi, sidomos të Fuqive të
Mëdha të Evropës. Presim që të kemi edhe një studim më të
thelluar për të dy palët ndërluftuese, sidomos për sasitë e
buxheteve të luftës, numrin e forcave të armatosura, aftësimin
e tyre ushtarak, pikat strategjike të sulmit dhe të mbrojtjes,
llogoret, prapavinë, kujdesin shëndetësor për të plagosurit,
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furnizimet me ushqim e me municion, numrin e betejave, të
armatimit dhe të llojeve të armëve, të komanduesve dhe të
niveleve të gradave të tyre, të formacioneve ushtarake, të strategjisë së komandimit, sidomos të humbjeve, ku ka mjaft
luhatje të shifrave ndër autorë, që bën të jetë edhe një disertacion doktorate, për mbrojten e Plavës e të Gucisë, dhjetor 1879 - janar 1880. Është i nevojshëm. Madje, shumë i domosdoshëm për historinë tonë më të re.

Shembulli nga Shkreli, vendlindja e heronjve të Betejës së
Nokshiqit
Shkreli i Rugovës, vendlindja e heronjve të Betejës së
Nokhiqit, Adem Isufi dhe Rexhë Avdia, për ta dhe për
dëshmorët e tij në Nokshiq e në beteja të tjera, me rastin e
shënimit të 130-vjetorit të kësaj beteje, më 4 dhjetor 2009
zbuloi një pllakë përkujtimore në Qafë të Rexhajve dhe, pas
dy vjetësh, po aty përuroi një qendër përkujtimore, që ka 9
varre. Aty janë Adem Isufi me të atin Isuf Smajli, Rexhë
Avdia me atin Avdi Smajli, Hajdar Feku e Hajredin Feku, Ahmet Isufi, Bul Isufi e Zhuj Isufi. Qendra Përkujtimore e Rexhajve të Shkrelit u përurua më 10 qershor 2011, në shënimin
e përvjetorit të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. Ajo është ndër
më të mëdhatë e këtij lloji dhe u krye pa ndihmën e shtetit.

Pra, ky ishte një vështrim për Betejën e Nokshiqit, në nderim
të 140-vjetorit të saj, edhe sipas traditës sonë gojore, që është
aq e pasur, duke i kujtuar me respekt udhëheqësit e Lidhjes
Shqiptare të Prizrenit, sidomos: Ymer Prizrenin, Abdyl
Frashërin, Haxhi Zekën, Sylejman Vokshin, Ali pashë
Gucinë, drejtuesin e luftës, dhe prijësit e saj: Jakup Feri, Çelë
Shabani, Nuco Shahmani, Kadri Bajri, Bilko Shehu, Murteza
agë Batusha, Melko Bashulaj, Mulla Jaha, Ajdin agë Kurtaj,
Ali Kojaj, Rrustem Uka, Nure Kurti, Kurt Asllani, Selman
Bashulaj, Fazli Syla, Ahmet Rama, Halil Sharkinaj, Bali
Dema, Adem Bajraktari, Binak Alia, Bec Nikolla, Col Nikaj,
Preluc Gjoka, Kolë Tomë Prëla, Gjelosh Nikçi ((Plava 2002:
60-62), si dhe luftëtarët e tyre: nga Plava e Gucia, Sanxhaku i
Pazarit, Rugova, Rrafshi i Dukagjinit, Hasi, Luma, Dibra,
Malësia e Gjakovës, Nikajt e Mërturi, Dukagjini, Malësia e
Madhe, si dhe nga shumë krahina të tjera.

Betja e Nokshiqit edhe sot, në 140-vjetorin e saj, duhet të konsderohet betejë madhështore dhe fitore madhështore. Kënga
e saj u bë himn lufte dhe u këndua duke shkuar në shumë
beteja, por këndohet edhe në dasma, kur krushqit nisen për të
marrë nuse. Ajo është kënduar edhe në luftën e fundit të
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Betja e Nokshiqit ishte betejë mbi beteja dhe edhe sot vlerësohet se ishte nderi ushtarak dhe politik i Lidhjes Shqiptare të
Prizrenit. Shënimi i këtij përvjetori është borxh ndaj atyre që
i kanë dalur zot vendit të vet, që u kanë thënë jo Fuqive të
Mëdha të Evropës e Perandorisë Osmane dhe që janë flijuar
për atdhe duke luftuar kundër pushtuesit, Malit të Zi.
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Dr. Nail Draga, Ulqin

Popullsia e Ulqinit në vitin 1919
Diskursi demografik
Dokumenti për popullsinë e Ulqinit në vitin 1919, që po botohet për herë të parë paraqet të dhënat nga Komiteti i Mbrojtjës
Kombëtare të Ulqinit nënshkruar nga Zejnel Gjyli, dërguar Konferencës së Paqës në Paris, duke dëshmuar për numrin e
vendbanimeve, popullsisë, familjet dhe strukturën kombëtare të popullsisë, që janë të dhëna me interes shoqëror e demografik për
Ulqinin dhe rrethinën e tij, sepse kanë qenë të panjohura deri më tash për opinionin e gjerë.
Nationale de Ulqini), nënshkruar nga kryetari
Zejnel Gjyli, ofrohen të dhëna statistikore me
interes për popullsinë dhe vendbanimet e këtij
regjioni.
Popullsia dhe struktura kombëtare
Në sajë të dhënave të publikuara del së
popullsia e përgjithshme ishte 8190 banorë,
ndërsa sipas strukturës kombëtare shqiptarë
ishin 6590 banorë apo 80.46%, ndërsa 1600
ishin më përkatësi sllave apo 19.53%. Ndërsa
sipas vendbanimeve me i populluar ishte
Ulqini me 4861 banorë, ku nga aspekti
kombëtar shqiptar ishin 3500 banorë apo 72
%, ndërsa sllavë 1361 banorë apo 28 %. Të
dhënat e tilla dëshmojnë se popullsia sllave
(pas vitit 1880) ka qenë e vendosur kryesisht
në zonën urbane, ndërsa në zonën rurale,
pjesëmarrja e tyre ka qenë simbolike, ku në
tërësi ishin 239 banorë, apo 14.93% nga
popullsia e përgjithshme, përkatësisht në 8
vendbanime rurale.
Kur bëhët fjalë për strukturën kombëtare të
popullsisë në Ulqin në vitin 1919, theksojmë
me këtë rast se ndryshimi homogjen i
popullsisë shqiptare në Ulqin është realizuar
pas vitit 1880, kur nga presioni i Fuqive të
Mëdha, Perandoria Osmane ia dorëzoj Ulqinin
Malit të Zi.

Pas përfundimit të Luftës së Parë Botërore, në Paris i ka zhvilluar punimet
Konferenca e Paqës(1919-1920), ku janë marrë vendime për popujt e vendëve
përkatëse sepse është përcaktuar statusi i shtetëve në hartën politike të
Europës. Në këtë konferencë kanë marrë pjesë delegacione të ndryshme të
vendëve përkatëse, të përfaqësuar nga qeveritarët e kohës apo individë të tjerë,
duke paraqitur kërkesat e ndryshme për qytetët, viset apo vendet përkatëse.
Një veprim i tillë ishte i ligjshëm sepse mendohej se do të përmirsohej
padrejtësia e definuar në Konferencën e Ambasadorëve në Londër(1912/13).
Me një qasje të tillë ka marrë pjesë edhe delegacioni i Shqipërisë në kryesinë
e Turhan Pashë Përmetit.
Por, në sajë të një dokumenti të datës 5 mars të vitit 1919, f.209, nga ana e
Komitetit të Mbrojtjës Kombëtare të Ulqinit(Poue le Comite de la Defense

29

Ishte koha e koncepteve hegjemoniste sepse
ndryshimi i strukturës
nacionale të
shqiptarëve ishte mision shtetëror i Mali të Zi,
ku u realizu në praktikë kolonizimi me
popullsi sllave. Kështu në sajë të dhënave nga
viti 1881 e deri në vitin 1892, në Ulqin janë
vendosur rreth 400 familje sllave. Ndërsa në
të njëjtën kohë nga Ulqini kanë emigruar rreth
413 familje ulqinake, duke u vendosur
kryesisht në Shkodër e Durrës në Shqipëri.
Por, të dhënat për strukturën kombëtare të
popullsisë në Ulqin dëshmojnë së në këtë
regjionme gjithë angazhimin nga pushteti i
kohës për kolonizimin e këtij mjedisi
popullsia shqiptare ishte dominuese..
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Vendbanimet
Në sajë të të dhënave të të dhënave të publikuara del se Ulqinin dhe rrethinën
e tij në vitin 1919 e kanë përbërë 17 vendbanime, të cilët ishin: Ulqini,
Bratica, Salçi,Krruçi,Pistulli, Kollomza, Zogaj, Shën Gjergji, Qurkaj, Reçi,
Shtoji, Sutjela, Gorana, Pelinku, Mali i Brisë, Mozhura e Krytha.
Nga këto të dhëna del se në kuadër të Ulqinit(mendohët rrethinës së tij) del së
ishin edhe dy vendbanime të cilët në kohën tonë nuk janë në kuadër të Ulqinit,
e ato janë Gorana dhe Pelinku, që janë në kuadër të komunës së Tivarit. Këto
dy vendbanime ishin në kuadër të Ulqinit duke marrë si kriter përbërjen
kombëtare të popullsisë si dhe raportët shoqërore në të kaluarën. Të dhënat
për vendbanimet përkatëse dhe shpërndarjën e tyre territoriale dëshmon për
zonën gravituese, e cila edhe pas 100 vitëve pothuaj është identike, me disa
ndryshime minimale në aspektin hapësinor.
Familjet
Sipas të dhënave të prezantuara gjithsej ishin 1560 familje ku sipas
përkatësisë kombëtare nga to 1225 familje ishin më përkatësi shqiptare
(78.52%) e 335 me përkatësi sllave (21.47%). Ndërsa sipas vendbanimeve më
së shumti familje kishin Ulqini me 880 e nga to 650 shqiptare(78.31%) e 230
sllave(26.13%) si qendër i këtij regjoni, ku më pas nga vendbanimet rurale më
numër më të madh të familjeve ishin: Shtoji me 121 familje, Gorana 80,
Bratica 65, Shën Gjergji 52, Zogaj 52 etj.
Me interes janë të dhënat për madhësinë e familjeve dhe dallimet në këtë
aspekt sipas përkatësisë kombëtare. Nga gjithsej 1225 familjeve shqiptare me
popullsi të përgjithshme me 6530 banorë, del se një familje mesatarisht kishte
5.37 anëtar, ndërsa për familjet sllave mesatarja e tillë ishte prej 4.77 anëtar,
ndërsa në nivel regjioni mesatarja e familjeve ishte 5.25 anëtar, duke
dëshmuar se kanë ekzistuar familje të vogla, që për kohën paraqet çështje për
hulumtim të veçantë socio-gjeografik.
Objektët e kultit
Në tabelën e prezentuar jepen të dhëna për objektët e kultit, sipas
vendbanimeve përkatëse. Numri më i madh është i objektëve të konfesionit të
përkatësisë islame e ato gjithsej ishin 15 xhami, ku nga to 8 ishin në qytetin
e Ulqinit ndërsa 7 në vendbanimet rurale(Krruç, Pistull, Kollomzë, Zogaj,
Qurkaj, Goranë e Krythë).
Ndërsa objektit e kultit kristian gjithsej ishin7 kisha, e to në Ulqin 2 kisha
katolike dhe 3 në rrethinë(Shtoj, Braticë e Salç), si dhe 2 kisha ortodokse në
Ulqin.
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Përfundim
Nga të dhënat e publikuara del së Komiteti i
Mbrojtjës Kombëtare të Ulqinit ka prezantuar
të dhëna me interes shoqëror duke dëshmuar
qasje serioze për çështjet demografike në
kohën përkatëse. Ndonëse të dhënat e tilla nuk
janë nga ndonjë regjistrim zyrtar i popullsisë,
ata ofrojnë pasqyren reale të kohës më të gjitha
informatat e publikuara. Andaj të dhënat e tilla
duhet të përdorën si referencë e domosdoshme
kur do të trajtohen çështjet demografike për
Ulqinin dhe rrethinën e tij, dhe si të tilla duhet
të jenë pjesë e diskursit demografik në
statistikën e popullsisë në këtë mjedis.
Ndërsa mbetët
obligim profesional për
studiuesit tanë që të vazhdojnë hulumtimet në
dokumentacionin arkivor nga Konferenca e
Paqës në Paris(1919-1920), me mundësi
prezantimi të çështjeve tjera të panjohura deri
më tash për Ulqinin në veçanti dhe shqiptarët
në përgjithësi.
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Prof. Dr. Lush Culaj, Prishtinë

Fillet e ngritjës së Gjermanisë pas luftës

Pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore Gjermania u nda
në pesë pjesë, katër zonat e pushtimit dhe Berlini, qe u nda në
katër sektorë. Tri zonat perëndimore qe më vonë e formuan
Republikën Federale Gjermane kishin rreth 47 milion banorë,
ndërsa Gjermania Lindore se bashku me Berlinin lindor
kishin afër 18 milion banorë. Në kaosin e përgjithshëm të
Gjermanisë gjatë viteve 1945-46 sigurimi i ekzistencës
matriale ishte shumë më prioritare se politika. Në pjesën
perëndimore dolën disa parti si socialdemokratët (CDU) ,
liberalët (FDP).

Zhvillimi ekonomik gjerman
Brenda një periudhe të shkurtër ekonomia e Gjermanise
perendimore u radhit në vëndin e dytë të tregtisë Botërore,
krahas rritjës së fuqisë ekonomike dhe ndikimit
(influences)politike. Lufta e ftohtë e përshpejtoi edhe më tutje
procesin e riintegrimit. Në mes të viteve 1950-1964 prodhimi
i përgjithshëm kombëtar u rrit tri here më shpejtë se në gjdo
vend evropian. Një rritje të tillë nuk kishte pasur ndonjëherë
në historinë e Gjermanisë. Si rezultat i kësaj ata qe e kishin
planifikuar rënjën e kapitalizmit në Evropën Qëndrore kishin
gabuar. Suksesët i kalonin parashikimët e më optimistëve. Ka
shumë arsye qe të shpjegohët mrekullia por vlen për tu
theksuar se për shumë vite gjermanët nuk janë ushqyer mirë
dhe nuk kanë pasur strehimin dhe veshjen e përshtatshme,por
luftonin për makineri të reja qe u shërbenin për ta lehtësuar
punën. Veçanerisht zhvillim të madh patën shumë degë të
industrisë. Në vitin 1960 papunësia kishte rënë në më pak se
një përqind dhe për çdo njeri qe deshironte një punë kishte
disa vende pune. Në Gjermani ishin punësuar më shumë se
një milion punëtorë të huaj.

Bashkimi kristiandemokrat, në konferencën e saj të pare,në
dhjetor të vitit 1945 u shpreh në favor të një strukture federale
për një Gjermani të re të mirëmbrojtur nga pushteti i tepruar.
Nga udhëheqësit e hershëm kristiandemokrat vëtëm
KONRAD ADENAUERI 1876-1967 luajti një rol të
rendësishëm në politikën gjermane. Ai dëshironte një
bashkëpunim të ngushtë me shtetët perëndimore e mbi të
gjitha pajtimin me Francën. Vëndosja graduale e diktaturës
komuniste në Gjermaninë lindore gjatë viteve 1945-1946 solli
një ndryshim në politikën e shtetëve pushtuese përendimore,
por fillimisht nuk deshironin të bënin ndonjë veprim qe mund
të prekte Bashkimin Sovjetik.

Pretëndohët se pa ndihmën fillestare prej 1,5 miliard dollarë,
qe iu dhanë Gjermanisë në bazë të planit (Marshall) në mes
viteve 1948-52 rimëkëmbja do të kishte qenë e pamundur. Por
duhët theksuar se edhe Anglia dhe Franca morën shuma edhe
më të mëdha dhe vetëm plani (Marshall) nuk mjafton për ta
shpjeguar mrekullinë. Cilat pra ishin shkaqët kryesore të
“mrekullisë gjermane”? Mbi të gjitha përvoja gjermane,
prania e miliona punëtorëve të aftë, si dhe tradita e madhe
industriale. Shkatërrimi i shumë fabrikave gjatë luftës bëri të
mundur një fillim rrënjesor nga e para. Përpjekjët u
përqendruan në degët më premtuese të industrisë, zgjerimi i
tregtisë se jashtme dhe gjithashtu Gjermania shpënzoi shumë
më pak se fqinjët e saj për mbrojtjën.

Pasi që rusët nuk sillëshin me të njejtën mënyrë amerikanët
dhe anglezët filluan të hakmerrëshin duke bashkërenduar
politikën dhe duke mos i përfillur dëshirat dhe ankesat ruse.
Fillimisht në janar 1947 zonat amerikane dhe britanike u
bashkuan në një njesi të vetme ekonomike.Pas kundërshtimit
fillestar të Francës nga vera e vitit 1947 e tutje të tri fuqitë
përëndimore ndoqën përgjithësisht politikë të përbashkët. Me
miratimin e një plani të ri ekonomik u hoqën shumë prej
kufizimeve në prodhimin industrial gjerman, kurse nga
qershori i vitit 1948 u krye një reformë monetare ku 10 marka
të vjetra shkëmbehëshin me një markë të re. Rusia e kishte
kundërshtuar reformën monmetare duke e konsideruar hap të
mëtejshëm drejt unifikimit të tri zonave perëndimore.

Rruga e shkurtër drejt bashkimit gjerman
Historia e Gjermanisë gjatë periudhës së pasluftës pati një
rendësi themelore për Evropën, posaqerisht nga pozita e saj
gjeopolitike. Lufta e ftohtë kishte shpërthyer kryesisht për
shkak të Gjermanisë; pa Gjermaninë Evropa perëndimore nuk
mund të mbrohëj;por edhe kur marrëdhenjët në mes të
superfuqive filluan të përmirësohëshin, përseri në Gjermani
do të verehëshin rezultatët fillestare.
Ish kancelari gjerman Vili Branti përpjekjët kryesore i bënte
për normalizimin e mardhënjeve me Gjermaninë Lindore dhe
Bashkimin Sovjetik. Vili Branti për përpjekjët e tij mori me
meritë çmimin Nobël, por efektet e traktateve kishin qenë
shumë më të vogla nga ç’ kishin shpresuar një pjesë e
gjermanëve.

Pas vitit 1949 procesi i riintegrimit të Gjermanisë
Përendimore filloi të përshpejtohëj. Hapi i parë ishte përhapja
e planit (Marshall) për të,kurse në prill 1951 u bë anëtare e
komunitetit Evropian. Si rezultat i këtyre të arriturave në
korrik të vitit 1951 mori fund zyrtarisht gjëndja e luftës në
mes Gjermanisë dhe aleatëve përendimorë. Në vitin 1951
Gjermania Perëndimore e caktoi ministrin e saj të pare të
jashtëm (ADENAUERIN) dhe përfaqësuesit e saj
diplomatik,kurse me traktat të Parisit me 1954 përfundoi
statusi i pushtimit dhe kontrollit të aleatëve. Trupat
perëndimore duhëj të qëndronin në Gjermani sipas një
marrëveshje të re.Këto ishin fazat kryesore të ridaljës së
Gjermanisë Përendimore në skenën evropiane.

Takimët personale ndërmjet Brantit e më vonë Helmut
Shmitit me udhëheqësit gjermanolindorë si Vili Shtof dhe
Erih Honeker, nuk dhanë ndonjë rezultat të madh. Në maj të
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vitit 1974 kancelari Vili Brant dha dorëheqjën kur u
konfirmua se Gyntes Gyjom, një ndër bashkëpunëtorët e tij
më të ngushtë kishte qenë spiun i Gjermanisë Lindore.
Helmut Shmiti u bë pasardhës i tij i cili njihët në historinë
Gjermane si luftëtar i vëndosur për stabilizimin ekonomik. Ai
gjithashtu u përpoq të shmangte keqësimin e marrëdhenjeve
në mes dy superfuqive. Mbi të gjitha ai ishte për bashkëpunim
të ngushtë me Francën,sepse kishte gjetur shumë gjera të
përbashkëta te ish presidenti francez Zhiskar d’Esten.
Helmut Shmiti u detyrua të përballonte shqetësime gjithnjë e
më të mëdha në disa fronte. Partia e tij iu kundervua
strategjisë se Natos dhe filloi të anonte gjithnjë e më shumë
drejt një neutralizimi gati të hapur. Shmiti vizitoi vende të
ndryshme të bllokut lindor, përfshirë edhe Gjermaninë
Lindore dhe e ftoi kryetarin rus Brezhnjevin në Bon. Kundër
politikës së Shmitit pati sulme të ndryshme e veçmas nga e
majta e Veli Brantit. Në shtator 1982 Shmiti kërkoi
votëbesimin në Bundestag dhe humbi me rezultat të
ngushtë.Pas zgjedhjeve të reja fitoi partia demokristiane dhe
kancelar erdhi Helmut Koli, një politikan rezultativ, qe kishte
depërtuar permës politikës lokale në vëndlindjën e tij në
Rinland. Me të ardhur të kësaj partie në pushtet u ballafaqua
më detyra të mëdha në planin ekonomik, meqenëse bota ishte
në mes të një krize ekonomike. Në tetor 1983 në Bon u
organizua një demostratë e madhe kundër dislokimit të
raketave të reja në Gjermani,si mbrojtje nga traktati i
Varshavës. Ndërkohë qe lufta bërthamore nuk u realizua ,por
përkundrazi udhëheqja e re Sovjetike pranoi se vendosja e
raketave SS-20 kishte qenë një gabim qe e kishte provokuar
përendimin.

Rënja e murit të Berlinit
Në fakt ndodhi ajo që edhe më optimistët nuk e kishin pritur
të paktën jo aq shpejt. Ra muri i Berlinit i cili për afro 30 vite
më radhë e kishte ndarë në dy pjesë qytetin e Berlinit dhe
kombin gjerman, përkatësisht Gjermaninë Perëndimore
(kapitaliste) dhe Gjermaninë Lindore ( komuniste). Më 9
nëntor 1989, Gynter Schabovski, udhëheqës i lartë i
Gjermanisë Lindore njoftoj zyrtarisht se tani e tutje është i
mundur kalimi i lirshëm në të dy anët e kufirit. Një
entuziazëm i pa përshkruar kishte kapluar terë vëndin.
Njerëzit ishin ngjitur mbi platon e betonit të murit të Berlinit
dhe brohorisnin: “ ne jemi një popull- hiqeni murin”, ndërkaq
rojet kufitare, ushtarët dhe pjestarët e shërbimit informativ
vështronin si në ankth, pa ditur si të reagonin. Megjithatë një
gjë tani më dukëj mjaftë qartë se shteti i Gjermanisë Lindore
po i numëronte orët e tij të fundit.
Këto zhvillime të shpejta dhe dramatike, dukën si një ëndërr,
po në realitet ato ndryshuan zhvillimët e ardhshme në arenën
ndërkombëtare.

Rënja e murit të Berlinit
Në vija të pergjithshme , kjo ishte situata në Gjermaninë
Perendimore, kur në Gjermaninë Lindore shpërtheu
shtërngata qe ndryshoi krejtësisht peisazhin politik. Çdo
qytetar gjermano-lindor e dinte se standarti i jetës së tij ishte
shumë larg në krahasim me atë të Gjermanisë Perendimore.
Ishte periudha kohore qe punonte për gjermanët, për ta
realizuar ëndrrën e tyre bashkimin kombëtar, por kjo duhej të
bëhej hap pas hapi.

Kancelari Kol, për ta realizuar bashkimin gjerman kishte
hartuar një plan prej dhjetë pikash, të cilin e kishte paraqitur
në Bundestag. Për ketë plan ai fare nuk i kishte konsultuar
aleatët dhe pikërisht për ketë arsye ai u kritikua nga ministri i
tij i jashtëm Gensher i cili kerkoi qe brenda javëve të
ardhshme të konsultohën aleatët. Kancelari ishte i vetëdishëm
për disa ndryshime kundër bashkimit të dy Gjermanive.
Madje vetë ish presidenti francez Miterani, u përpoq gjer në
çastet e fundit ta kundershtoi dhe sabotoj ketë bashkim. Ai
madje permës një depeshi diplomatik i ka sugjeruar
presidentit të Bashkimit Sovjetik Gorbaçovit, qe të mos bie
në grackë të Kolit. Përkundër kundërshtimeve të jashtme
Gjermania ishte e gatshme qe ta shfrytëzoi situatën e krijuar
në ish Bashkimin Sovjetik për ta realizuar bashkimin
gjerman.

Pika e kthesës arriti më 6 dhe 7 tetor 1989 kur në Gjermaninë
lindore ishin planifikuar të behëshin festime të mëdha më
rastin e 40 – vjetorit të themelimit të regjimit komunist.
Festimët filluan me parada të zakonshme, por në mbrëmje u
njoftua se në mbarë Gjermaninë Lindore kishin filluar
demostratat antiqeveritare, në të cilat kërkohëj reformimi i
sistemit politik, zgjedhjet e lira, liria e fjalës, liria e lëvizjës
dhe kërkesa të tjera politike. Një muaj më pas Muri fatkeq i
Berlinit ra, sepse gjermanolindorët dëshironin ta braktisnin
vëndin e tyre. Që nga mbrëmja e 9 nëntorit dhe në vazhdim
kishte një fluks të madh të kalimit të qytetarëve nga
Gjermania Lindore në atë Përendimore.

Miterani pasi qe nuk arriti ta bind ish Presidentin amerikan
Gjorgj Bush që të infiltrohët në pengesën për bashkimin
gjerman dhe pasi i kishte kordinuar veprimet me Margaret
Theçerin e Anglisë kaloi në kërcenime duke deklaruar:
“bashkimi gjerman ose do të bëhet sipas modelit të bashkimit
evropian,ose duhët të krijohët marrëveshja e treshit: FrancëAngli-Rusi kundër Gjermanisë, qe do të përfundonte me
luftë”. Reagimët kundër këti qellimi të shënjtë nuk arritën fare
qe ta luhasin lokomotivën gjermane, qe kishte filluar në
kurorëzimin e idesë historike të bashkimit të kombit më të
madh të Evropës Perendimore. Bashkimi i Gjermanisë u bë
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realitet përmës vëndimevedemokratike dhe marrëveshjeve
paqësore ndërkombëtare. Pa dyshim për realizimin e këti
qëllimi të lartë meritën kryesore e ka populli gjerman i cili qe
nga ndarja e Gjermanisë e ka pasur ketë qellim. Merita të
mëdha ka gjithashtu edhe kancelari Helmut Kol i cili nuk i
përfilli verejtjët e forcave të brendshme dhe forcave të
jashtme, për shtyrjën e problemit për më vonë.
Ribashkimi i tetorit 1990 fillimisht krijoi probleme ekonomike dhe shoqërore, por në planin afatgjatë krijoi mundësi
shumë të mëdha. Si rezultat i ribashkimit, Gjermania doli si
vëndi më i fortë i Evropës.
Procesi i ribashkimit të dy shteteve gjermane paraqet një ndër
ngjarjët më të rëndësishme të shekullit XX. Kjo ngjarje
historike preku jo vetëm rrafshin nacional gjerman, por ajo
influencoi në mënyrë vëndimtare edhe në integrimët
evropiane. Rënja e murit të Berlinit dhe ribashkimi i Gjermanisë përshpejtoj përmbysjën e komunizmit në bllokun e
shteteve të Lindjës. Kjo lëvizje e fuqishme padyshim që edhe
tek shqiptarët e Kosovës i rriti shpresat për liri nacionale.
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Prof. Dr. Sabile Keçmezi-Basha, Prishtinë

Kontributi i shkodranëve në lëvizjen ilegale patriotike
shqiptare në Kosovë (1945-1947)

Që nga ditët e para, pas përfundimit të Luftës së Dytë
Botërore, shqiptarët në Kosovë dhe në viset tjera të banuara
me shqiptar do të përjetojnë zhgënjimin dhe tradhtinë më të
madhe nga bashkësia ndërkombëtare dhe nga fqinjët e tyre.
Ata dolën nga lufta me besimin e më shpresën se gjaku,
sakrificat dhe kontributi i dhënë në fitoren e saj do të
shpërbleheshin duke bërë të mundur realizimin e aspiratave
kombëtare. Mirëpo, që nga koha e ndarjes gjeopolitike të
Kosovës nga trungu i përbashkët etnik- territorial në Ballkan,
çështja e Kosovës nëpërmjet zigzageve të ndryshme historike,
varësisht nga rrethanat politike dhe të tjera, gjithë sa herë
mbante vulën e aspirimit të popullit shqiptar të Kosovës, qoftë
për identitetin e vet kombëtar, qoftë për bashkimin kombëtar,
qoftë për barazi kombëtare. Fatet historike, thënë ndryshe
mos-fatet historike e deshën që kombi shqiptar të ndeshet me
asgjë më të egër, me asgjë më finoke, me asgjë më gllabëruese
se nacionalizmi shtetëror serb. Kosova ishte dhe do të bëhej
pareshtur epiqendra që ata e sulmuan dhe e dënuan.

Kombёtare e tё tjera, ca mё tё vogla qё ishin vazhdimёsi e
Lёvizjes Kombёtare Shqiptare.

Viset shqiptare u copëtuan ndërmjet tri republikave
jugosllave. Ndërsa nё Kuvendin e Prizrenit (1945), u “shpall”
se “Kosova, me dёshirёn e popullit tё saj”, i bashkohet Serbisё
nё kuadёr tё Federatёs Jugosllave, ndërsa e vërteta ishte krejt
ndryshe. Populli shqiptar as nuk u pyet dhe as qё u morёn
parasysh kёrkesat e tyre shekullore. Njё status i tillё, çfarё iu
caktua Kosovёs nё mёnyrё tё veçantё e siguroi dhe e mbrojti
Administrimi Ushtarak qё u vendos nё Kosovё mё 8 shkurt
1945. Kjo formë e administrimit kishte për detyrё që tё
paralizonte dhe tё shuante me gjak çdo shprehje tё
pakёnaqёsisё sё popullit, kundër zgjidhjes sё padrejtë tё
statusit tё Kosovёs.

ushtaraku Ymer Berisha, pa hamendje iu rrek punёs sё
mundimshme e me plotё sakrifica pёr tё mirё tё atdheut.

Si nga shkencёtarёt – historianё shqiptarё, si dhe nga tё tjerёt,
prof. Ymer Berisha konsiderohej se ishte koka e Lёvizjes
Ilegale Shqiptare nё Kosovё. Duke e parё dhe ndjerё peshёn
e rёndё tё robёrisё qё pllakosi Kosovёn, dhe duke e ndjerё si
obligim ndaj tё parёve dhe gjeneratave tё mёvonshme,
djaloshi i shkolluar nё Univeristetin e Romёs, profesori dhe

Ymer Berisha i shkolluar nё Normalen e Elbasanit pati fat si
mёsues ta ketё Aleksandёr Xhuvanin, por nё njё eskurzion tё
mёvonshёm nёpёr territoret e Shqipёrisё pati fat të takojё e tё
njihej me shkodranin namёmadh Atё Gjergj Fishtёn. Pas
njohjes me tё, u lindi njё miqёsi e sinqertё nё mes tё dyve.
Duke i ditur biografinё e familjes, Atё Gjergj Fishta u
angazhua qё njё bursё pёr tё studiuar nё Itali t’i ndahej Ymer
Berishёs.
Ati i urtё dhe i mençur, kishte llogaritur nё zgjuarsinё dhe
dashurin e tij tё madhe qё kishte ndaj atdheut. Bile ka të dhëna
se nё takimin e parё Atë Gjergj Fishta i kishte thёnё dhe e
kishte porositur Ymer Berishën “Tё njihja edhe kur s’tё kisha
njohur, dhe mbi tё gjitha ta duash Shqipёrinё”. Dhe vërtet nga
këtu fillon ndihma edhe më e intensifikuar e shkodranëve
dhënë Kosovës dhe bijve të saj.

Popullit shqiptar, qё kishte mbetur nёn Jugosllavi, i
pakёnaqur me kёtё mashtrim, nuk i kishte mbetur rrugё tjetёr,
veçse me armё nё dorё tё ngrihet qё tё mbrojё territoret e veta.
Kёshtu ndodhi nё shumё qytete tё Kosovёs, si: nё Ferizaj, nё
Gjilan, nё Drenicё, nё Mitrovicё e treva tё tjera tё tokave
shqiptare nën ish- Jugosllavi.
Pushtuesi “i ri” sllav, tё gjitha kёto kryengritje i shoi me gjak.
Pas njё terrori tё paparё qё u ushtrua mbi popullatёn
liridashёse, ai prej vitit 1945 e kёndej u detyrua tё gjejё forma
tё reja veprimi, rezistimi e reagimi pёr ta shprehur
pakёnaqёsinё e vet. Qe i detyruar qё nga njё formё legale e
shprehjes sё pakёnaqёsisё tё kalojё nё ilegalitet. Atyre u
mbeti vetёm edhe njё mundësi: organizimi ilegal i Lёvizjes
pёr Lirimin e Tokave Shqiptare.

Rastisi që gjatё qёndrimit nё Shqipёri tё bёhej mik i ngushtё
me Kolё Bibё Mirakaj, qё ishte ministёr nё qeverinё shqiptare
deri mё 1943. Po në këtë vit, me 12 shtator 1943 prof. Ymer
Berisha s’bashku me At Bernard Llupin, Prof. Kolë Parubin,
prof. Gjergj Martinin etj, inicuan në Pejë formimin e
organizatës “ Besa kombëtare”, ku Prof. Y. Berisha zgjidhet
kryetar i saj. “Besa Kombëtare” ishte organizat që ishte
formuar kryekëput kundër ideologjisë komuniste , dhe qëllimi
i saj suprem ishte bashkimi i tokave shqiptare. Por, deri në
mars të vitit 1945, shumë pak ose fare pak ishte aktive, ndërsa
më vonë, sidomos në pjesën e dytë të vitit zhvillon aktivitet të
dendur, dhe luan rol të rëndësishëm në ilegalën shqiptare.

Nё bazё tё kёtij organizimi, gjatё vitit 1945 u formuan dhe
vepruan shumё organizata shqiptare patriotike ilegale, siç
ishin: Organizata Nacionale Demokratike Shqiptare, Besa
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Pas aneksimit të Kosovës Serbisë, prof. Ymer Berishën e
gjejmё shumё aktiv nё organizimin e popullatёs si nё Drenicё,
nё Brigadёn e Shaban Polluzhёs, nё Çetёn e Ukё Sadikut e
vende të tjera anë e kënd Kosovës. Qёllimi parёsor i prof.
Ymer Berishёs ishte qё tё bёnte njё lidhje me forcat
pёrparimtare tё Shqipёrisё sё Veriut, respektivisht me
shkodranёt ishte nё kontakt tё vazhdueshёm si me Kolё Bibё
Mirakajn, Pashk Bibё Mirakajn, Muharrem Bajraktarin, Atё
Bemard Llupin, Marie Shllakun, e shumё tё tjerё qё dhanё
ndihmesё tё jashtëzakonshme në ilegalën që vepronte në
Kosovë dhe nё sendërtimin e qëllimeve tё saja pёr njё Kosovё
tё lirё dhe njё Shqipёri tё vёrtetё.

pak, por pak kush e jetoi jetën aq intenzivisht e trimërishtë si
ajo. Jeta dhe vepra e saj u vunë pa luhatje në shërbim të
atdheut dhe të lirisë dhe kështu me sakrificën e vet, mbajti
gjallë në shpirtin e kombit dëshirat e shpresat liridashëse deri
në fitore.
Njё kohё ajo ishte bashkёpunёtore e ngushtё e prof. Ymer
Berishёs. Ishte e dashuruar nё Shqipёrinё etnike, andaj edhe
tёrё punёn dhe veprimtarinё patriotike ia kushtoi asaj, sa qё
nё fund edhe u flijua pёr tё. Kosovёn e deshti me shpirt, punoi
pёr Kosovёn, doli nё male tё Kosovёs, mori pjesё nё shumё
aksione luftarake kundёr okupuesit në Kosovë. Nё betejёn e
Siçevёs, mё 12 shtator 1945 u plagos rёndё, por edhe nё atё
gjendje nuk dorёzohej.

Vend tё rёndёsishёm, nё Lëvizjen ilegale tё Kosovёs zё
shkodranja Marie Shllaku. Ajo (22 tetor 1922) ishte studente
e filozofisё nё Romё, njohёse e shtatё gjuhёve tё huaja, dhe
femra e cila me njё guxim tё rrallё doli nё male krah pёr krah
me burrat pёr ta ndalur copёtimin e Shqipёrisё etnike, dhe nё
njё pyetje tё hetuesit nё zyrat e UDB-ёs, se, “qe sa kohё
merresh me politikё?”, ajo iu kishte pёrgjigjur “Po, qё herёt
jam marrё me politikё, nё qoftё se mund tё quhet politikё,
dashuria e ime pёr atdheun, pёrpjekja ime qyshёse di pёr vete
pёr njё Shqipёri etnike, tё bashkuar me pjesёt e saja tё
shkёputura Kosovёn dhe Çamёrinё”. Është e vërtet se ajo jetoi

Shkodrani Muharrem Bajraktri ilegalës shqiptare i dha njё
ndihmesё tё madhe pёr çёshtjen e Kosovёs ngase ai kishte
lidhje tё drejtёpёrdrejta me shumё oficerё anglezё dhe me
shёrbimet informative tё tyre si dhe me disa oficerё britanikё
qё ishin pranё Shtabit Kryesor tё Ushtrisë Shqipёtare, me
gjeneralin Hadson qё ishte shef i Misionit Ushtarak Anglez
nё Tiranё etj. Me ndihmёn e Muharrem Bajraktarit prof.
Ymer Berisha arriti qё raportin pёr gjendjen nё Kosovё t’ia
dёrgojё gjeneralit Hadson.
Më 6 korrik 1946 nё emёr tё Muharrem Bajraktarit, Pashk
Bibё Mirakaj i shkruante dhe i epte zemёr Ymer Berishёs qё
tё vazhdonte punёn patriotike. Nё mes tjerash nё letёr i
shkruante “Peticionin qё na keni dёrguar ia kemi pёrcjellё me
kohё gjeneralit anglez Hadson, por ai tash gjendet jashtё
Shqipёrisё, sepse Anglia i ka ndёrprerё tё gjitha lidhjet me tё
ashtuquajturёn qeveri tё Shipёrisё…”.
Prof. Ymer Berisha, gjatё tёrё veprimtarisё sё vet ilegale
qёllim dhe detyrё parësore para lёvizjes kishte vu qё tё krijoj
njё front tё pёrbashkёt nё mes tё ilegalёs sё Kosovёs dhe asaj
tё Shqipёrisё sё Veriut, dhe me tё gjitha forcat tё angazhohen
pёr formimin e Shqipёrisё etnike. Po tё njejtin qёllim kishin
edhe patriotёt nga Shqipёria e Veriut dhe Shkodra.
Nё mars tё vitit 1945 Pashk Bibё Mirakaj me anёn e njё letre
qё i dёrgonte prof. Ymer Berishёs e ftonte nё njё bisedё pёr
t’i koordinuar punёt dhe aktivitetet. Mirёpo, grupi qё pёrbёhej
nga pesё anёtarё tё ilegalёs tё Shqipёrisё Veriore, duke sjellё
letrёn sulmohen nga forcat ushtarake jugosllave, dy anёtarё
vriten, njё lёndohet rёndё, ndёrsa dy veta arrijnё qё tё sjellin
letrёn tek profesori.
Kishte kaluar shumё kohё e grupet ilegale më në fund u
takuan nё korrik të vitit 1945 nё fshatin Vogovё afёr
Gjakovёs. Nё atё takim Pashk Biba e njoftonte Berishёn pёr
lidhjet me Kolё Bibёn, dhe i tregon letrёn qё e kishte marrё
nga ai. Kol Bibё Mirakaj, nё letrёn e dёrguar nё emёr tё
migracionit shqiptar, kёrkonte njё aktivitet edhe mё tё
organizuar dhe aksione tё pёrbashkёta nё mes tё grupeve
ilegale nga Kosova dhe nga Shqipёria. Nё mes tjerash e
njoftonte se nёpёrmes tё njё tregёtari nё Shkodёr do tё lidhet
me misionin ushtarak tё njё shteti perëndimor, dhe se nё
shtator, nё Mirёditё do tё mbahet njё konferencё e madhe, ku
do tё mblidhen tё gjithë krerёt e ilegalёs tё Shqipёris, dhe tё
njёjtёn gjё e kёrkoi qё edhe nga Kosova krerёt e ilegalёs tё
marrin pjesё.

Muharrem Bajraktari
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U mor qёndrimi qё edhe mё tutje tё punohet nё unifikimin e
aksioneve dhe tё organizimit, tё vazhdohet me unitetin e
grupeve, tё pёrfitohen sa mё shumё njerёz tё rinj pёr tё luftuar
armikun dhe popullatёs t’i shpjegohet pёr padrejtёsitё dhe
riokupimin e ri nga Serbia. Pas takimit me Pashk Bibёn, Ymer
Berishёn e pritnin punё tё mёdha organizative. Sё bashku me
Ukё Sadikun u morёn vesh qё nё takimin e ardhshёm nё
Mirёditё tё marrin pjesё dhe tё pёrfaqёsojnё ilegalёn e
Kosovës. Mё 24 gusht 1945, nё fshatin Dobёrdol, nё malin e
Martin Pjetrit, u mbajt tubimi i krerёve tё Lёvizjes Ilegale qё
zgjati dy ditё, dhe morёn pjesё 19 grupe me pёrcjellёsit e tyre,
gjithёsejtё morёn pjesё 158 veta. Procesverbalin nё kёtё
kuvend e mbajti shkodranja trime Marie Shllaku.

Procesi gjyqësor i 27 vetave ose “Procesi i At Bernard Llupit”
nuk ishte as i pari e as i fundit për shqiptarët e Kosovës.
Burimet që disponojmë për këtë qëllim flasin se nga pushtimi
i Kosovës më 1913, regjimi shoven serb kurrë nuk ka pushuar
ndjekjen sistematike të shqiptarëve. Dënimet dhe proceset
gjyqësore politike, të cilat vazhdojnë aty- këtu edhe sot, nuk
kanë mundur të shuajnë idealin e shqiptarëve për liri dhe
bashkim kombëtar. Sipas disa hulumtimeve dhe analizave që
kam bërë, vetëm nga viti 1945 e deri më 1989 kundër
shqiptarëve janë shqiptuar hiq më pak se 666 shekuj, 72 vjet
e 7 muaj burg. Dhe krejt në fund, Prof. Ymer Berisha, Marie
Shllaku, Atë Bernard Llupi, Kolë Parubi, Gjergj Martini e
shumë të tjerë, ishin atdhetar që nuk i përkisnin vetëm një
vendi apo krahine, dhe biografitë e tyre përzihen me
biografitë shpirtërore të një kohe të tërë, që zëri i tyre është
pranë të gjithëve. Robëruesit u munduan ta mbysnin zërin e
tyre, gjakimin e tyre, donin t’ia ngushtonin rrethin, dhe donin
që t’i asgjësonin, duke i pushkatuar. Ata mendonin se do t’i
zhduknin duke bërë krimin më të madh më 24 nëntor 1946.
Dhe një filozof (Pëtefi) me të drejt thotë “ Po që se duhet
vdekur, le të vdesim më mirë Ne, se sa Atdheu ynë i shtrenjtë.
E këta kështu vepruan, për të mos vdekur kurr as ata e as
atdheu i tyre.

Pёr bashkimin e tokave shqiptare kontribut tё madh dhanё
edhe Atё Bernard Llupi (7 shkurt 1886), Kolё Parubi (5
dhjetor 1905), profesori Gjergj Martini (29 gusht 1917),
Gjergj Bahtiri i cili shёrbente si mёsues nё Gjakovё dhe
shumё shkodranё tё tjerё qё i shёrbenin atdheut e Kosovёs,
duke e pasur çdo herё si qёllim suprem bashkimin e tokave
shqiptare. Kontribut tё çmuar nё Lëvizjen Ilegale në Kosovë
dha edhe Zef Mekaj, profesor nga Shkodra, qё tёrё aktivitёn
e vet politik e pёrqёndroi nё Gjakovё.
Fillimi i vitit 1946 nё Kosovё fillon me njё valё tё paparё
ndjekjesh e arrestimesh. Hijet e zeza tё UDB-ёs e OZN-ёs,
shpёrndahen dhe trokasin shtёpi me shtёpi, zёnё pritat.
Fillojnё raprezaljet qё do tё mbeten kujtimi mё i hidhur nё
histori. Kosova jetonte natёn e Shёn Bartolomeut, pas sё cilёs
do tё lindin shumё procese gjyqёsore, dёshmi e dhembshme
e kohёs nёn robёrinё jugosllave.
Jemi nё qershorin e vitit 1946, mezi qё kishte ecur njё vit i
“Çlirimit” nga fashizmi. Nё Prizrenin legjendar pёrgatitej
kontigjenti prej 27 vetave pёr tё dalё nё bankёn e tё akuzuarve
dhe nё emёr tё ashtuquajturit “gjyqi i popullit” tё marrin
dёnimin. Duhet theksuar se pas kёtij kontigjenti, qё kryesisht
pёrbёhej prej nxёnёsve e intelektualёve, ku mё vonё do tё
pasohet nga dhjetёra e qindra tё tjerё, po ashtu shqiptarё tё
shkolluar, e liridashёs, qё grupe-grupe do t’i nёnshtrohen
“vёllazёrim-bashkimit” jugosllav.
Procesi gjyqësor që zgjoi interesimin e masave tё gjëra
shqiptare, pa dyshim ёshtё “Procesi i Atё Bernard Llupit”, siç
u quajt ndrysh procesi i Atё Brnard Llupit, Kolё Parubit,
Gjergj Martinit, Marie Shllakut e shumё tё tjerёve, qё ishin
bashkёpunёtorёt e ngushtë tё prof. Ymer Berishёs. Procesi i
lartёpёrmendur filloi me 29 qershor 1946 dhe përfundoi mё
11 korrik po tё njëjtit vit, që do tё thotë se zgjati gjithsej 13
ditë pa i llogaritur ditët e hetuesisë. Në këtë proces u
shqiptuan dënime drakoniane: 4 vet u dënuan me pushkatim:
Marie Shllaku, At Bernard Llupi, Kolë Parubi dhe Gjergj
Martini, të cilët me 24 nëntor u ekzekutuan nga eskadroni i
vdekjes jugosllave, në Prizrenin e bukur, ndërsa të tjerët u
dënuan prej 1- 12 vjet burg.
Ndërsa Prof. Ymer Berisha, duke u kthyer nga një aktivitet i
dendur që kishte zhvilluar në fshatrat e Gjakovës, për në
Blinaj, që të marr pjesë në Kongresin e V të NDSH-së, me 10
korrik 1946 vritet në malet e Hereçit nga forcat e UDB-es dhe
të OZNA-së, s’bashkua me 8 patriot të tjerë.
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Një vepër me vlera për themeltarët e Albanologjisë
(Hazir Mmehmeti, ‘‘Studiues austriakë e shqiptarë në Austri –
në gjuhë, art dhe kulturë”, Lena, Prishtinë, 2019
Recension
Studiuesi për studiuesit
Një vepër hulumtuese me karakter antologjik mbi studiuesit
austriakë dhe shqiptarë në Austri nga fusha e gjuhësisë, artit
dhe kulturës. Brumi i saj nga e kaluara në vepra
personalitetesh të njohur për kombin shqiptar e më shumë. Në
shekullin e kaluar Austria ishte qendër e njohur për historinë
e kontinentit dhe kombeve të tij. Zhvillimi i arsimit dhe
shkencës mundësoi edhe zhvillimin elulëzimin e kulturës, tani
e përjetësuar në vepra të shumta, të shkruara nga hulumtues
të mëdhenj, të cilët Evropës i dhanë kuptimin dhe imazhin
prijës civilizues në botë.

Një Enciklopedi e llojit të vet
Libri ‘‘Studiues Austriakë e Shqiptarë në Austri, në gjuhë, art
dhe kulturë”, shikuar hollë e hollë, paraqet një lloj
enciklopedie shumë të vlefshme, me të dhëna të nevojshme e
me fotografi, që pasqyrojnë bindshëm jetën dhe veprimtarinë
e personaliteteve më të shquara që folën shqip në Austri, siç
reflekton edhe vetë titulli.
Si moto të librit janë vënë thëniet lapidarë të tre kolosëve tanë:
Fan Noli, Naim Frashëri dhe Gjergj Fishta si dhe fjala
përshëndetëse e ambasadorit të Shqipërisë në Austri, Roland
Bimo, i cili shprehet: “Thuhet se çdo gjuhë është një dritare e
hapur për njohjen e botës... Përmes kësaj dritareje arritën të
shohin albanologët e mëdhenj austriakë të vërtetën mbas
mjegullave të historisë. Ishin Gustav Majer, Johan Georg on
Han, Miklosiç, Lybke, Jireçek, Shuflai, Karl Paç dhe Baroni
Nopça, fillimisht duke hulumtuar shqipen, të cilët themeluan,
argumentuan dhe mbrojtën etnogjenezën ilire të shqiptarëve.

Fatbardhësisht, edhe shqiptarët ishin në shënjestrën e penave
të këtyre personaliteteve nga fusha e historiografisë, gjuhës,
artit, shkencës dhe kulturës. Vjena ishte njëra nga qendrat ku
dallohet me vepra të shumta e me rëndësi, lidhur me
shqiptarët nga studiues gjermano folës dhe më vonë, në
dhjetëvjetëshit e tretë, dhe të katër studiues shqiptarë.
Rrethanat e rënda në territoret shqiptare nuk lejuan njohjen e
këtyre personaliteteve, vlerësimin e tyre. Tani, në mesin e
atyre që do merret me mbledhjen dhe studimet rreth
veprimtarisë së atyre që studiuan në Austri, iu shtua,
publicisti, studiuesi e krijuesi i palodhur, autori i librit në
shqyrtim ‘‘STUDIUES AUSTRIAKË E SHQIPTARË NË
AUSTRI- në gjuhë, art dhe kulturë”, Hazir Mehmeti.

Nga ana tjetër, janë me dhjetëra filologët e gjuhëtarët
shqiptarë që janë formuar në Klagenfurt, Grac e Vjenë, duke
filluar nga Gjergj Pekmezi, Hilë Mosi, Karl Gurakuqi e deri
tek Lasgush Poradeci e i madhi Eqrem Çabej-të gjithë
shembuj frymëzimi për mijëra studentë shqiptarë që sot
shkollohen në Austrinë mike, si edhe për fëmijët shqiptarë të
lindur e rritur në këtë vend, mbështetja e të cilit është sprovuar
gjatë historisë sonë të trazuar.

Në këtë vepër kushtuar studiuesve dhe krijuesve në Austri
lidhen dy kohë veprimtarësh me të gjitha kontradiktat brenda
hapësirës me bazë Epokën e Lindjes së Alfabetit, duke
vazhduar me pavarësinë dhe përpjekjet për themelimin e
institucioneve të mirëfillta të shteti dhe në ndërtimin e tij.

Duke e shfletuar, lexuar e shijuar kujdesshëm librin e Hazir
Mehmetit ‘‘STUDIUES AUSTRIAKË E SHQIPTARË NË
AUSTRI- në gjuhë, art dhe kulturë” bindemi plotësisht se ai,
vërtet, është një enciklopedi e llojit të vet, nga i cili mund të
informohesh e të mësosh për shumëçka. Autori i rryer e me
përvojë, Hazir Mehmeti, me një mjeshtri të rrallë ka arritur ta
mbarështrojë mirë e mbarë gjithë atë mal faktesh: biografi,
dokumente, fotografi, materiale arkivore, shkrime nga shtypi
etj., të grumbulluara për gjashtë vjet rresht, duke e sistemuar
e konceptuar në disa kapituj, të ndërlidhur me njëri- tjetrin, si
mishi me thoin.
Në kapitullin e parë, që më shumë shërben si një hyrje, jepen
në mënyrë telegrafike informacionet për shqiptarët në Austri,
për shkollimin e tyre atje dhe ndikimi i austriakëve në
çështjen shqiptare.
Kapitulli i dytë shpërfaq qartë e natyrshëm kontributin e
pazëvendësueshëm të gjermanofolësve për gjuhësinë
shqiptare, duke nisur që me Arnold Fon Harffin, autorin e
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dokumentit të dytë i gjuhës shqipe, për të vazhduar me
Johannes Thunman, Jakob Philipp, Fallmerayer, Johannes
Georg von Hahn, Gustav Meyer, Leo Freundlichm, Franz
Baron Nopcsa, Jan Urban Jarnik, Norbert Jokl, Maximilian
Lambertz, Franc Xaver, Ritter Miklosich, Theodor Ippen,
Herman M. Ölberg, Wilfried Fiedler e Dr. Kurt
Goschtentshnigg, etj.

Të dhëna për autorin
Hazir Mehmeti u lind në Besnik (ish Beçiq) Kosovë. Është
pedagog, autor dhe publicist, është anëtar i Akademisë
Pedagogjike të Tiranës. Mësimet fillestare i kreu në
vendlindje, kurse studimet në Universitetin e Prishtinës.
Punoi 20 vite në Kosovë. Që nga viti 1996 jeton në Austri kur
i njihet nënshtetësia mbi baza të përndjekurit politik. Në
Austri bëri nostrifikimin e diplomës, ku krahas punës
edukativo-arsimore në shkollat e Vjenës merret me veprimtari
hulumtuese gazetareske e publicistike. Është anëtar i
Asociacionit Ndërkombëtar të Gazetarëve Botërorë, Lidhjes
së Shkrimtarëve e Krijuesve Shqiptarë “Aleksandër Moisiu”
në Austri dhe Diasporës në Gjermani. Nga Akademia
Pedagogjike e Tiranës është botuar monografi për të me titull:
“Mësues e Krijues në Diasporë”.

Ndërkaq në kapitullin e tretë mund të mësojmë për
personalitete të njohura austriake me origjinë shqiptare, siç
ishin: Gjergj Basta, Karl Gega e Aleksandër Moisiun, me të
cilët krenohet edhe e gjithë bota e civilizuar. Thelbin e librit
në shqyrtim, padyshim, e përben kapitulli i katërt, ku
pasqyrohet jeta dhe veprimtaria e mbi njëqind personaliteteve
të mëdhenj shqiptarë në Austri, në mesin e të cilëve shquhen
Hasan Prishtina, Kolë Rrota, Gjergj Pekmezi, Eqrem Çabej,
Aleks Buda, Hilë Mosi, Lasgush Poradeci, Karl Gurakuqi,
Kristë Maloku, Skënder Luarasi, Pandeli Sotiri, Xhevat
Korça, Sokrat Dodbiba, Eqrem bej Vlora, Marie Kraja, Aleks
Buda, Eqrem Zenelaj e shumë e shumë të tjerë, deri tek
studiuesit e shkencëtarët e ditëve tona, ku u dallua edhe vajza
e autorit e nxënësja ime, Dr. Vlora Mehmeti- Tërshani,
tashmë e ndjerë.

Përveç aktivitetit mësimor merret edhe me publicistikë.
Artikujt e tij e gazetaresk e hulumtues janë botuar në dhjetëra
gazeta e revista shqiptare në Kosovë, Shqipëri e Maqedoni
dhe vende tjera. Është bashkëpunëtor i disa gazetave dhe
revistave letrare: Gazeta “Dielli”, (Vatra, SHBA), gazetës
“Fakti Ditor”, albinfo.ch (CH); “Dielli Demokristian”-Vjenë,
gazetës “Nacional”, Tiranë; “Zemra Shqiptare”; Revista
“Besa”-Stokholm, albaniapresse.com (GrB); pashtriku.org
(D); revistës për fëmijët në diasporë “URA”-Prishtinë, “Zëri
i Ditës”, “Bota Sot” (RKS), revista “Mësuesi” (Tiranë),
gazetar i Radio Dukagjinit për Austri. Ai është nismëtar në
themelimin e faqës së internetit dhe përgjegjës i saj për gjuhën
shqipe (Schule-mehrsprachig) pranë Ministrisë së Mësimit të
Austrisë. Është autor i Abetarës së parë shqipe në Austri,
botuar nga Ministria e Arsimit e Austrisë e cila shfrytëzohet
si abetare në diasporë në disa shtete që nga viti shkollor 20132014. Abetare e standardeve të larta bashkëkohore. Gjithashtu
ai është bashkautor i 19 teksteve mësimore për fëmijët në
diasporë nga projekti i Prof. Dr. Dr. Basil Schader i
mbështetur nga Programi Ndërkombëtar Evropian i
Projekteve (IPE) dhe Ministria e Arsimit Shkencës e
Teknologjisë e Kosovës. Hazir Mehmeti ishe pjesë e projektit
mbi metodologjinë me tekstet e reja. Filmime didaktiko
metodike u shfaqen në shumë seminare në disa vende.

I rëndësishëm dhe mjaft interesant na del edhe kapitulli i
fundit “Shoqëritë shqiptare në Austri”, ku, në mënyrë
përmbledhëse e të argumentuar pasqyrohet jeta kulturore e
veprimtaritë e begata të shoqërive, revistave, gazetave,
gramatikave, klubeve, organizatave e shoqatave prodhimtare
shqiptare në Austri. Në kuadër të këtij kapitulli është futur
edhe një shtojcë plotësuese me emrin “Dromca nga shtypi i
kohës, kushtuar figurave të prezantuara në libër”, të cilat janë
shkëputur nga botimet e mëhershme nëpër revista e gazeta të
ndryshme nga vetë autori i librit.
Dhe, e gjithë kjo punë do të dilte e zbehtë fare, po mos të
shfrytëzoheshin edhe foto të ndryshme, të cilat autori Hazir
Mehmeti i ka për zemër. Nëse gjithmonë është thënë: Një foto
flet sa njëmijë fjalë, atëherë, del se libri “STUDIUES
AUSTRIAKË E SHQIPTARË NË AUSTRI- në gjuhë, art
dhe kulturë ”, paskësh vlerë të madhe dhe, po del se paskësha
pasur të drejtë kur, që në fillim, e quajta një Enciklopedi e
llojit të vet!
Në përmbyllje, autorit i dëshirojmë shëndet e suksese të
mëtejme në fushën e krijimtarisë e librit mirëpritje nga
lexuesit dhe bibliotekat tona!

Nga fusha letrare ka botuar: Shëngjergji dhe tregime tjera;
Kohëthyerja, tregime.
Në gjermanisht, Zertrümerung der Zeit, e botuar nga PEN
Klubi Austriak. Ka fituar në tri konkurse letrare në Austri dhe
Zvicër vendet e para në prozë, në njërin fiton vendet e parë në
prozë dhe poezi. Nga Klubi letrar “Rifat Kukaj” vlerësohet
për vitin 2018 me çmimin “Krijues i vitit në diasporë”.

***
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Fjala e vërtetë e poetit
Parathënie për poezitë e Jeton Kelmendit italisht nga Dante Maffia, Itali
Përktheu nga origjinali: Eda Agaj Zhiti
perfekte arsyet e poezisë së tij, që
dinë të bëjnë të rijetojë dhimbja,
magjepsja, drama, tragjedia, e
bukura.
Por të shohim nga afër si ai dizenjon
me dorën e sigurt e të lehtë vajtjeardhjet nga vetë qenia e tij deri te
arsyet e luftës, të identitetit, pa
mënjanuar kurrë futjen në lojë në
vetë të parë, duke rrezikuar mbytjen
leopardiane, si në “Pagëzimin e
shpirtit” për të bërë një shembull,
apo për të kërkuar reagimet e të
tashmes në shtratin parak të qenies
njerëzore, si në “Kthim në burime”
dhe në “Moshë mitike”.

Jeton Kelmendi ka një personalitet të pasur, interesat e tij janë të shumëfishta
dhe si pasojë poezia e tij është e mbushur, aq sa ndonjëherë ke përshtypjen që
kemi të bëjmë me magjinë e një kamionçine me zjarr që kalon fushat e rrugët
e përhap zjarr në të gjitha drejtimet.
Një metaforë për të fotografuar makutërinë e saj, impulsin e tij që do që ta
mbushë me çdo gjë që merr frymë, por mbi të gjitha që do të arrijë në
ndërgjegje, thënë më qartësi, jo permes sistemeve maksimale, por përmes
lenteve të fëmijërisë, të ngrohtësisë familiare, përmes filigramës së
përvetësimeve që adoleshenca i parambledh duke i ngjitur, ashtu siç thoshte
Kavafis, shkallët hap pas hapi. Përmes përvojës së drejtpërdrejtë.
Kjo sjell një zgjedhje të temave që mund të japin imazhin e përmbushur, apo
thuajse, të itinerarit të tij dhe sjell dhe përkujdesin më të kthjellët e të qetë në
tematikat që trajton, sepse Kelmendi nuk do keqtrajtimet e hilet gjuhësorë,
filologjike e akrobatike të avanguardave të shtirura a të vërteta dhe vendos
interesin e tij në ndjenjat, mbi përditshmërinë, mbi ngjarjet që shoqërojnë
njeriun çast pas çasti, edhe ato luftarake, natyrisht duke marrë në kraharor
situatat, pa u fshehur pas erëpritëses që refuzon emocionet.
Por nëse ka një gjë tejet evidente, edhe nëse i lexon për herë të parë vargjet e
Jeton Kelmendit, gjen se ai i jep rëndësi ekstreme ndjesive, arsyeve tê jetës,
ndjenjave, zemrës, domethënieve, mos-eve, kështu-ve, pa rënë kurrë në
patetizëm o në ritual, duke mbetur në mënyrë konstante në një diktim të qartë
e të freskët metaforash, analogjish, të imazheve që dinë të japin në mënyrë
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Shqetësimi i Jeton Kelmendit nuk
ka pushim, mjaft të shohësh vendet
ku ka ndaluar të shkruajë vargjet
(Prishtinë, Volos, Lubjanë, Bruksel,
Tiranë, Milano, Budapest…) apo të
vësh re emrat e përmendur që
shkojnë nga Ernesto Sabato te
Murakami Hururi, nga Albert Kamy
tek Odisea Elitis për të kuptuar që ka
nevojë të mbështetet në troje
kulturore solide që të mund të
përhapet në total e për të mundur të
lëvizë në drejtime të ndryshme me
kapjen surreale të tij që ia del të
ndalë fluksin e bukurisë e të
dhimbjes që e shporojnë, por që i
japin dhe mundësinë “të gjejë” fjalët
që trashin e mbushin spërkatjet
fatale të sensit e të nonsensit.
“E vërteta përhapet në ëndërr”, thotë
në një pikë të caktuar, e kur, me
ekuilibër e forcë, bashkon poezinë
qytetare me atë dashurore, Kelmendi gjen thekse rigorozisht të arrira,
poezi të lartë, do të thosha dhe
solemne, nëse nuk rrezikon të
rilidhet me një të shkuar që bën
pjesë si një rezervuar, nga i cili do
t’i duhet për t’u mbushur me
emocione, referenca, stimuj.
“Me ty kam ecur në teh të botës
Me dashuritë në lojën tonë tokësore.
Në takimet tona lindëte drita…”
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Është mjaft bukur kur Jetoni prek ezoterizmin pa u ngopur nga hijeshia e së
pa parashikueshmes; shumë bukur kur vena e tij surreale gjen shifrën e
përshtatshme për të treguar pastërtinë e fantazisë së tij dhe e vendos brenda
qarqeve të shkurtëra aderimet ideale, fermentet e shpirtit, dëshirat.
Një poet që ka ditur të rrijë genuin e i freskët në mënyrë që të shprehë cilësitë
e tij pa patur nevojë të përdorë forcën e ndonjë kolektivi, ashtu siç ndodh
shpesh kohët e fundit ndodh. Ai zotëron botën e tij, mënyrën e tij të deshifrimit
dhe zbatimit të ngjarjeve poetike dhe për këtë arsye edhe kur, për shembull, i
referohet në mënyrë specifike moduleve që tashmë përdoren si titulli
“Dashuria në kohë lufte”, duke iu referuar qartë një libri të famshëm të Gabriel
Garcia Marquez-it, gjithmonë arrin të krijojë me origjinalitet dhe arsyeja është
e thjeshtë: të zotërurarit e “thellësisë”, siç ka thënë më se një herë dhe e zotëron
për të paralajmëruar peshën e njohjes, jo që të distancohet nga realiteti.
Është plotësisht e vërtetë,
“Mes të tashmes e të shkuarës
Nuk ka veçse një presje
Së cilës i drejtohet fjala”.
Dhe ajo e Jeton Kelmendit është një fjalë autentike, pa zvarritje dhe tejkalime
letrare, të farkëtuara nga zjarri i së përditshmes, të përjetuar gjatë udhëtimeve,
gjatë leximeve, gjatë spazmave të dashurisë.
_______________________
*) Dante Maffia është poet, shkrimtar dhe kritik letrar italian. Kandidat për
çmimin Nobel
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Mr. Sc e gjuhёsisё, Prof. Migena Arllati, Gjakovё

Poeti nuk shtjerret deri minutën e fundit të jetës

Intervistë e Din Mehmetit dhënë gazetares Migena Arllati 10 vjet më parë
Bardi i poezisë Din Mehmeti - 80 vjet jetë.
pas së cilës erdhën varg edhe 17 vepra të tjera,
të cilat rregjistruan sfidat e jetës së tij,
pikëpamjet për botën dhe njerëzit për një kohë
të caktuar.
Ai ka marrë vlerësime dhe kritika nga Mekuli,
Qosja, Raifi, Qapriçi, Kraja, Arapi si dhe disa
kritikë të huaj të cilët e cilësojnë si poet të
ndjenjave dhe mendimeve të thella, që ka
shprehur qëndresën e popullit shqiptar nëpër
kohëra. Halil Haxhosaj ka përmbledhur në një
libër thëniet e të tjerëve për poetin Mehmeti, si
dhe krijimet kushtuar atij nga rreth 50 poetë të
njohur shqiptar. Poezitë e tij janë të përkthyera
në një libër të veçantë në frëngjisht, por
gjithashtu është i përfaqësuar në të gjitha
Antologjitë e poezisë shqipe në gjuhë të
shumta evropiane si anglisht, italisht,
gjermanisht, polonisht, arabisht, serbisht etj.

Din Mehmeti (1932-2010)
“Plejada e poetëve të vjetër të letërsisë shqipe ngadalë po shuhet, disa nga
poetët vdiqën, ne të tjerët jemi në moshë të thyer, por poezia mbetet, ajo jeton
tek të tjerët”, shprehet Din Mehmeti në intervistën e tij të fundit.
Me plot tetëdhjetë vjet jetë mbi shpinë, poeti Din Mehmeti thotë se vitet nuk
e shtrydhin poetin, se poeti edhe shtjerret por deri minutën e fundit ai e ka
kokën plot ide por jo edhe mundësi për t’i realizuar ato.
I ardhur në Gjakovë nga Gjocaj i Junikut që në vitin 1945, Mehmeti botoi
poezinë e parë në vitin 1949, kur ishte njëzet vjeç. Ishte poezia ‘Të resë sonë’,
e botuar në numrin dy të revistës ‘Jeta e Re’, por nga rruga e poezisë ai nuk
do të ndahej gjatë gjithë jetës.
Pas studimeve për albanologji në Beograd, kthehet në Kosovë, fillimisht si
gazetar. Në vitin 1961 boton përmbledhjen e parë “Në krahët e shkrepave”,
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M. Arllati: Si ju duket letërsia shqiptare
sot? A ka ardhur ajo duke u rritur apo në
zvetnitje e sipër?
Din Mehmeti: Unë mendoj se poezia shqipe
është ende gjallë, ende është vitale, komunikuese me popullin për të cilin shkuhet por
edhe për botën. Kam përshtypjen se poezia e
Agollit, Arapit, Spahiut, Mekulit, Shkrelit,
Podrimes etj, e asaj plejade të vjetër në
Shqipëri dhe në Kosovë, përbën një kult të
poezisë shqiptare. Kjo plejadë poetësh, pa u
ndikuar nga njëri-tjetri, kanë sjellë vlera të
patjetër-sueshme të poezisë, që nuk i kemi
pasur më përpara. Tashmë shohim një stil të ri
modern. Një shikim i ri shihet në poezi, me një
filozofi dhe mesazh që e ka bërë poezinë
shqipe moderne, të dinjitetshme, dhe të
përballueshme me vlerat poetike të botës. Nuk
është modeste ta them, por në këtë plejadë hyj
edhe unë. Tashmë kjo plejadë po shuhet, disa
nga poetët vdiqën, ne të tjerët jemi në moshë
të thyer, por poezia mbetet. Ajo jeton tek të
tjerët. Sot kemi poetë të tjerë të kohës, të cilët
po bëjnë përpjekje të mos e përsërisin atë të
shkruarën por të sjellin një figuracion e një stil
të ri, me pikëpamje të reja më bashkëkohore të
shoqërisë sonë, një poezi disi më
individualiste, më personale, që karakterizohet
me ambicien e poetëve për të shpehur ndjenjta

Revista DIELLI DEMOKRISTIAN

Nr. 40: Vjenë, mars 2020

e veta. Pra është një plejadë e re që po rritet por kam përshtypjen se mes tyre
ka shumë jopoetë, se po punohet pa kriter, nuk ka redakturë, nuk ka kritikë të
dinjitetshme por klanore, nuk dihet se cila është vlera. Shohim se jovlera rri
mbi vlerën dhe krijohet një konfuzion sepse ka shumë njerëz që duan të bëhen
poetë me zor, duke paguar poetë të tjerë ose kritikë që t’ia bëjnë punimet.
Letërsia ‘nuk do gogla’, do mendime, ndjenja të forta. Por koha është ajo që i
përtyp antivlerat, i seleksionin vlerat dhe ndal vetëm ato që i duhen.
M. Arllati: A mundet një poet i mirë të jetë edhe prozator i mirë?
Din Mehmeti: Unë kam shkruar disa tregime dhe një dramë, por poeti i mirë
them se mund të jetë edhe prozator i mirë. Poeti i mirë është gjithashtu kritiku
më i mirë i letërsisë, më i mirë se kritiku i letërsisë sepse ai i din labirintet e
vjershës, si realizohet forma, përmbajtja. Kritikët dijnë të jenë edhe demagogë
por poeti i mirë nuk është demagog. Por poeti nuk mund ta përshkruajë
vjershën e vet, poeti mundet gjithçka të thotë por vjershën e vet nuk mundet
ta analizojë. Poeti vjershën e vet mund vetëm ta lexojë, pra ai bëhet lexues i
saj, por në momentin që vjersha përfundohet, ajo pavarësohet nga autori dhe
merr jetë nëpërmjet mendimeve të lexuesve. Kjo ngase poezia e letërsia, si art
i gjuhës, pavarësisht mendimeve të të tjerëve, mbetet dhuratë ndaj të tjerëve.
M. Arllati: Sapo u botua kompleti i veprave tuaja në pesë vëllime. A ju
erdhi mirë për këtë?
Din Mehmeti: U gëzova shumë që pata fatin ta shoh të botuar kompletin e
veprave të mia. Kjo inisiativë ka rrjedhë prej lexuesve dhe prej disa miqve të
mi kritikë. Sipas tyre, poezia ime supozohet se është poezia më e lexuar në
Kosovë, e recituar shumë prej nxënësve të shkollave të mesme, se ende e
kërkon lexuesi, ende është e bukur nga ana figurative. Botimin e mbështeti
Ministria e Kulturës dhe Drejtoria e kulturës në Gjakovë. Zakonisht kompletet
botohen pas vdekjes së autorit ndërsa për mua ishte paksa e veçantë sepse kjo
mrekulli ndodhi ndërsa jam gjallë.
M. Arllati: Sivjet ishte tetëdhjetë vjetori i jetës suaj. A keni ende për t’i
dhënë poezisë?
Din Mehmeti: Poezia është dhimbje, është gjendje, ajo lind nga pakënaqësitë
e poetit ndaj vetes apo ndaj botës. Unë tani shkruaj më rrallë sepse kam telashe
shëndetësore, si dhe aspak përkrahje nga institucionet. Poezia ime tani është
meditative, nuk jam më ai euforiku por i qetë, flas më pak por meditoj shumë.
Kënaqem kur i shoh shënimet e mia në fletore, të cilat më bëjnë që të bluaj
mendime. Poezitë që kam shkruar vite më parë, sot më duken gati si të huaja.
Ato tani komunikojnë me të tjerët, nëse poezia ime i kënaq të tjerët më bën
nder mua. Një gjë e di me siguri, se jeta nuk më ka shkuar kot, nuk kam lejuar
që jeta ime të jetë pa asnjë fryt, por kam mbjellë diçka dhe ajo që kam mbjell
tani e ka qit tufën. Këtyre ditëve po mundohem t’i realizoj disa ide, disa
mendime të mëhershme t’i kthej në poezi. Po pres të gjej formën e tyre, sepse
po s’iu gjet forma, përmbajtja s’mund të japë rezultat. Forma është shkëlqimi
i përmbajtjes, ose transmetimi i saj. Besoj se vitin e ardhshëm do ta botoj edhe
një libër me poezi, krejt janë të natyrës meditative.
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M. Arllati: Si jeton sot një emër i madh i
letërsisë kosovare si Din Mehmeti?
Din Mehmeti: Jetoj me një shumë simbolike
financiare që e marr nga pensioni, do të thosha
në mënyrë të mjerë. Më ndihmojnë ndonjëherë
disa miq e njerëz që e duan poezinë time, e
kështu megjithatë vazhdoj të qëndroj në
këmbë. Ndonjëherë mendoj të bëj ndonjë
marri me vetveten, diçka të palogjikshme, që
t’i tregoj këtij spektrit tonë politik se është e
padrejtë që sot të lihen në gjendje të mjerë
plejada e njerëzve që e kanë krijuar Kosovën,
shkollat e larta, bazat themelore të kulkturës,
arsimit e shkencës. Ne nuk e meritojmë këtë
‘dhuratë’ të politikës kosovare, pa pasur as të
ardhme financiare ekzistenciale. Ndaj politika
kosovare le të kënaqet me lukset e veta, me ato
limuzina dhe rroga katër shifrore, ndërsa ne
mbetemi me 80 euro që përafërsisht as për
barna nuk mjaftojnë. Politikës sonë i mundon
kultura. Politika pa kulturë është si një gyp i
thatë, në të cilin nuk shkon ujë. Politika jonë
është një demagogji e tmerrshme ndaj duhet të
urtësohet dhe të shohë se sa të mjerë na ka
lënë.
copyright©Migena Arllati
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Sarë Gjergji, Prishtinë

Bibla në veprën e Zef Serembes

Lutja si formë e komunikimit
Poeti lirik Zef Serembe (1844-1901) ka qenë një shpirt i
shqetësuar i parathënë për të mbajtur barrën e rëndë të
vuajtjeve njerëzore. Ajo atmosferë tragjike dëshpërimi, që e
ndoqi gjatë gjithë jetës, shfaqet herë pas here e duket edhe ne
vargun e tij.12

Poemthi Zotit, ndërkaq, është dëshmia më e mirë e besimit të
Serembes. Ky poemth, i ndërtuar mbi motive dhe mbi një
filozofi të qëndrueshme biblike, është një shpërfaqje e shpirtit
të poetit përpara krijuesit të tij të gjithëpushtetshëm, të cilin
poeti do ta quajë Dritë e Amshuar, Dije, Dashuri.Është ai, tek
i cili ka besim se do t’i vështrojë të gjitha lutjet e poetit,
prandaj, edhe do t’ia shprehë Zotit (në poezinë me të njëjtin
titull), të gjitha hallet e brengat:
Këngë t’bilbilit në natën e murrme,
sall ty, o Zot, ta shprehja vajin tim.
(Poezia: Zotit17)

Vërtet, poezia e Serembes, shpërfaq në mënyrën më autentike
vetë shpirtin e poetit. Një krijues me një shpirt të ndjeshëm
e me një natyrë romantike, siç ishte Serembe, radhitet midis
poetëve më të mirë lirik që ka letërsia shqipe. Botën e tij të
brendshme, Serembe e drejton kundër realitetit të
pamëshirshëm dhe sa herë të mbështetur në besimin tek Zoti.
Shikuar nga ky rrafsh, vargjet e tij, shpesh na vijnë me një ton
e ngjyrë të lutjes, si formë dhe mënyrë e komunikimit.

Atij, që është shpresa dhe ngushëllimi, do t’i lutet që t’mos e
braktisë në momentet më të vështira e do t’i këndojë lavde.
Në të vërtetë, siç vëren studiuesi A. Aliu, poemthi(“Zotit”)
është kryevepër e Serembes që, në kohën e vet, është
krahasuar me poemtha të Bajronit, Lermantovit,
Mickieviçit... Vargjet e saj arrijnë kulmet e lirikut ndër më të
pastrit, më refleksivët dhe më melankolikët në poezinë tonë.
Bota intime në poezinë e ZefSerembes, melankolia dhe
muzikaliteti elegjiak i saj, antonimi lirik rreptësishtë personal,
me prirje matematikisht të saktë e të përsosur për masë dhe
harmoni përbëjnë tiparet kryesore të poetikës së poemthit
“Zotit”. Fjala është për poetikë me një hapësirë të gjerë
pamjesh të brendshme dhe të jashtme, të universit real dhe atij
imagjinar, pamje që qëndrojnë në lidhje harmonike dhe si
ritëm dhe eufoni, si strukturë konsistente, krejt në funksion të
shpalimit të ndjesive dramatike të poetit, të nxitura nga bota
përreth.18
Në vargjet :
Vështro, o Zot, në fund
t’mjerimeve un’ jam –
një dhembje e rëndë e thellë
lulen e vyshk të djalërisë sime.
kemi fillimin e komunikimit të autorit me Zotin. Serembe ka
vendosur të rrëfehet me të, t’ia paraqesë atij vuajtjet e
pikëllimin e tij sepse është në një gjendje buzë greminës. Në
këtë kontekst këto vargje reflektojnë një dhembje prej varri.
Rrëfimi, ndërkaq, ndërron edhe ngjyrë, ndërron tonin, gjë që
rrit intimitetin e autorit me Zotin dhe afërsinë e tij me të,
prandaj dhe pyet pa ngurrim:

Një lirik i madh e përkthyes i Psalmeve të Davidit13, Serembe
në poezinë e tij do ketë edhe mjaft figura biblike e religjioze,
si: Zotin, Shën Mërinë, Krishtin, Shën Kozmain e Damjanin
etj., të cilave do iu qaset me shumë përvujtëri, me shumë
shpresë, bindje e besim. Serembe do të shkruajë madje edhe
një poemë prej 120 këngësh kushtuar Jezu Krishtit, që mban
titullin: Njeriu në skenën e gjithësisë dhe në afrinë e Zotit. Në
një varg të vjershës Zotit (A Dio), Serembe do ta sqarojë në
fund të faqes duke thënë se në të “përkujtohet poema e gjatë
shqipe e krijuar disa vite përpara që më humbi në Brazil e
Francë”.14
Figurat biblike në poezinë e tij,Serembe nuk i përdor për ta
kundërshtuar besimin në Zot, siç është pretenduar shpesh nga
studiues të ndryshëm e kritika letrare soc-realiste, por për ta
thelluar këtë besim. Jeta e poetit ka qenë përplot probleme
dhe aspak e lehtë. Në momentet kur poeti humb çdo shpresë
për të qenë i lumtur, atëherë kur e ndjen vetën të thyer
tërësisht, ose edhe të “vdekur”, ai do t’iu drejtohet për ndihmë
Krishtit Zot, Shën Marisë, Kryqit e shenjtërve. Poezitë e kësaj
natyre, si fjala vjen, Shën Kozmait e Shën Damjanit, Kryqi,
Shën Mërisë Virgjër, Feja, Një ditëë gjella (jeta), sipas
studiuesit Rexhep Qosja, hyjnë ndër vjershat më të bukura të
Serembes.15Ç’është e vërteta, “feja për Seremben është një
strehë ku shpesh ai kërkon të futet e të shpëtojë nga ankthet e
vuajtjet e përditshme”, thekson studiuesi AliXhiku.16

12

16

13

17

Robert Elsie, Historia e letërsisë shqiptare, Dukagjini, Pejë, 2001, 132
DhimitërShuteriqi, Nëpër shekujt letrarë, Tiranë, 1973, 185
14
GiuseppeSerembe, Poesie italiane e canti origjinali tradotidall’ albanese,
Cosenza, 1883,17; IsakAhmeti, Bibla në letërsinë shqiptare, Gazeta Rilindja,
Prishtinë, 1999,158.
15
Shih: Rexhep Qosja, Historia e Letërsisë Shqipe, Romantizmi III, Rilindja,
Prishtinë, 1986, 33.

AliXhiku, Romantizmi arbëresh, Rilindja, Prishtinë, 1982, 114.
ZefSerembe, poezia Zotit, në: Vepra 2, Rilindja, Prishtinë, 1985, 29-35. Të
kësaj poezie janë edhe vargjet në vazhdim.
18
AliuAli, Dëshmi letrare, Akademia e Shkencave dhe e Arteve të Kosovës,
Prishtinë, 2008, 193-194
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Pres e shpresoj; vall’ kurrë s’lindi agimi
i përdëllimit tënd, i ndjesës tënde
për këtë zemër t’pikëlluar
që heq, rënkon, mundohet edhe vdes?

Në fund të këtij poemthi, autori na del krejt i qartë dhe i
ndërgjegjshëm për raportin e tij me Zotin. Është poeti që do
t’i thurë këngë të re e do ta lëvdojë emrin e bukur e të shenjtë
të tij, sepse ai është shpresa dhe ngushëllimi.
një këngë t’re do ta përtërij sikurse
e do jehona e Jeruzalemit,
do t’thuhet : Lavdi Emrit tënd, të bukur,
emër i shenjtë i shpresës e i ngush’llimit.

Për ta sforcuar dhe më tej komunikimin me Zotin, autori
këmbëngulë në kërkesën e tij me bindjen se është vetë
Krijuesi, ai që mund ta nxjerrë nga vuajtja, dëshpërimi. Kjo
këmbëngulje, në të njëjtën kohë, flet edhe për besimin e
patundur të Serembes në Zotin. Është një insistim vërtet
mbresëlënës deri në admirim:
A s’je ti Pambarimi? A s’lëviz
me vullnet tënd çdo qenie n’gjithësi?
Çdo dhembje a nuk vjen nga ti? Gëzimi
a nuk përtërihet nga ti n’parzmat tona?
E fjala jote paqë a s’i premton
atij që sytë i ngreh kah ti n’mjerim?
A don, o Zot, që n’pikëllim të vdesë
shkëndija jote që n’mërgim po dergjet?

Janë këto vargje në të cilat ndjehet atmosfera e hyrjes
kremtore, mesianike të Krishtit në Jeruzalem. 19
Krijimet poetike, të mbrujtura me karakterin dhe ndjesinë
biblike e fetare të Serembes, janë mjaft të fuqishme. Të një
frymëzimi të thellë biblik, siç vlerëson edhe studiuesi
IsakAhmeti, janë edhe vjershat: Shën Mërisë sëpapërlyeme,
Shën Mërisë virgjër dhe Kryqi.20Në këto poezi shihet
personaliteti i poetit dhe “përulja” me vetëdije para Krijuesit
e Shën Mërisë, një “përulje” kjo thellësisht njerëzore, që
nxjerr në dukje vlerën dhe virtytin e shpirtit të përvuajtur të
poetit. Si shpirt i trazuar, përkundër faktit se të tjerët e
përqeshin e tallen me të, poeti do t’i drejtohet Shën Mërisë së
papërlyeme:
Aq vjet përpara teje u përkula.
Edhe aq vjet lule të solla ty
Njerëzit më shanë fort për dit’ e vjetë;
Qeshën me mua e më bënë të k’qia shumë
Pse besën ty o Mëmë u’fort ta mbajta
Megjithëse shpresat m’i mori një lumë.
(Poezia: Shën Mërisë së papërlyeme21)

Dhe, po t’i mungonte vetëm pak besimi dhe njohja e
mësimeve biblike, ungjillore, po t’i mungonte edukimi fetar i
tij, pse do vazhdonte që edhe më tej t’i lutet Zotit dhe si do të
arrinte autori në këto vargje plot jetë e gjallëri! Këtu
shpërfaqet përvujtëria e thellë e autorit, besimi i tij deri në
këndim në shkallë himni:
I qiellit Mbret, vet’ Zoti, Perëndi,
ty yjet e kupës s’qiellit të rrethojnë,
botët prej drite, nga shfaqet
jeta e re, që gjithësia e mvesh.
Dritë e Amshuar, Dije , Dashuri,
Urdh’ri më i bukur dhe kënga me e lumtur
I plotfuqishëm je
fuqinë e ndiej të mbretërisë tënde.

Kjo përulje konsiston në kërkesën e vazhdueshme për ndihmë
në kapërcimin e zhgënjimit nga jeta, të tejkalimit të
problemeve dhe kthimin e lumturisë:
Dëshirat zgjomi, gazin e lumturinë
...
Syt’ e tu nga unë mos i nxirë,
Më mbaj ti mua të zinë në tënden dorë
Se shum’ e dëshiroj unë jetën e mirë
E gjithë këngët e mia t’i bëj kurorë.

Një njeri që e ndjen fuqinë e Zotit, nuk ka se si të jetë kundër
tij. Përkundrazi, shohim gatishmërinë e Serembes të ecën
sipas mësimeve të tij:
Sa herë, n’qetësinë e natës s’errët,
duke m’u shfaqur n’për qiell mbi yje,
synoi zemra dhe mendimi im
kah shëmbëlltyra jote t’fluturojë!

Ai do t’i lutet shumë Shën Marisë Virgjër, Shën Marisë së
papërlyeme ( virgjërës pa njolla, pa mëkat...) dhe përkundër
jetës së vështirë, ai nuk do ta humbas shpresënasnjëherë,
sepse:
Zë vend pohimi kështu i tëndit hirë
Që në qiell lutjet drejtoi nga ky dhe,
Dihet k’shtu se kush për ty bëhet firë
Prej teje përsëri ngrihet në hare.
Serembe, në shkrimet si këto, ka parasysh gjithnjë mësimet
dhe parimet biblike, ungjillore, mësimet e Krishtit, në këtë
rast Predikimin e Krishtit në mal, Lumturitë:
“Lum ata që qajnë sepse do të ngushëllohen!
Lum ata që janë të butë sepse do ta trashëgojnë tokën!
Lum të mëshirshmit sepse do të gjejnë mëshirë!” 22etj..

Çfarë e mbanë autorin kaq të lidhur me Zotin, ndonëse ai ende
vazhdon me vuajtjen, me pikëllimin, nëse jo feja e gjallë,
besimi i palëkundur! Ai, për asnjë moment nuk do të pushojë
së drejtuari sytë kah qielli. Është pikërisht besimi i tij, madje
në shkallën më të lartë të mundshme. Tash, autori ka gjetur
prehjen edhe në vuajtje, sepse edhe vuajtja ka kuptim. Me
rëndësi është vetëm që Zoti t’mos e braktisë atë, ndaj dhe i
lutet:
M’dëgjo, o Zot, në mes t’fatkeqësive,
nëpër shtrëngata më mos më braktis.
(...)
e ty, o Zoti im, un’ lutjen time
n’krahët e dashuris’ do ta lartoj

19

21

Shih: Marku, 21:9.
IsakAhmeti, vep.cit.,158.

ZefSerembe,Vepra 1,Rilindja, Prishtinë,1985, 237. Të kësaj poezie janë
edhe vargjet në vazhdim.
22
Bibla, Mateu 5: 4-5-7.
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vdekjen, Kryqi fiton një kuptim të ri: atë të ringjalljes
shëlbimit – shpëtimit dhe si i tillë është edhe simbol i triumfit,
fitores, i ngadhënjimit të dritës mbi errësirën, i jetës mbi
vdekjen, gjë që poeti e kishte fare të qartë, prandaj dhe
shkruan:
Errësira ç’e dërmoi këtë botë të shkretë
U ngrit Kryqi dhe rreth tij na mbledh
Mos të vemi të biem në humnerë
Mos të vemi në t’Luciferrit zgjedhë.
Kryqi mbi gjithësinë ja pushtetin
Njer’zit të gjithë sa janë mëshiron:
Ku paqa përgjithmonë rri’ e shkëlqen
Arrin bashkë me kryqin ty të vjen
(Poezia: Kryqi23)
Poezia Zotit, Kryqi, Shën Mërisë së papërlyere (të trajtuara
më sipër), sikundër dhe poezitë e tjera të kësaj natyre, si: Shën
Mërisë virgjër, Shën Kozmait e Shën Damjanit, Te bregu i
detit(me të cilën Serembe rikthehet te problemi i së keqes 24),
Feja, Gjeelaetj. dëshmojnë jo vetëm për figuracionin dhe
frymëzimin e fuqishëm nga Bibla; për njohjen e mirë të
filozofisë biblike e të krishterë përgjithësisht të autorit, por
edhe për bindjen dhe besimin e pa lëkundur që kishte autori
në Zotin.
Në kontekst të asaj çfarë u tha për poezinë e Serembes, pohimi
i studiuesit Razi Brahimi se Serembe “ngre grushtin i
zemëruar dhe sulmon perëndinë, shenjtorët dhe padrejtësitë
shoqërore që bëhen në emër të Zotit e nën hijen e tij”25 – është
i paqëndrueshëm dhe nuk ka bazë.

Kryqi, që sipas filozofisë së krishterë, sipas mësimeve biblike
paraqet shëlbimin e njerëzimit, do të trajtohet nga poeti i
Strigarit, në poezinë me të njëjtin emër: Kryqi.Siç dihet, jo
vetëm nga Bibla, por edhe nga të dhëna të tjera relevante
historike, Krishti qe dënuar me vdekje, me kryqëzim në kryq,
kryq ky të cilin do ta bartë drejt Kalvarit, Golgotës, deri në
vendin e kryqëzimit. Dhe ndodh ajo që ishte paralajmëruar
nga Besëlidhja e Vjetër dhe nga vetë Krishti: ai u ngjall pas
tre ditësh. Duke e mundur e duke ngadhënjyer kështu mbi
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Ndue Ukaj, Prishtinë

Romani “Vajza e Agamemnonit”- shtizë në zemrën e tiranisë

shohin njerëzit e nënshtruar ndaj pushtetit të tyre barbarë. Ky
është portretizimi që Kadareja i bën regjimit despotik të Enver
Hoxhës, por edhe secilit regjim tjetër, meqë askush këtu nuk
ka skrupuj për të maskuar vetveten nga kjo vepër.
Romani “Vajza e Agamemnonit” është shkruar duke përdorur
një arkitekture të jashtëzakonshme narrative, në strukturën e
të cilit, ka botë të shumta dhe tronditëse. Forca rrëmbyese e
romanit, e çon lexuesin në botën homeriane, pastaj në atë të
legjendave, por gjithnjë duke e mbajtur kamerën të fokusuar
te koha reale e shkrimit, ku ravijëzohet diktatura e Enver
Hoxhës, që mbahej dhe ushqej me krim. Kështu, kjo libër,
përfaqëson llojin e letërsisë më të përkryer kombëtare dhe
botërore. Ose, thënë me gjuhën e artit, kjo vepër, është një
vegël torturuese në ndërgjegjen e diktaturës dhe të gjithë atyre
që u sillën vërdallë oborrit të tij.
Si dikur, në antikitet, kur shkëputeshin spirancat e anijeve dhe
çanin tallazet e detit drejt betejave të panjohura e pafund,
ashtu në fund të këtij rrëfimi mahnitës, shkëputen spirancat
në mendjen e lexuesit dhe ai e përfundon nëpër valët e një deti
të mahnitshëm narrativ. Për ç’fushatë flet shkrimtari dhe për
ç’tharje të jetës bëhet fjalë? Me siguri, aluzionet janë krejt të
hapura dhe të qarta: Kadareja flet për Shqipërinë e tij, përmes
tri linjave narrative: e para, që tregon për ftesën e papritur që
merr një gazetar me prirje liberale për të marrë pjesë në festën
e Një Majit; gazetar ky që rastis të jetë i dashuri i Suzanës,
vajzës së oborrit të tiranisë; e dyta linjë narrative, rikthen
tregimin e mirënjohur të thesarit popullor, për Qerosin që
ngritët në botën e sipërme, dhe e treta, na çon antikitetin grek,
te Agamemnonin, që e vret të bijën e vet, Ifgjininë.
“Fushata e Trojës ka filluar.
Asgjë nuk e pengon më tharjen e jetës”.

Pra, në këtë roman, Kadareja flet për disa kohë, ose më mirë
të themi, flet për çdo kohë, por duke e fokusuar rrëfimin në
Tiranën e tiranit, aty ku lexuesi, pasi që ndien në shpirt
dramën e madhe të letërsisë, kthehet në fillim dhe zhytet në
labirintet tekstit dhe mesazhe eksplicite kundër të keqes,
tiranisë, shërbyesve, dhe ku, e keqja goditet pamëshirshme.

Me këto fjalë, Ismail Kadareja e përfundon romanin “Vajza e
Agamemnonit”, këtë libër dridhmues, që flet për një fushatë
të egër politike e për tharje të jetës në Shqipëri, për ngritje në
pushtet të individëve duke flijuar jetët e të tjerëve, pra, duke
bërë krime. Si e tillë, kjo vepër, përfaqëson një universi të
madh tematik e estetik, nëpër faqet mahnitëse të së cilit,
lexuesi endet nëpër episode narrative dridhmuese - përplaset
në botën e poshtme dhe ngritët në atë të sipërme - nëpër
trajektoret e së cilës, ballafaqohet me karaktere të shumtë, tek
sfiliten në një botë pa liri, ku litari i së keqes, i lidh dhe i tërheq
në podiumin e pushtetit, të fajshëm e të pafajshëm, aty ku ka
qelbanikë dhe kriminelë.
Të lexosh këtë roman, të duket se mbërrin në kufijtë e
skajshëm të artit dhe të bukurisë së fjalës, ku prekën thellësitë
dhe lartësitë, e në hapësirat e të cilave, ka trandje, pikëllim,
vdekje dhe trishtim. Në këtë roman, ka shumë tregime e
zhbirime fantastike estetike, që ndizen një zjarri të madh, ku
digjen fate të pafajshëm njerëzore, në një arenë marrëzish, në
të cilën dalin në pah veset despotike të tiranëve, që presin t’i

Ky roman i shkurtër është shkruar me një dendësi estetike të
çuditshme dhe rrokë histori afro tremijëvjeçare, duke e
përqendruar rrëfimin në tri kohë dhe hapësira narrative: në
Trojë, në Tiranë dhe te botën e poshtme, prej ku Qerosi ngritët
në botën e sipërme. Këtë trekëndësh narrativ, të përkryer, si
formë dhe strukturë, autori e bartë në sferën e ideve letrare,
duke folur për tragjeditë që bartin në vete tiranitë, duke i
analizuar dhe vështruar ato në kohë e rrethana të ndryshme;
kohë e rrethana që përsëritën në variante të ndryshme, sa herë
që njeriu harron të kaluarën dhe ngritët në pushtet, duke flijuar
të tjerët ose duke dhënë copa të mishit të vet, siç veproi
Qerosi.
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“Ç’kishte kërkuar vallë R.Z., që të ngjitej prapë në botën e
sipërme? Mishin e kujt?”
Qerosi - që të ngjitej në botën e sipërme - gjatë gjithë kohës u
dashtë, sa herë që kërkonte, zhgabonjës t’i jepte mish. Gjatë
ngjitjes, prehu krahun, kofshët dhe gjoksin e vet, dhe
zhgabonja, siç thotë teksti, u ngjit në botën e sipërme, me një
skelet.

Vetëm një mendje gjeniale, me imagjinatë dhe erudicion
letrar, ka mundësi që, në kaq pak faqe, të tregojë kaq shumë,
duke e bërë lexuesin udhëtar të rrëfimeve tronditëse, të botës
së përrallave, të Tiranës tiranike, të Trojës legjendare, të
Stalinti, të raporteve të Shqipërisë me Kinën, Jugosllavinë,
Rusinë. Pra, në këtë roman, nuk kemi një rrëfim, një botë, por
kemi një univers rrëfimesh tronditëse e të këshillueshme për
t’i njohur secili lexues.

Daljën në botën e sipërme, që simbolizon pushtetin, autori e
përshkruan kështu: “Nuk dihej nëse e kishte ndërgjegjen, në
kohën kur zhgabonja arriti ta nxirrte, më në fund, në botën e
sipërme. Dihej vetëm se njerëzit e kësaj bote, ata që
ndodheshin rastësisht përjashta, vështronin, pa u besuar syve,
një shpend të madh të zi që kishte sipër krahëve një skelet
njeriu. Ej, shikoni një gjë të çuditshme, i thërrisnin njëritjetrin. Një zhgabonjë që bart një skelet të vdekur...”

Personazhi kryesor i këtij romani, gazetari me prirje liberale,
derisa rrëfen për Suzanën, të dashurën e tij, që ishte vajza e
udhëheqësi të rëndësishëm (pasardhësit) dhe që detyrohet të
heqë dorë nga dashuria e jetës, për të mos penguar ngjitjen e
të atit lart në pushtet, ai arrin t’ ia heqë maskën oborrit të
tiranisë, duke e paraqitur pa maska para lexuesit. Narratori,
ndonëse flet në vetën e parë, kur do të gjykojë krimet, identifikohet me ne, duke e shtrirë kështu peshën e përgjegjësisë,
nga sfera personale te ajo e fajit kolektiv. Dhe kështu, tregon
për marrëzitë dhe mynxyrat që përfaqësojnë turmat gjatë
ngarendjes për pushtet.

Pra, duke e krahasuar R. Z. me përrallën e Qerosit, Kadareja
tregon vërtet për mënyrat sesi ngjiteshin në pushtet njerëzit në
kohë të ndryshme, sidomos në ferrin komunist, në të cilën
kohë, zelli i shërbimeve dhe i flijimeve të tjerëve i bënte
njerëzit funksionarë. Ashtu siç ishte rikthimi i beftë i R. Z., që
lidhej me arrestimin e një kushëriri të tij dhe gatishmërinë që
ai kishte treguar për t’i shërbyer partisë.

Ngritja në pushtet
Njerëzimi, gjatë gjithë historisë, është përpjekur të kuptojë
dhe të shpjegojë mënyrën sesi njerëzit ngjiten në pushtet,
ç’është pushteti, që arrin t’i marros individët aq shumë, sa të
harrojnë vlerat sublime të jetës, dhe i shtyt të shkaktojnë
tragjedi, duke i flijuar edhe fëmijët e tyre? Siç bënte
Agamemnoni dhe sic bënin sunduesit komunistë. Po turmat
që u shërbejnë atyre?

Por, ndryshe nga Qerosi, R.Z. nuk dha asgjë nga vetja, “asnjë
grimë nga mishi i vet, veç mish të huaj mund të hidhte në
gojën e zhgabonjës”.
Dhe në këtë rrëmujë të trishtë, narratori që lëviz, për të
përshkruar dramën e tij dhe të lidhjeve me Suzanën, duke ecur
përpara, thotë: “ne udhëtonim secili mbi zhgabonjën e vet”.

Këto pyetje dhe dilema, janë pjesë e kërshërive letrare dhe jo
letrare, kurse autori u jep një shpjegim artistik gjenial.
Në letërsinë shqipe, nuk ka një libër më të bukur dhe më
tronditës, që përshkruan mënyrën sesi ngritën njerëzit në
pushtet dhe zullumin që bëjnë kur janë lart. Në këtë roman,
Kadareja e ka fjalën për pushtet despotike, siç ishte Tirana e
tiranëve të kohës së tij.

Është e pamundur që në këso tendosjesh, lexuesi të mos pyet,
ashtu siç pyet personazhi kryesor: “... mos kisha shërbyer si
një vegël e verbër për të zhytur thellë e më thellë shokët e mi?”
Ftesa dhe festa
Ftesa e papritur që merr i dashuri i Suzanës për Një Muaj dhe
ecja drejt podiumit, i ngjan ecjes nëpër rrathët e ferrit dantesk,
ku rojet janë të ashpra, e dyshimet e pafundme, ndërkohë që,
duke përshkruar këtë atmosferë të euforisë festive, autori e
godet me shtiza të forta tiraninë, që ushqente popullin me
parulla të marra: “Ne do të mbrojmë parimet marksizëmleninizmit, dhe sikur të detyrohemi të hamë vetëm bar”. Në
fakt, e gjithë kjo bëhej, madje edhe me kushtin që të shuhej
Shqipëria, që të jetonin idetë e Udhëheqësit! Kaq e madhe
ishte mania që shkaktoi tragjedinë e shekullit.

Për ta përshkruar mënyrën e ngjitjes së njeriut në pushtet,
autori e shfrytëzon mrekullueshëm përrallen për Qerosin e
rrëzuar, që bie në botën e poshtme, ndërkohë që, narratori i
këtij romani, flet edhe për R. Z., dhe për ngjitjen e tij në
pushtet, duke e portretizuar si personazh “qelbanik”, që
mbante këmishë jo fort të pastra dhe që thoshte se, nënë i ishte
bërë partia, prandaj edhe rrënjët e karrierës së tij, lidheshin
me “zellin e shërbimeve”.
Kadareja, duke kaluar në botën poshtme, e rikthen Qerosin
dhe rrëfimin për njeriun e dy botëve, të poshtmes dhe të
sipërmes, për të plotësuar kuadrin tematik të fokusit të kësaj
ngjarje. Duke e funksionalizuar këtë legjendë, përbrenda
rrëfimit, autori arrin t’i çjerrë maskën mendësisë së qelbur
tiranike.

“Ç’na qenkëshin këto parime, për hir të të cilave ne duhet të
shndërroheshin në bagëti? E ç’do na duheshin ato paskëtaj?
Për lavdinë e bariut?”- pyet narratori.
Gjatë rrugës për në festë, narratori tregon për personazhë
tjerë, të cilëve “gabimet ideologjike”, u kushtojnë shumë, po
ashtu lexuesi mëson për “njerëz që kanë monopolin e
dyshimit”, për “ndjesitë e fajit kolektiv”, dhe të tillët që
persekutohen për hiçgjë.

Qerosi - kur ra në botën e poshtme - për t’u ngritë iu dashtë
ndihma e dikujt. Dhe ishte një plak që ia tregoi mënyrën për
të dalë sërish në botën e sipërme. Atij i duhej të hipte në një
zhgabonjë, por kishte një kusht, meqë: “gjatë gjithë rrugës,
zhgabonja donte të hante mish!

Personazhi që rrëfen këtë dramë, i tronditur dhe me
ndërgjegje të turbulluar, shkon drejt tribunës, ku mblidhej
paria komuniste dhe ku dëgjoheshin buçitje e parulla: përpara,

Me këtë rast, pyetja që shtron personazhi kryesor i këtij
rrëfimi është:

47

Revista DIELLI DEMOKRISTIAN

Nr. 40: Vjenë, mars 2020

“Përderisa, shefi i madh, Agamemnoni, kishte flijuar vajzën e
vet, asnjë mëshirë s’do të kishte për askënd...” Po,
komandanti zëmadh, Agamemnoni, e kishte flijuar vajzën e
vet, Ifgjninë, për t’u arsyetuar para ushtarëve tjerë dhe
njëkohësisht, për të thënë, ja, ky e vret të bijën, ç’bën me ne.

për nënën parti, ndërkaq, jetët njerëzore, bluheshin e
vyshkeshin, në internim, vrasje dhe jetë pa dinjitet.
Pra, romani është histori dashurie, por që ka shumë tragjizëm
dhe dhimbje pafund. Është një roman që flet për kthetrat egra
të pushtetit, dhe si i tillë, mbetet një himn për dashurinë e
pastër, por edhe një shtizë e fortë në zemrën e tiranëve të
pashpirt. Është një këngë e përvajshme, plot pikëllim, që
përgjatë historisë është dëgjuar nga mijëra njerëz, viktima të
sistemeve të përçudnuara e të marra, që vrasin edhe bijtë e
tyre për pushtet. Ashtu siç janë personazhet që kalojnë nëpër
festën e Një Majit, figura me njolla në ndërgjegje, dhe që
mblidhen në oborrin e krimit, ku partia dhe dishepujt e saj,
bëjnë marrëzi të panumërta.

Suzana, flijohet dhe ajo është kyçi i karrierës së të atit, ashtu
siç ndodhi me arketipin letrar, Ifgjeninë. Kjo analogji, kaq e
largët dhe kaq e afërt, kaq e pabesueshme dhe kaq reale,
veprës i jep dimension të thellë tragjik, dhe njëherësh një
mësim universal, duke e bërë rrëfenim të tingëllojë njësoj në
çdo kohë e në çdo shoqëri, si në Tiranë, po ashtu në Paris,
Athinë, Romë, Berlin ose në një skaj tjetër të botës. Tiranë të
tillë, që bënin e bëjnë marrëzi të tilla, kishte shumë. Ka edhe
sot e do të ketë edhe nesër!

Përshkrimet erotike janë plot emocione dridhmuese, të
detajuara, ku seksi i Suzanës, është drita e syve të narratorit,
por edhe e botës, dhe për ta transformuar botën, siç kërkonte
stalinizmi, duhej të transformohej seksi femëror, diçka që
ishte e pamundur.

E, një ishte i kohës së vonshme, Stalini, të cilit i besonte
Shqipëria komuniste, dhe liderët e saj despotikë. Ai e flijoi
birin e vet Jakovin, për të pasur të drejtën të thoshte se biri i
tij kishte fatin e çdo ushtari rus.

Kjo vepër e përshkon fryma e thellë thirrjes për të pastruar
ndërgjegjen, për autokritikë, për t’mos i mbyllë sytë përballë
të keqes, ndërkaq, “korrigjimi i figurës morale të vajzës në
prag të fejesës” të kujton, po ashtu, romanin tjetër të
rëndësishëm të Kadaresë, “Nata më hënë”.

Europa-Azia
Si në shumicën e teksteve letrare të Kadaresë, edhe këtu, ka
përplasje dhe kontraste, mes Europës dhe Azisë, nën hijen e
të cilave, ndeshen liria dhe robëria. Për ta plotësuar këtë,
Kadareja, si në shumë vepra letrare e rikthen heroin kombëtar,
Gjergj Kastriotin, që luftoi për një çerek shekulli për ta
shkëputë Shqipërinë nga Azi dhe për t’ia bashkuar Europës.
Kurse, pas më shumë se pesë shekujve, dishepujt e socializmit
utopik, donin përsëri ta çonin Shqipërinë prapë andej, në Azi.

Personazhi kryesor i romanit, gazetari me prirje liberale, merr
një ftesë të çuditshme dhe të pazakontë, për të marrë pjesë në
festën e Një Majit, ndërkohë që, nga e dashura e tij, Suzana e
kupton se, për të, po bëhej gjithnjë e më vështirë të takoheshin
dhe arsyet lidheshin me ngjitjen në karrierë të babait të saj.
Pas kësaj drame, personazhi ndien boshllëk të thellë në zemër
dhe i turbulluar endet në atë rrëmujë e eufori. Ai përshkruan
me pasion, ndjenja të ëmbla dhe dhimbje, dashurinë që
ushqente për Suzanën, vajza që duhej të flijonte dashurinë për
apetitet e çmendura të atit të saj. Ai digjet nga dashuria për të,
dhe, duke portretizuar flijimin e saj, jep tablo të shumanshme
e të jetës në Shqipëri, në të cilën euforia për pushtetin, njerëzit
i tjetërsonte dhe dikë e hidhte në humnerë.

Këtë aspekt letrar - që është kulturor dhe esencial- e hasim në
fund të librit, kur narratori i lutet Zotit të ruaj vendin nga
çjetëzimi: “Ruaje, Zot, këtë vend nga çjetëzimi, klithi përsëri.
Mbroje nga shkrumbimi i mëtejshëm! Se atë që nuk ia bënë
dot vapa dhe pluhuri aziatik, po i bën vetvetes”.
Kaq e dhimbshme ishte shkretëtira që kishte shkaktuar
komunizmi, që kishte tharë jetën, dhe kjo bëhej me një qëllim
të qartë, për ta sunduar jetën më lehtë. Autori këtë e
përshkruan me ton të ashpër:
“Të punojmë, të jetojmë, të mendojmë si revolucionarë!”
“Të revolucionarizojmë gjithçka!” Sa vjet shterpësie të tillë
do të duheshin për ta kthyer jetën në djerrinë? Dhe e gjithë
kjo, për të vetmen arsye, se kështu e fishkur, e tharë, jeta
sundohej më lehtë.”

Ai e kuptonte se, ngjitja në karrierë e babait të saj, kërkonte
flijimin e dikujt. Dhe ky është filli tragjik i këtij tregimi, që
Kadareja e zhbiron përmes dramës së saj dhe lidhjeve
semantike me flijimin e Ifgjenisë së grekëve, nga i ati,
Agamemnoni. Lidhjet e këtyre dy kohëve, analogjitë,
dallimet, Kadareja i përshkruan me stil madhështor, aq sa,
lexuesit i duket sikur jeton përnjëherë në antikë, ku u shkruan
tragjeditë e mëdha të njerëzimit, dhe në kohën e autorit, në të
cilën, gjithashtu shkaktoheshin tragjedi të mëdha.
Simbioza letrare Romani “Vajza e Agamemnonit” është i
ndërtuar në disa episode letrare, që duken si skena antike të
teatrit tragjik, ku flijohet Suzana, si dikur Ifgjinia, për të
kënaqur synimet e të atit, që do pushtet.

Euforia e revolucionit rezulton të jetë fatale për masat, dhe
Kadareja mendon se, gjërat e tilla, që duan ta shkëputnin
njeriun nga natyra dhe ta bënin instrument të përdorshëm, por
këto janë të pamundshme, prandaj shtrohet pyetja: “a mund të
revolucionarizohej, o Perëndi, seksi i femrës?!”
Historia e veprës
Botuesi Claude Durand këtë vepër e vlerëson si një nga
asambletë letrare më të përkryera të Ismail Kadaresë. Në të
vërtetë, në këtë vepër, që përfaqëson majat e letërsisë së
përbotshme, e bukura dhe e shëmtuara shtrihen nëpërmes
tingujve magjeps të gjuhës së artit, ku trajtohen me mprehtësi
raportet e pushtetit me lirinë, me dashurinë dhe me jetën.

Personazhi kryesor, derisa kupton fatin e dashurisë së tij, që
duhet të flijohet për hir të babait, lexon librin “Mitet greke” të
Grejvsit, dhe aty kupton tragjedinë e hershme, të Ifgjinisë, të
cilën e ndërlidh me Suzanën, sepse, mes tyre, ndonëse kishte
shekuj, i ndante vetëm një hap. Dhe pyetja që vjen natyrshëm
është: dikush bën një akt të tillë më fëmijët e vet, ç’mund të
bëjë me popullin:

Romani Vajza e Agamemnonit”, tregon për një histori
rrëqethëse, por edhe fati i veprës është i tillë. Vepra, që më
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vonë do të përbënte pjesën e parë të një diptiku, u shkrua në
vitin 1985 me titullin fillestar “Vajza e mesme e
Agamemnonit”, ndërkaq si libër, arriti të botohej për herë të
parë, më 2003. Është një nga dorëshkrimet e nxjerra jashtë
shtetit, siç shpjegon botuesi francez Claude Durand, për t’u
botuar atje në rast se rrethanat do ta kërkonin.

Në hartën e prozës shqipe, sidomos të asaj që trajton raportet
e lirisë me tiraninë, për mua, nuk ka ndonjë roman më
tronditës dhe njëherësh më madhështor, sesa “Vajza e
Agamemnonit”. Në këtë dramë të thellë njerëzore, Kadareja i
bënë autopsi reale tiranisë, duke ia hequr perden, me elegancë
dhe stil, atë perde që regjimi e mban përditë, dhe që shfaqet
hapur në një ditë pranvere, me muzikë, në podiumin ku
njerëzit, ndonjëherë nga dëshira e ndonjëherë nga detyra,
ngarendin për të shërbyer. Duke e përshkruar gjithë këtë
tragjedi, teksti e thërret lexuesin që të del nga ai ferr, ku rojet
janë të egra e euforia që krijon afërsia me pushtetin e
turpshme.

Kjo e dhënë që e shoqëron botimin, është një dëshmi e
frikshme dhe njëherësh e jashtëzakonshme, për t’i kuptuar
raportet e artit të Kadaresë me tiraninë, për të cilën kohë dhe
tirani është shkruar kjo vepër, kaq tronditëse, kaq prekëse, kaq
tragjike dhe kaq e paarritshme.
Romani “Vajza e Agamemnonit” ka fuqi shprehëse
marramendëse, sepse është një dramë e makthshme njerëzore,
që jeton në kohë e rrëfime të ndryshme dhe që e thërret
ndërgjegjen e njerëzimit të pastrohet nga njollat dhe barbaritë.

(Pjesë nga libri, Ismail Kadare: kryqëzime letrare dhe
kulturore)

Duke u lexuar këtë roman dhe duke e parë si etërit flijojnë
fëmijët e tyre për t’u ngritë në pushtet, lexuesit i rri
përpara shprehja proverbiale e dramaturgut gjerman, George
Bushner: “Revolucioni i ha bijtë e vet”.
Kadareja, me këtë vepër, mjeshtërisht i ka bërë autopsinë më
të mirë fenomenit të ngjitjes së njeriut në pushtet, ndërkaq
lexuesi, gjatë gjithë rrëfimit e ndien thirrjen që shkrimtari ia
drejton atij, për të tërhequr litarin kundrejt turmës, ka individi,
sepse, turma i lidh fatet e njerëzve dhe i përmbys në humnerë,
siç ngjet me fatet e personazheve të kësaj drame tragjike, që
në euforinë e parullave, nuk çajnë kokën për njeriun që pëson
dhe vuan.
Kjo vepër rrëfen për gjëra vërtet të tmerrshme. Aty flitet për
krime dhe terror, por shkrimi i Kadaresë, ndonëse lëviz nëpër
rrugë gjembore, ku jeta i ngjet ferrit, është madhështore,
fisnik, dhe aty ndihen pulset e forta të artit të rafinuar, ku
shpërthen gjenialiteti i autorit, që shkruan një vepër të
papërsëritshëm për pushtetin qelbanik, në të cilin, njerëzit
duhet të flijojnë të tjerët, madje edhe familjarë, për të mbetur
në të. Duke paraqitur tërë përmasën e kësaj tragjedia,
Kadareja e tërheq lexuesin matanë portave të ferrit.
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Violeta Allmuca, Vjenë

“Itaka – ky vend i pashmangshëm”

Vështrim mbi romanin “Itaka” të shkrimtarit Fate Velaj
Fate Velaj zotëron kohën, ulet këmbëkryq brenda saj dhe e
përdor atë si një urë për të bashkuar hapat e botës gjatë udhës
së tij. Gjatë gjithë rrëfimit letrar në roman, ai, nëpërmjet
monologut për jetën, e përdorë atë për të paralajmëruar ngjarje
e fenomene që do të vijnë së shpejti në të ardhmen e tij që e
përjeton si të tashmen.
Kështu, falë aftësive të larta krijuese, ai na rrëfen si komunikon
me malet, me gjethet e parkut, me ketrat brenda tij, zogjtë që
fluturojnë si dhe ata pa krahë që qendrojnë brenda veshëve të
tij, me blunë e detin e shkëmbinjtë, me tubetat e ngjyrave dhe
penelat kur pikturon si dhe me notat e simfonive të Beethovenit e me mosdëgjimin e tij kur i kompozonte ato për të krijuar
një lëvizje të re shpirtërore në letërsi nëpërmjet artit të trefishtë
që ai zotëron duke i vendosur ato në një balancë me kohën,
subjektin, gjendjen e brendshme të ngarkuar emocionalisht
dhe pasurisë leksikore mbushur përplot me imazhe artistike që
ndikojnë estetikisht tek lexuesi.
Një vajzë 15 vjeçare ndjek lëvizjen e akrepave të orës në një
kohë që piktorët mbushin telajot me ngjyrat e jetës. Koha lëviz.
Lumenjtë derdhen në det. Poetët lexojnë poezitë. Aktorët
interpretojnë drama. Arti përmison kohën dhe njerëzit.
Por, “ITAKA” qendron aty ku ka qenë dhe përçon idenë e mos
harrimit të kthimit, duke medituar mbi “kurthin e kujtimeve”
që gjithmonë e shtyjnë për të ndjekur baladën e tokës së vet.
Tematika epike e kësaj vepre të re na çon në marrëdhënien e
autorit me rrënjët. Ato të vendlindjes që janë shtrirë brenda
trupit të tij. Njohja e aftësive letrare, ndërtimi i kompozicionit
dhe detajet artistike përbëjnë stilin unik të autorit. Romani ka
vetëdijen e brendshme të autorit që përfaqëson edhe
personazhin kryesor me perceptim origjinal të unitetit estetik
dhe mjeteve gjuhësore pasi, një rrjedhë metaforash e
krahasimesh përshkon gjithë romanin. Trajtimi i vërtetë
artistik nëpërmjet ngjarjeve të jetuara dhe atyre imagjinare
karakterizojnë personazhet e romanit plotësuar me mjete
pulsive gjuhësore dhe figura letrare. Si një artist i pikturës dhe
fotografisë, Fate Velaj ndjek ëndrrat e tij të “Kujtime nga e
ardhmja” duke na shfaqur cilësi të larta intelektuale,
psikologjike e letrare saqë, krijesat njerëzore e shpirtërore na i
sjell jo vetëm si letrare por dhe origjinale për vetveten dhe për
lexuesin. Me anë të “ITAKA” Fate Velaj na sjell një letërsi
ndryshe tek e cila përshkruan dhe zbulon të brendshmen e tij
dhe tonën por, me një vetëdije kreative, njëkohësisht, dhe të
jashtmen në thellësi të qenies njerëzore.

Teksa ke lexuar dy veprat e tij të mëparshme dhe me padurim
pretë të tretin, ja ku erdhi romani befasues “ITAKA” (botuar
nga
Onufri)
si
pjesë
përmbyllëse
trilogjisë,
“KREUZTANNE” të cilën, pas leximit, e fusim në atë që
mund ta quajm, “Tresor” i letërsisë shqipe dhe jo vetëm.
Nëse në vitin 2016, kur publikoi romanin e parë “Kreuztanne”
befasia më detyroi të shkruaja se “Askush nuk mund të na e
mbushë mendjen ne dhe asnjeriu tjetër se ky libër është libri
i parë i Fate Velajt, por as i fundit…” tashmë, duke lexuar dhe
romanin e tij të dytë, “NILKON” dhe përjetuar jehonën
ndërkombëtare të tyre përkthyer në disa gjuhë të huaja, Fate
Velaj, me ITAKA ka krijuar një ngjarje të re artistike dhe
historike: një trilogji autobiografike për të cilën e kemi të
vështirë t’a ndajmë nga imagjinata mbasi, mjeshtëria e
rrëfimit të autorit, kap majat e saj.

Kjo është edhe risia e romanit “ITAKA”, ku autori, gjatë
narracionit të romanit, nëpërmjet vetvetes, përshkruan
personazhet dhe ngjall kërshërinë e lexuesit, duke shenjuar
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realisht një letërsi të re e cila hap portën e universit të letërsisë
së sotme shqipe.

Kadare rrëfen marrëdhënien e tij me nënën dhe fenomenin
“Nënë”, Fate Velaj e trajton atë nga një këndvështrim tjetër, i
parë nga afër, brenda mureve të shtëpisë në Vjenë por edhe nga
larg, nga Vjena në Vlorë me mallin e pritjes me perden
mbledhur pranë dritares se mos vallë djali, rikthehet përpara
kohës së lajmëruar. Një nënë që pret përditë në ITAKA që
Melo, i shoqi i saj, ta thërrasë për t’ju bashkuar brenda
mermerit të bardhë.

Nëse ai në roman gjatë realizimit të veprës në pikturë
“Rapsodia e blusë së jugut” përshkruan sesi në mënyrë të pa
vetëdijshme pikturon çelësa, brava dhe simbolika të tjera të
cilave nuk ja u di kuptimin e përse i krijoj ato, unë jam mëse
e bindur se ato janë paraardhëse të kujtimeve nga fëmijëria
dhe vendlindja, aty ku Vlora mbetet Itaka e tij e përjetëshme,
që e fshin errësirën, bën dritën dhe e thërret “…Eja. Eja. Eja.”
Duke përdorur monologun si një autodialog, ndjehet
mjeshtëria e rrëfimit të autorit, stili individual, formimi
estetik dhe stilistik i kompozicionit si një risi në kulturën
gjuhësore.

Zemra e nënës si simbol i dashurisë së pakufishme, e shtyn
Fate Velaj’n ta ngrejë në piedestal rrëfimin dhe përshkrimin e
shkëlqyer për nënën e tij saqë lexuesi, nuk ka forcë të
brendshme shpirtërore e mendore që ta detyroj atë ta fsheh
përlotjen.

Përmbajtja e personalizuar, udhëtimet mbushur plotë ngjarje
e përjetime janë po aq të besueshme dhe reale sa ç`i ka besuar
njerëzimi për mijra vite kthimit në Itakë të Odiseut edhe vetë
Homerit që e shoqëroi atë gjatë udhëtimit. Në pikëshikimin
kohor dhe kontekstin kuptimor, formësimi i personazhit
autentik që shprehet me anë të kujtimeve të tij jetësore,
shënon proçesin më të lartë të vetëdijes si një mit i
paharrueshëm. Raporti i personazhit kryesor me personazhet
e tjera në roman nuk kanë një lidhje të theksuar fiksioni por
janë reale siç janë nëna Afro, babai Melo, e shoqja Klara apo
fëmijët Helena dhe Romel, etj, të cilët, Fate Velaj i trajton jo
si pjesë vetëm e tij por si të ishin nëna, babai apo fëmijët tanë.
Librin e përshkon dashuria e madhe njerëzore dhe përcjell
mesazhin për jetën dhe vdekjen duke zbuluar në këtë mënyrë
dhe shpirtin shqiptar nëpërmjet artit të fjalës.

Ajo, edhe pse lëviz ngadalë rreth njerëzve dhe pret pas perdes,
kthehet në një figurë të madhërishme, e cila qëndron në të
gjitha ngjyrat e shenjtorëve kishave mesjetare, muzeve të
kohës apo letrave të fjalës artistike. Prandaj, në fund të librit,
ajo u lutet shenjtorëve mos t’a shohin fëmijët duke lënguar.
Mos ta puthin të sëmurë me erën e ilaçeve dalë nga fryma por,
ju lë atyre amanetin e fundit që, kur të mbyllë sytë, mos t’a
çojnë ngjyrë bezhë nga mos gjaku tek i shoqi por të krehur,
lyer me kremë e buzëkuq, ashtu siç vetë fëmijët dhe i shoqi e
kishin parë tërë jetën.
Përfundimisht, trilogjia KREUZTANNE (KREUZTANNE,
NILKON dhe ITAKA) e Fate Velaj, është një nga pasuritë më
të mëdha të letërsisë shqipe dhe një pashaportë diplomatike e
saj për rrugëtimin e gjatë brenda letërisë botërore.

Me një përsosmëri artistike shfaqet në roman nëna, kjo qenie
që edhe pse enigmat e saj thuajse janë si erërat që fryjnë e
ndalojnë sa herë flasim e mendojmë për të, autori, na e paraqit
jo vetëm në funksionin e dhembsurisë, por edhe si një
bashkëbiseduese gjatë rrugëtimit të tij për në ITAKA.
Kështu të paktën e përshkruan edhe Ismail Kadare nënën, në
romanin e tij ”Kukulla”. Nëna gjithnjë e kudogjindur, e bën
natën ditë dhe terrin dritë. Qyshkur lind jeta e çdo njeriu nëna
përfaqëson tokën. Vendlindjen. Por, nëse tek “Kukulla”
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Tahir Bezhani, Gjakovë

Pejsazhi dimëror
Eci me afësh malli buzë lumit
Valët Erenikut gërgëlasin në qetsi
Si fëmijëtretur ëndrrave përmallshëm
Asnjë gjurmë e fëmijërisë sime
Asnjë kollitje e larjeve parastinore
Pamja kishte ndryshuar me kohën
Shtratin e ecjës kishte devijuar lumi
Ia kishin gërryer themelin makineritë
Për rrezitje as rërë e mbetur....
Një thupër rakitje dridhej e mërdhirë
Acari e kishte veshur me të bardhë
Herë nxirrte trupin në rreze me dhëmbë
Herë zhytej dhunshëmnën valë
Me këmishën e akullit buzqeshte ftoft...
Tërë ditën eca përmallshëm
Buzë lumit të rritës sime
Llugënajë e zbardhur me shtrezin dimërorë
Valëve përkundeshinkujtimet,
Në lylak dimërorë lidhur
Të bardhat e kokës sime i shprishte era
Kujtimet kërkonin gjurmëtguralecave
Do moshatarë kanë ikur para kohe
Më shitoj bukuria e ditës së mërdhirë
Ereniku më ndali deri në muzgun e parë
Ai dëneste, ofshante pa bëzajtë
Lotët lanë do vazhga malli faqeve
-“Mirëupafshim”- fola me vete dhe ika.....

Në dritare
Gjumi mori arratinë
Ngacmimet mbetën duke vluar brendësive
Një Luftë e pafund me vargjet si gaca
Përplasje mureve të nxehta
Herë mikloja,
Herë shuplakoja nërvozën timnajë
Instiktet e çmenduraavullonin
Mesnata kishte ikur
Hëna kishte hyrë në dhomë paditur
Atë mesnatë tensionesh,përsiatjesh
Hapa xhamin,avulli iki,
U shëndërret në re shiu
Lartë hëna dukej si fundbuke
Rrezonte si në verë
I varur mbeta, në bukurinë e natës
Shikoja levizjen ereve të bardha
Hynin e dilnin rrezet e zbehura
Astronomët i silleshin rreth e rreth për aterim
Kërkonin jetë të re ,rrafshina e gjelbrim
Doja t’u kërkoja një vendbanim
Të iki,thash,nga kjo botë me shqetsim.
Mbylla dritarën ,kishte ikur zjarmia e trupit
Më zuri gjumë i rëndë pas lodhjës
Ofshana thellë:”eh,vargjet e mia të çmendura”!
Dritarja, frymëmarrja ime....

Ngrice në zemër
Sot u treta lartësive magjepse
Sytëmbetën bjeshkëve të bardha
Shkëlzeni rrezonte me plisine bardhë
Në vetull i shëtiste një cukël mjegulle
Rrezonte si ar në lojen e diellit
Erërat vallëzonin trupittë lodhur
Atje lartë buzëqeshje e ngrirë
Rrafshnajës ngrohtësi pranvere
Dimër veror po i thonë!....
Dëshirat përbirohen ngushticës murlanore
Sytë e lodhur zbritën nga lavjerrësi i acartë
Në Valbonë më përqafuan pishat
Shuajta etjen e ditës në rreze dielli
Atdheu mall i pangopur.....
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Sport

Klubi i shahut “Arbëria” realizon ëndrrën: Kualifikohet në ligën e parë të shahut në Vjenë
“Pas Turneut ndërkombëtar te shahut Tetor
2019, organizuar nga klubi i shahut “Arbëria”
ne bashkëpunim me federatën e shahut Vjene,
ky është suksesi i dyte i madh i klubit tonë, kjo
për merite të gjithë shahisteve tanë luftarake”,
thotë për albinfo.ch, trajneri i ekipit të
shahisteve shqiptarë, Agron Çika.
Sezonin e ardhshëm (2020-2021), klubi i
shahut ”Arbëria” do të jete pjese e garës
sportive në Ligën A të Vjenës ku do të garojnë
pothuajse me elitën e sportit të shahut në
Vjenë.
Disa nga shahistët e klubit Arbëria-Vjenë
Klubi i shahut “Arbëria” në Vjenë është një nga storiet më të suksesshme të
shqiptarëve në Austri. Të shtunën, me 22 shkurt 2020 ka përfunduar
kampionati ekipor në Ligën – B tëVjenës. Ekipi i klubit “Arbëria” pas një lufte
të fortë sportive me ekipe të njohura austriake të Vjenës, arrin që
përfundimisht tërenditet në vendin e parë. Ata arritën këtë suksese pas gjashtë
fitoresh dhe një barazimi duke grumbulluar kuotën e 35,5 pikëve.

“Si trajner i ekipit të parë “Arbëria”, dua të
falënderoj përzemërsisht te gjithë shahistet
tanë për përpjekjet e tyre dhe shpirtin luftarak
në arritjen e këtyre rezultateve te historike.
Gjithashtu, falënderoj edhe të gjithë sponsorët
shqiptarë të cilët kanë mbështetur këtë klub
nga fillimi e deri më tash.”- tha Çika.
Që nga viti 2013 klubi merr pjesë në kampionatin e shahut të Vjenës, dhe atë, që nga viti
2016 me dy ekipe: njëri tashme do të garon në
ligën A të Vjenës e tjetri në ligën e katërt të
këtij qyteti.
Burimi: https://www.albinfo.ch/klubi-i-shahut-arberiarealizon-endrren-kualifikohet-ne-ligen-e-pare-te-shahutne-vjene1/

Pamje nga ndeshja e xhiros së fundit SK Hernals- Arbëria 2,5:5,5
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