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FJALA JONË 
 
Të nderuar lexues, 
 

kemi kënaqësinë t‟jua përcjellim numrin e dyzet e një të revistës sonë dhe tuaj 
„„Dielli Demokristian‟‟. Që nga 1 qershori i vitit 2010, përgjatë 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, Gjermania, 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 ka përfunduar sezoni i radhës i Ligës Shqiptare të Futbollit në 
Austri (www.futbollishqiptar.eu). Shumë e suksesshme vlerësohet edhe pjesëmarrja, 
për të shtatin vit me radhë, e garimit të klubit të shahut Arbëria (www.arberia.at), i 
cili tashmë katër vite përfaqësohet me dy ekipe. Këtë sezon Arberia arriti të shpallet 
kampion në të dy ligat ku garonte deri më tani, duke bërë që sezonin e ardhshem të 
luajë me një ekip në ligën e parë të Vjenës, ndërsa me ekipin e dytë në ligën e tretë të 
Vjenës. Është ky suksesi më i madh i deritanishëm i shahut ekipor shqiptar në 
diasporë.   
 

Në këtë numër do të mund të lexoni edhe intervista, vështrime, opinione, ese, fejtone 
dhe analiza që merren me zhvillimet politike, ekonomike, kulturore dhe shoqërore në 
hapësirat shqiptare dhe me gjërë.  
 
Për më shumë lidhur me ne dhe temat që kemi ngritur edhe më tutje ju mund të na 
shkruani në adresën tonë në internet: dielli.demokristian@gmail.com. Numri i radhës 
i revistës në formë elektronike „„Dielli Demokristian‟‟ do të editohet në muajin 
shtator të vitit 2020. 

  
Këshilli redaktues falenderon të gjithë ata që ndihmuan në realizimin dhe botimin e 
kësaj reviste periodike, e  sidomos ata që dërguan shkrimet e tyre, si dhe mbështetësit 
tanë moral. Si dhe deri më tani, edhe ky numër është përpiluar, dizajnuar dhe botuar 
në saje të punës dhe angazhimit vullnetar të aktivistëve tanë në Vjenë, pa asnjë 
kompensim financiar, dhe si i tillë do të shpërndahet në në mijëra adresa elektronike 
të lexuesve në të katër anët e botës. 
 

Lexim të këndshëm! 
 
ZVR-Zahl: 604548200 
Vereinskonto: BAWAG PSK: 
Empfänger: Albanischer Kulturverein „Dielli Demokristian‟‟ 
IBAN: AT331400003610134318 
BIC: BAWAATWW 
 

Kopertina: Besim Xhelili  
Të drejat e autorit: @dielli.demokristian 

 
Ideator dhe themelues i revistës: Anton Marku 

 

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

Mark Marku   Hazir Mehmeti                            
Valentina Pjetri-Sokoli 
Vilson Kola    
      

        
         

     

 

  

  

  

 

 

http://www.dielli-demokristian.at/
http://www.moisiu.eu/
http://www.futbollishqiptar.eu/
http://www.arberia.at/
mailto:dielli.demokristian@gmail.com


Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                          Nr. 41: Vjenë, qershor 2020 

 

3 

 

Faqja e tretë

 

Don Lush Gjergji, Prishtinë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martesa dhe familja sot: mundësi apo utopi? 
 

Disa shkaqe dhe fenomene të 

shkurorëzimeve sot 
Të gjithë sot shohim, dëgjojmë, 

kemi njohuri, fatkeqësisht edhe 

përvoja të hidhëta të ndarjeve, 

largimeve dhe shkatërrimit të 

kurorës, me këtë edhe të familjes. 

Kjo e keqe po përhapet ndër ne 

Shqiptarët, si në trojet tona, po 

ashtu edhe në diasporë. Dështimi 

në martesë, në jetën familjare, ka 

pasoja të shumëfishta personale, 

por edhe shoqërore. Më të 
goditurit nga ky fenomen, janë të 

pambrojturit dhe të pafajshmit, 

fëmijët, që rriten me prindër të 

ndarë, pra, pa prindër, pa 

kujdesin, shembullin, 

ngrohtësinë, dashurinë e edukimit 

prindëror, bartin në jetë plagë 

shpesh të pashërueshme dhe 

shumë të rrezikshme, që i 

“kushtëzojnë” gati gjithnjë. 

 
Një fëmijëri dhe rini me 

ngarkesa, pa siguri dhe dashuri, 

pamundëson edukimin dhe jetën 

në harmoni, krijon zbrazëti që 

vështirë mund të mbulohen më 

vonë. 

 

Gjëra e parë që na bie në mend 

është kjo: Pa njeri nuk as familje 

as shoqëri. Prandaj faktori numër 

një, përgjegjësia e kësaj dukurie 

kaq të shpeshtë, mjaft të 
dëmshme, është gjithsesi njeriu, i 

cili si duket, ka halle dhe 

vështirësi me vetvete, pastaj edhe 

më tepër me të tjerët, me anëtarët 

e familjes dhe të shoqërisë. 

 

Të gjithë shtrojmë pyetje, përse, 

si, deri kur do të jetë kështu, si 

dhe çështje tjera: a ka më kuptim 

martesa, familja, apo ndoshta 

duhet ta “gjejmë” ndonjë formë tjetër, si p. sh. bashkëjetesën, si alternativë të 

kurorës dhe familjes, apo edhe zgjidhje më rrënjësore, që njerëzit sot mos të 
martohen fare! 

 

Për ata që ende besojnë në kuptimin e jetës, në dashuri, prandaj në kurorë dhe 

në familje,  pyetja është pak ndryshe: cilat janë shkaqet e ndarjeve, prishjeve të 

kurorës sot? 

 

Nga studimet e shumta psikologjike, sociologjike, pedagogjike, psikiatrike, 

mund të themi kështu: 

Shkaku i parë është mungesa e përgatitjes  dhe aftësisëpër një jetë të re dhe 

ndryshe në kurorë, që kryesisht shpjegohet në dy mënyra:  

Karakteri tepër i fortë i çiftit martesor, që mbështete në egoizëm dhe 
egocentrizëm të theksuar: unë, unë dhe vetëm unë, ose te ne në 

“bajraktarizëm”;  

Mentaliteti  materialist, konsumist dhe hedonist, trupor dhe epshor i njeriut, që 

udhëhiqet vetëm në pasione apo impulse seksuale, që i jep rëndësi anës 

materiale, punës, fitimit, pasurisë, suksesit, karrierës, ndërsa i lë anësh vlerat 

dhe virtytet njerëzore dhe familjare; 

Objektivizimi apo vegëlsimi i palës tjetër, si një lloj “lodre”, “malli”, gjësendi; 

mosaftësia për flijim, vuajtje, pritje, si dhe dëshira për zgjidhje të shpejta, pa 

kurrfarë  këshillimi dhe udhëzimi; 

 

Ateizmi praktik, ku mungon feja, ose jeta sipas qëndrimeve dhe parimeve me 
Zotin, dhe si pasojë e kësaj, çalon edhe jeta me të afërmin, me njëri-tjetrin. Një 

pjesë e njerëzve besojnë, sot mund të themi ndoshta edhe shumica, por nuk 

jetojnë sipas besimit; ndërsa të tjerët, jetojnë pa ndonjë orientim dhe përcaktim 

fetar, pra, në ateizëm praktik apo  në indiferentizëm fetar. 

 

Shqetësimet apo tensionet për gjendjen e re në martesë, që nuk i përgjigjet 

kërkesave, dëshirave, ëndrrave, synimeve, idealeve që janë  krijuar, si dhe 

mungesa e lirisë dhe pavarësisë, që me fjalë tjera mund ta themi edhe kështu: 

mospërputhja mes dëshirave dhe idealeve dhe jetës së përditshme; 

 

Stresi, si shqetësim në vazhdimësi, mungesë e kohës, bisedimit, dialogut, 

komunikimit, që njeriun e ngulfat, ia merr kohën, ngadalë edhe zemrën dhe 
jetën. Kjo po dëshmohet në trajta të ndryshme edhe në kohën e koronavirusit, 

pandemisë së ditëve tona, mbylljes dhe kufizimeve të lëvizjes, punës, për t‟u 

mbrojtur nga kjo sëmundje ngjitëse,duke treguar që sa pak jemi mësuar të jemi 

njëri  afër tjetrit, edhe më pak njëri me tjetrin, për tjetrin, së bashku, për 

përballimin e çështjeve jetësore. Parimi bazë dhe jetësor është ky: të jetosh 

domethënë të komunikosh. Të jetosh dhe komunikosh domethënë të 

dashurosh, në marrëdhënie gjithnjë dinamike dhe kreative. Pra, trinomi 

vendimtar është ky: jeta, komunikimi, dashuria. 
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Mungesa e komunikimit intim, 

trup, psike dhe shpirt, që njeriun e 

bënë të “copëtuar”, ose së paku jo 

të harmonizuar, lodhja e tepërt në 

punë dhe në jetë, monotonia apo 

mërzia në jetën e përditshme, pa 

ndonjë risi, freski, befasi. 
Dashura është gjithmonë aktive 

dhe kreative, dhe nëse të mungon 

aktiviteti dhe kreativiteti, dije që 

së shpejti do ta hetosh që të 

mungon mbi të gjitha dashuria. 

 

Mungesa e sinqeritetit, lidhja 

mendje, gojë, zemër, trekëndëshi 

për komunikim të mirëfilltë ndër-

njerëzor, ndër-gjinor, që 

mbështetet në dy burime: në të 

vërtetën dhe dashurinë. 
 

Dallimi i personalitetit dhe 

interesat e ndryshme, pa ndonjë 

gatishmëri për ballafaqim, 

ndryshim, begatim të ndërsjellët. 

Dikush martohet për t‟i ikur 

vetmisë; dikush për të pasur 

fëmijë,  për të plotësuar zbrazëtitë 

e jetës së mëparshme, për siguri 

në sëmundje dhe në pleqëri... 

Motivi i vetëm i jetës, pra, edhe i 
jetës në martesë, në familje, është 

dhe duhet gjithmonë të jetë vetëm 

një: Dashuria. 

 

Martesa dhe familja sot: 

mundësi apo utopi? 

Pas këtij përshkrimi të shkurtë 

dhe panoramik, shtrohet pyetja 

jetësore: martesa dhe familja sot, 

a është mundësi apo vetëm utopi? 

 
Ja dhjetë mënyrë për ta shëruar 

dhe ruajtur kurorën e martesës, 

nëpërmjet saj familjen, në 

dinamikën e jetës dhe zbatimin e 

dashurisë, si të vetmes fuqi që 

njeriun e bënë të lumtur: 

 

1. Komunikimi i plotë 

(trup, psike dhe shpirt), i 

qartë, sinqertë dhe 

vazhdueshëm mes çiftit 

martesor, me gatishmëri 
për bisedim, dialog dhe 

komunikim, pa 

përjashtime dhe 

paragjykime, apo  thënë 

edhe figurativisht, hapja 

dhe përdorimi i të gjitha 

kanaleve të 

komunikimit. 

 

2. Lidhja e vazhdueshme fizike, trupore, martesore, si shprehje e 

nderimit, falënderimit, miqësisë, dashurisë, si kërkim në dy, jo më në 

një – unë. Martesa ka një logjikë të thjeshtë dhe jetësore: uni 

drejtohet kah ti, dhe bashku krijojmë diçka krejt të re, shumë të bukur 

– ne. Prandaj unë – ti – ne, është formula magjike e jetës në 

bashkëshortësi.     

 
3. Kalimi i kohës së bashku, kurdo dhe kudo të jetë e mundshme, për një 

relaksim sa më të mirë, si puna, shëtitja, udhëtimi, loja, pushimi, 

argëtimi.   Koha e përbashkët na mundëson dhe lehtëson edhe jetën e 

përbashkët, për t‟u njohur, pranuar dhe dashur më mirë dhe më 

shumë ashtu si jemi, pa idealizime dhe nënçmime. 

 

4. Marrëdhënie në dashuri, reciprocitet, që domethënë gjithnjë japim 

dhe gjithnjë marrim dashuri, si burim i pashtershëm për jetën 

martesore. Nëse kufizohesh vetëm në marrje, atëherë në një mënyrë 

je “hajn”,  sepse nuk jep asgjë dhe pretendon gjithçka; askush nuk 

mundet gjithnjë vetëm të jep,  as vetëm të marrë, por na nevojitet  

reciprociteti. 
 

5. Kërkimi i faljes dhe falja, pa të cilat nuk ka fare jetë, edhe më pak jetë 

në bashkëshortësi dhe në familje. Kush nuk di apo nuk do të kërkojë 

falje dhe të falin, nuk di as të jetojë, edhe më pak të jetojë në dashuri. 

Kjo është e pamundshme pa jetën e përbashkët shpirtërore, sepse 

gjithnjë jemi mëkatarë, pra, nevojtarë të faljes, dhe vetëm me fuqinë, 

jetën me Zotin kemi fuqi edhe të kërkojmë falje edhe të falim 

gjithmonë edhe njëri-tjetrin. 

 

6. Marrëdhënia personi me person, para se të jetë ajo burri me grua, si 

njësi duke përkujtuar dhe përforcuar gjithnjë e më shumë arsyet e 
jetës së përbashkët. Në jetën e dashurisë, asgjë nuk ruhet në mënyrë 

pasive, me bllokim apo pasivizim, por duhet gjithnjë te kemi motive 

të reja për të qenë së bashku, si fëmijët, edukimi i tyre, e tashmja dhe 

e ardhmja më e lumtur. 

 

7. Kujdesi për vetveten në çdo kuptim, fizik, në pamje, veshmbathje, 

paraqitje, mënyrën e të folurit... psikik, në karakterin e qetë dhe të 

gëzueshëm, në vëmendje dhe kujdes për gjëra të reja dhe të bukura në 

bashkësi,  dhe shpirtëror, në përparimin e vlerave dhe virtyteve të 

fesë, shpresës dhe dashurisë, për të qenë njëri për tjetrin gjithnjë risi 

dhe befasi e këndshme.  
 

8. Vlerësimi i problemit ose problemeve me kohë dhe bashkarisht, që 

prej të voglës mos të vijë deri te e madhja. Si ushtrim mund të jetë 

edhe ky: “Ndalu para pasqyrës dhe shikoje vetveten. Nëse dukesh i 

lodhur dhe i mërzitur, ndoshta problem je ti”. Mos të ketë në 

bashkëshortësi “fshehtësi”, gjëra që “mbuloni”, fshihni, sepse ato një 

ditë mund të dalin në shesh dhe të shkaktojnë ndarjen e kurorës. Të 

keni gjithnjë e më shumë iniciativa dhe plane të përbashkëta, që u 

ndihmojnë që të jeni së bashku. 

 

9. Fol për vetveten, e jo për të tjerët, me paragjykime dhe përgojime, që 

shkaktojnë  vetëm dëme dhe mëkate, duke dashur që tjetri të jetë 
gjithnjë bashkëbisedues dhe bashkëjetues. Trupi ndryshon me kohë 

dhe me moshë, por njeriu është një jetë në vazhdimësi. Atëherë fol, 

trego, komuniko si je, si ndihesh, çka të pëlqen, çka të pengon, çka të 

frikëson... 

 

10. Fol për jetën dhe planin e përbashkët, për të kaluarën e bukur, të 

tashmen që e keni krijuar, dhe për të ardhmen që e pritni. 
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Disa porosi të Nënës Tereze për 

ne dhe kohën tonë 

Që ky shkrim, shqyrtim dhe 

analizë e martesës, familjes dhe 

shoqërisë së sotme, të mos duket i 

errët, deri diku edhe negativ, 

pesimist, pa shpresë, dua t‟i citoj 
disa thënie dhe porosi të 

jashtëzakonshme  të Nënës 

Tereze për ne dhe për kohën tonë. 

Dashuria shëron vetminë. 

Dashuria është e natyrshme, si 

frymëmarrja... 

Kush nuk jeton për Zotin dhe për 

të afërmin, nuk jeton fare. 

Varfëria më e keqe është mungesa 

e dashurisë. 

Gjëra të vogla me dashuri të 

madhe. 
Gërbula e botës përendimore 

është vetmia. 

Mos e humbë kurrë duresën dhe 

shpresën. 

Zoti na ka krijuar për të dashur 

dhe për të dhuruar dashuri. 

Nuk ka dashuri të vërtetë pa falje. 

Dashuria fillon në familje: së pari 

vjen familja, pastaj vendi, qyteti, 

çdo gjë tjetër. 

Familja e cilat lutet së bashku 
jeton në dashuri. 

Dashuria nuk ka nevojë për fjalë 

të mira, as për shpjegime. Ajo 

është thjesht dashuri – jetë. 

Çdo vepër e dashurisë na afron 

kah Zoti. 

Urtia më e madhe e jetës është 

dashuria. 

Dashuria është mrekulli dhe 

mrekullia është dashuri. 

Dashuria është mjekmi më i mirë 
për çdo njeri. 

E keqja më e madhe e botës së 

sotme është indiferentizmi. 

Pa dashuri dhe flijim jeta s’ka 

kuptim. 

Vetëmdashuria do ta 

shpëtojëbotën. 

Veprat e dashurisë janë vepra të 

paqes. 

Kush nuk dashuron nuk jeton. 
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Speciale 

 

Imer Lladrovci, Stuttgart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adem Demaçi- lideri i pakontesueshëm shpirtëror i shqiptarëve në Jugosllavi 

 
1. 

Adem Demaci u lind me 26 shkurt 1936. Sivjet ne 

shënojmë 84 vjetorin e lindjes së tij. Në momentin kur 

vdiç, në gusht të vitit 2018, ai ishte në moshën 82 vjeç, 

kishte 60 vjet aktivitet politik kombëtar dhe plotë 28 

vite të kaluara nëpër kazamatet jugosllave për lirinë e 

Kosovës dhe të tokave të tjera shqiptare nën sundimin 

jugosllav, duke u kthyer kështu në një prijës të 

pakontestueshëm shpirtëror mbarëkombëtar. 

 
Për sakrificën e tij supreme në altarin e lirisë kombëtare 

është cilësuar si Mandela i Kosovës, por në fakt ai 

kishte bërë burgje më shumë se lideri jugafrikan. Në 

Europë ai ishte pa dyshim i burgosuri më i madh dhe më 

me influencë. Europa në vitet 1990 e nderoi me çmimin 

Saharov për politikën e tij inteligjente dhe humane që në 

themel kishte vetëflijimin pothuajse 30 vjeçar. Me një 

biografi të tillë politike, Demaçi nuk mund të cilësohet 

ndryshe veçse një martir. 

 

Jugosllavia e Titos dhe e pasardhësve të tij tek ai shihte 

njeriun më të rrezikshëm për ekzistencën e saj, kështu 
që në vitin 1974 arrestohet dhe dënohet për të tretën 

herë, edhepse organet e shtetit jugosllav këtë herë nuk 

qenë në gjendje t„ia faktonin asnjë “mëkat‟‟, asnjë 

formë të aktivitetit politik që do ta penalizonte atë. E 

megjithatë ai u dënua për të dytën herë me dënimin më 

të lartë të mundshëm: me 15 vjet burg. Deri me 21 prill 

të vitit 1990 Demaçi qëndroi në burg, duke u liruar në 

atë pranverë dramatike për krijesën e Versajit si i 

amnestuar nga kryetari i atëhershëm i Jugosllavisë, 

slloveni Drnovshek. Në këtë moment atij i kishin 

mbetur më pak se gjashtë muaj për të kryer dënimin 
drakonik prej 15 vitesh. 

 

Adem Demaçi jashtë grilave të burgut përjetohej si një 

rrezik permanent me rrjedhoja fatale për shtetin e 

sllavëve të jugut që padrejtësisht brenda kufijve të tij 

kishte përfshirë pothuajse gjysmën e territorit etnik të 

Shqipërisë natyrale dhe mbi dy milionë shqiptarë, për të 

cilët Adem Demaçi u kthye në një shenjëtor e apostull të 

vërtet lirie. I tillë ai mbeti deri në fund të jetës së tij. 

 

Në historinë politike të botës në shekullin XX janë të 
pakët personalitetet që mund të krahasohen me Demaçin 

në rrafshin e angazhimit për një ide dhe ideal. Për 60 

vjet me rradhë ai kurrë nuk iu përkul Serbisë dhe 

ideologjisë së saj kundërshqiptare. Ndonëse Demaçi për 

performancën e tij politike pas daljes nga burgu jo rrallë 

është kritikuar si një lider që në çdo rrethanë ka qëmtuar 

mundësitë e shmangies së luftës së armatosur, duke iu 

drejtuar shumë herë serbëve si vëllezër, duke 

argumentuar se ata duhet të bëjnë presion mbi qeverinë 

e tyre që të lirohet nga barra e rëndë e Kosovës, në 

momentet kur rinia kosovare, në mesin e viteve 1990, 

ndërroi strategjinë e luftës nga rezistenca pasive 
paqësore në rezistencë të armatosur përmes UÇK-së, 

ishte Adem Demaçi ai që doli i pari publikisht në 

përkrahje të luftës së saj. Nëse “vëllezërit serbë‟‟ nuk 

ishin në gjendje të ndërmerrnin diçka për ndryshimin e 

gjendjes, këtë gjë do ta bënin shqiptarët përmes formave 

të reja të rezistencës dhe luftës së armatosur. Në 

momentet më kritike ai u bë përfaqësuesi politik i saj në 

Prishtinë. 

 

2. 

Angazhimi politik i Adem Demaçit për çlirimin 

kombëtar të shqiptarëve të robëruar filloi në moshë 
shumë të re. Mund të thuhet se që në fëmijërinë e 

hershme, qysh në shkollën fillore mund të identifikohen 

prirjet e tij politike atdhetare. Ai e filloi shkollën në një 

kohë kur Kosova ishte nën pushtimin italian, por ky 

pushtim solli shkollat e para shqipe dhe një valë të re e të 

fuqishme të ringjalljes së ndjenjës kombëtare. Mësuesë 

të shumtë nga Shqipëria londineze kishin vërshuar 

Kosovën dhe ata bënë një punë të madhe. Vetë Adem 

Demaçi është shprehur disa herë me nderimin më të 

madh për mësuesit e tij. Për këtë ka shumë dëshmi. Ky 

fakt tregon njëkohësisht se instinkti atdhetar nuk është 
dicka që mësohet në moshë të pjekur, por është një 

mekanizëm shpirtëror që fillon e krijohet në klimën 

familjare të refuzimit absolut të pushtimit në një moshë 

tepër të re. Nëna Shqipëri është e përjetshme ndryshe 

nga nëna biologjike, i thoshte nëna e tij birit të saj të 

vetëm. Me një nënë të tillë që do ta përballonte çdo 

vështirësi me stoicizëm ai u mësua ta dojë Shqipërinë 

natyrale, para së gjithash atë të jashtmen, të pushtuarën 

dhe të nënshtruarën, me një pasion atdhetar të 

pashembullt në kohën tonë. I frymëzuar nga mësuesit në 

shkollë për këtë dashuri dhe i frymëzuar nga nëna në 
shtëpi, Adem Demaçi u kthye në mësuesin dhe 
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frymëzuesin e madh të rinisë shqiptare për Shqipërinë e 

bashkuar. 

 

Në Europë Adem Demaçi është perceptuar si figura më 

pregnante e nacionalizmit shqiptar, jo e një nacionalizmi 

primitiv e agresiv ballkanik, por e një nacionalizmi 

mbrojtës të substancës kombëtare shqiptare, sepse 
shqiptarët klasifikoheshin nga organizatat që mbronin 

popujt si popull i rrezikuar. Me politikën e tij të 

pakompromis dhe, para së gjithash, me gatishmërinë e 

tij personale për çdo lloj flijimi, Adem Demaçi ishte 

njeriu që i duhej Kosovës në këtë udhëkryq të ri historik 

në fund të shekullit XX, ai ishte në fakt i vetmi njeri në 

Kosovë që mund të mobilizonte një masë kritike 

njerëzish që ishte në gjendje për të përmbysur situatat. 

Dhe kjo përmbysje e madhe mund të vinte vetëm nga 

një krah politik, i cili jo vetëm s‟e përjashtonte luftën e 

armatosur, por atë e nxirrte në plan të parë. Një politikë 

pa krahun e saj të armatosur në rrethanat e atëhershme 
në Kosovë, kur Serbia kishte koncetruar forca të mëdha 

ushtarake dhe teknikë të madhe lufte në Kosovë, ishte 

një faktor që shpërfillej e manipulohej lehtësisht nga 

Beogradi. Atë krah të politikës që përfshinte në 

strategjinë e çlirimit nga Serbia edhe luftën e armatosur 

si përbërës themelor më së miri e përfaqësonte Adem 

Demaçi. Në fund të fundit dhe paraqitja e UÇK-së lidhet 

direkt me politikën e tij dhe pakënaqësinë me vendimet 

e Konferencës së Dejtonit që solli një zgjidhje që e 

favorizoi elementin serb në Bosnje e Hercegovinë dhe e 

shpërfilli plotësisht faktorin shqiptar në Kosovë. Me 
këtë konferencë mori fund përfundimisht politika e 

iluzioneve pacifiste që çlirimin e Kosovës e kishte 

definuar si një proces ekskluzivisht politik, duke e 

përjashtuar në mënyrë decidive luftën e armatosur si 

elementin më qenësor në rrugën e vështirë të çlirimit të 

Kosovës nga Serbia. 

 

Në dhjetor të vitit 1995 u nënshkrua Marrëveshja e 

Dejtonit në Ohajo të Shteteve të Bashkuara të Amerikës 

nga boshnjakët, kroatët e serbët si palë ndërluftuese e 

Serbisë e Kroacisë si garantues të saj në një anë dhe, në 
anën tjetër, nga fuqitë e mëdha që kërkonin t‟i jepnin 

fund luftës së përgjakshme në Bosnjë, një marrëveshje 

kjo që nuk i solli qetësi për asnjë ditë të vetme deri më 

tani shtetit të ri të konfederuar të Bosnjës dhe 

Hercegovinës. Edhe sot ky shtet përjeton kriza 

permanente ekzistenciale dhe mund të thuhet me plotë 

gojën se BeH është një shtet që pa dritën e jetës me vese 

të lindura, me të meta kongjenitale që u dizajnuan në 

Dejton në vitin 1995. Viteve të fund gjithnjë e më tepër 

po shtohen zërat në Perëndim që e kërkojnë një Dejton  

 

II. 
Po me Kosovën ç‟u bë? Ajo s„u përmend fare në këtë 

konferencë, sepse kështu kishte kërkuar Sllobodan 

Millosheviqi, i cili, duke qenë se me nënshkrimin e tij 

në këtë marrëveshje i kishte siguruar asaj validitet, 

kujtoi se kështu përfundimisht do ta nxirrte Kosovën, 

këtë vatër neuralgjike të Ballkanit, nga rendi i ditës së 

politikës ndërkombëtare që merrej me zgjidhjen e 

krizave të mprehta politike në botë. Dhe ky synim ogurzi i 

kasapit albanofag të Ballkanit vërtet do të kthehej në një 

fakt të kryer e të dhembshëm historik, sikur në Kosovë 

me UÇK-në nuk do të kishte ndryshuar kursi i politikës 

pacifiste, e cila e përmbysi situatën që me aksionet e 

para largvajtëse të 26 prillit të viti 1996. Vetëm katër 

muaj pas Konferencës së Dejtonit historia e re e 
shqiptarëve mori një kthesë të fortë e të papritur që tre 

vite më vonë do të çonte në bombardimin e Jugosllavisë 

së Millosheviçit dhe çlirimin definitiv të Kosovës nga 

soldateska serbe. 

 

Siç e thamë më sipër, Adem Demaçi u bë përfaqësuesi i 

parë politik i UÇK-së në një kohë që asnjë politikan e 

intelektual shqiptar në Kosovë nuk kishte guxim madje 

as ta shqiptonte këtë akronim. Kishte vite që Demaçi e 

kishte kërcënuar Beogradin me opcionin e kryengritjes 

së armatosur, por ishte shpërfillur jo vetëm nga 

gjakpirësi serb që kishte në dispozicion një ushtri të 
fuqishme, por edhe nga faktori ndërkombëtar që hapur 

ishte shprehur i kënaqur me një zgjidhje minimal për 

Kosovën si autonomi politike krahinore. Në këtë 

moment historik paraqitet në skenën politike edhe një 

herë në mënyrë madhështore Adem Demaçi si përkrahës 

i guximshëm i UÇK-së që përbënte një alternativë e 

domosdoshme e përpjekjeve të shqiptarëve për 

pavarësinë e Kosovës. 

 

Ai për asnjë moment nuk ngurroi dhe as u tremb në 

mbrojtjen politike që i bëri në këto momente delikate 
krijesës së re që quhej UÇK. Ne nuk do ta dimë kurrë 

saktësisht se çfarë do të kishte ndodhur me të, nëse ajo 

nuk do të kishte gjetur një njeri të përmasave të Adem 

Demaçit që e mbrojti atë, UÇK-në, si një faktor 

vendimtar në Kosovën e shkelur dhe të nënshtruar, por 

është më se e sigurt që UÇK-ja pa një zë të fuqishëm si 

Adem Demaçi do ta kishte pasur shumë vështirë në një 

ambient të tillë si shoqëria kosovare e kohës që ishte 

përshkuar thellësisht nga iluzionet për një ndërhyrje nga 

jashtë pa radikalizimin e politikës kosovare ndaj Serbisë 

pushtuese. Kishte ardhur momenti që djelmëria shqiptare 
të rrokte armët e luftës. 

 

Dy vite pas vdekjes së Adem Demaçit, ende nuk dihet 

shumë për disa aspekte të rolit të Adem Demaçit në atë 

që quhet veprimtari ilegale në dhjetvjeçarin dramatik 

1990-2000. Një gjë është e sigurt, këtë e ka thënë edhe 

me gojën e tij pas grevës së vitit 1994 në „Rilindje“, se 

jo çdo gjë në luftën për pavarësi kundrejt Serbisë duhej 

bërë për dritë të diellit. Angazhimi politik legal pa 

përmasën tjetër të tij, veprimin në ilegalitet, mbetet një 

angazhim shterrp, pa rezultate në rrethana pushtimi. 

 
Kërkuesit e ardhshëm të Janusit politik Adem Demaçi do 

të zbulojnë dimensione të reja të këtij martiri që gjithë 

energjitë e jetës së tij i vuri në shërbim të kombit e 

atdheut të tij. 

 

Autori është shef i Konsullatës së Përgjithshme të 

Republikës së Kosovës në Stuttgart. 
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Bretkosa në ujin që valon 

ose kur teoritë e konspiracionit bëhen realitet 

 

Një plak po rrinte para kasolles së 

vet në bregun e një liqeni dhe po 

filozofonte mbi jetën, kur pa një 

bretkosë në breg. E kapi këtë 

bretkosë, e solli në kasolle dhe e 

futi në një tenxhere me ujë që 

valonte. Bretkosa kërceu e 
tmerruar nga tenxherja, u hodh 

jashtë kasolles dhe u zhduk nëpër 

shkurre. Një ditë tjetër  plaku po 

rrinte sërish para kasolles së vet 

dhe mendonte mbi jetën. Iu 

kujtua bretkosa, e cila me siguri 

ishte djegur keq, por i kishte 

shpëtuar situatës me kurajë, për të 

vazhduar jetën. Në këtë moment 

burri pikasi përsëri një bretkosë 

në breg. E zuri dhe e mori me 

vete në kasolle. Meqë këtë herë 
nuk kishte gati ujë që valonte, e 

vuri bretkosën në një tenxhere me 

ujë të ftohtë dhe e vendosi 

mbisobë. Pastaj ndezi zjarrin. Me 

çudi plaku vuri re se bretkosa në 

tenxhere rrinte e qetë. Uji nxehej 

gjithnjë e më shumë, derisa filloi 

të valonte. Mirëpo bretkosa rrinte 

e qetë edhe në ujin e nxehtë dhe 

nuk bënte përpjekje për t‟i 

shpëtuar situatës kërcënuese. 
Plaku u gëzua për darkën e 

papritur dhe vazhdoi të 

filozofonte mbi jetën, duke 

rrufitur me shije supën e tij të 

bretkosës. 

 

Në këtë artikull nuk gjenden të 

dhëna burimesh, por shumë fjalë 

kyçe. Kush kërkon, do të gjejë 

gjithçka në internet. Është e 

rëndësishme që secili të bëjë vetë 

kërkime dhe të formojë mendimin 
e vet. Një këshillë për ata që duan 

të bëjnë kërkime: ndiqe gjurmën e 

parasë dhe shmangiu mediave 

mainstream dhe platformave mainstream si p. sh. Wikipedia. Mbi veten time si 

njeri: unë shkruaj në koshiencën e Hyjnores së pafundme dhe të Shpirtit të 

pavdekshëm si dhe në koshiencën e rizgjimit hapësinor-kohor në botën 

materiale, kështuqë unë shpresoj gjithmonë më të mirën, sepse di për të mirën 

e përjetshme, dhe pres gjithnjë më të keqen, sepse di për të keqen kalimtare. 

Politikisht nuk qëndroj as majtas as djathtas, por tek njeriu dhe njerëzia. Unë 

nuk e vlerësoj më fare sistemin e korruptuar të partive, por derisa ka ende 
parti, do të votoj gjithmonë për të keqen më të vogël aktuale, sipas mendimit 

tim. Ata që nuk lejojnë më të përçahen nga marionetat e fuqive të fshehta, do 

të kuptojnë për se po e kam fjalën. Gjithë të tjerët që janë ende viktima të 

paditura të shpëlarjes së përditshme të trurit gjatë gjithë jetës nëpërmjet 

shkollimit dhe mediave të kontrolluara nga shteti, do të më shajnë – gjithnjë 

sipas botëkuptimit të tyre ideologjik –ose si “të majtë” ose si “të djathtë”. 

 

Në fillim të vitit 2019 kisha filluar me kumtesat e mia në YouTube mbi Jogën 

Integrale të Sri Aurobindo-s dhe të Nënës (Mirra Alfassa), kur diçka më ndaloi 

të vazhdoja. Si mund të flisja me kompetencë mbi realitetin e përgjithshëm të 

botëve më të larta dhe më të brendshme, pa pasur një ide mbi ngjarjet konkrete 

në botën e jashtme dhe mbi forcat që fshihen pas tyre? Ekzistenca e së mirës 
dhe së keqes ishte e qartë për mua, por nuk kisha asnjë ide se kush ishin të 

mirët dhe kush të këqijtë.Në mars 2019 unë kisha ende besim tek demokracia, 

ndarja republikane e pushteteve dhe sistemi i partive, sepse u përkisja ende 

“deleve në gjumë”. Një vit më vonë, në mars 2020, më në fund kuptova se në 

të vërtetë nuk shtrohej çështja cilën parti të votojmë, por për heqjen e të gjitha 

partive, për të mundësuar pushtetin direkt të popullit, të paktën në teori. Ngaqë 

për një pushtet direkt të popullit mund të flitet vetëm në rastin e qytetarëve 

madhorë, të cilët janë çliruar nga shpëlarja e trurit që nga djepi gjer në vig në 

një demokraci të simuluar. Unë mësova gjithashtu më në fund se ata, të cilët 

prezantoheshin nga mediat mainstream si të këqijtë, ishin në të vërtetë të 

mirët, dhe anasjelltas. Është e qartë se askush nuk është vetëm i mirë ose i keq. 
Ne bartim të dyja tendencat brenda nesh. Por me kalimin e kohës bëhet e 

dukshme se cilët njerëz ndjekin cilën nga të dyja tendencat. 

 

Kështu fillova të informohesha përtej mediave mainstream dhe njëra më çonte 

tek tjetra, derisa përfundova shpejt tek lloj-lloj të ashtuquajturash “teori të 

konspiracionit”, të cilat quanin gjithçka të mundur, p. sh. një agjendë satanike 

të një rendi të ri botëror, jashtëtokësorë, udhëtime në kohë etj.. Më në fund u 

bëra i vetëdijshëm se kishte dy pozicione ekstreme të papajtueshme: nga njëra 

anë refuzimi i përgjithshëm i teorive të konspiracionit, dhe nga ana tjetër 

pranimi i përgjithshëm i konspiracioneve gjithnjë e gjithkund. E pyeta veten: 

A qëndron e vërteta diku në mes apo nuk mund të ketë kompromis lidhur me 

një temë aq kontroverse? Në qoftë se vetëm njëri nga të dyja ekstremet është i 
vërtetë – atëherë: cili? Në qoftë se teoritë e konspiracionit dalin si të vërteta: 

Njerëzit,a do t‟i kuptojnë dhe a do të mund t‟i durojnë ato? 
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Kritika kryesore ndaj teorive të 

konspiracionit – një nocion i 

krijuar nga CIA – është se ato 

shpjegojnë rrethana komplekse 

dhe të ndërlikuara nëpërmjet 

teorive thjeshtëzuese. E pyes 

veten: Pse e vërteta duhet të jetë e 
ndërlikuar? Ajo mund të jetë edhe 

e thjeshtë. Duke marrë parasysh 

një përqendrim të tillë të pamasë 

të pushtetit gjatë shekujve ose 

madje mijëvjeçarëve – pse nuk 

mund të ketë një konspiracion 

botëror? Në qoftë se mund të ketë 

një të tillë, atëherë duhet të 

merremi me të, sepse në fund të 

fundit bëhet fjalë për fatin tonë të 

përbashkët. Dua të përcjell këtu 

një citat, i cili besohet të jetë nga 
Bertold Brecht-i: “Çmenduria 

bëhet e padukshme, kur ajo ka 

marrë përmasa mjaft të mëdha”. 

Me këtë shkon gjithashtu thënia: 

“Një gënjeshtër, e cila përsëritet 

mjaft shpesh, dikur bëhet e 

vërtetë”. A është ky shpjegimi për 

faktin se shpëlarja e trurit të 

masës është kaq e suksesshme 

saqë të ashtuquajturëve 

“konspiracionistë” nuk u besohet 
qysh prej fillimit? Aktualisht 

pyetja e madhe e fatit të 

njerëzimit është: A ka një agjendë 

të fshehtë të elitave? Në qoftë se 

po: A ka vetëm një apo disa, të 

cilat konkurrojnë me njëra-

tjetrën? A nuk është i vendosur që 

prej kohësh Rendi i Ri Botëror? 

A do të vazhdojë Rendi i Ri 

Botëror i vjetër i një skllavërimi 

të pashpirt apo do të ketë së 
shpejti një Rend të Ri Botëror të 

ri të një lirie shpirtplotë? 

 

Kemi të bëjmë me një luftë 

informacioni, në të cilën na 

prezantohen disa narrativa. Çdo 

narrativë ka nënnarrativa, të cilat 

dallohen në detaje nga njëra-

tjetra. Ndërkohë njohim pesë 

narrativa: 

Së pari: Narrativa mainstream se 

qeveria kujdeset për të mirën e 
popullit dhe na tregon gjithmonë 

të vërtetën nëpërmjet mediave 

mainstream, p. sh. në kohën e 

krizës së koronavirusit; 

Së dyti: Narrativa e Rendit të Ri 

Botëror Satanik të vjetër, në të 

cilin popullsia botërore 

skllavërohet dhe reduktohet, p. 

sh. nëpërmjet koronavirusit, të 

menduar fillimisht si vdekjeprurës, por pastaj të zbutur nga ndërhyrja e 

forcave të mira, i cili duhet të shërbejë tani si kal i Trojës për heqjen e të 

drejtave themelore, ose nëpërmjet një arme biologjike, e cila kamuflohet si një 

vaksinim i detyrueshëm; 

Së treti: Narrativa e Rendit të Ri Botëror Satanik të ri, në të cilin krokodili i 

vjetër (tri Romat, US-demokratët, Obama, Clinton, Merkel, globalizmi, 

fashizmi i majtë) zëvendësohet nga krokodili i ri më i madh dhe më i fortë 
(QAnon, Trump, Putin, Xi, Fuqia Tripolare, nacionalizmi, fashizmi i djathtë); 

Së katërti: Narrativa e Rendit të Ri Botëror Spiritual, të mundësuar nga elita e 

pushtetit shpirtërisht e zgjuar rreth QAnon-it, Trump-it, Putin-it, Xi-ut, Fuqisë 

Tripolare, e cila po e shfuqizon shtetin e thellë satanik në gjithë botën, në të 

cilin individi, familja dhe kombi mund të shpalosen në liri, harmoni dhe paqe 

(p. sh. me energji të lirë, mjekësi të re etj.), duke ekzistuar ende rreziku i 

kthimit prapa në egoizëm dhe i rikthimit të së keqes, për sa kohë natyra 

njerëzore nuk është shndërruar parimisht në një hyjnore; 

Së pesti: Narrativa e Manifestimit Supramental dhe e Jetës Hyjnore në Tokë, 

të mundësuara nga Avatari Kalki Dy-Një Sri Aurobindo dhe Nëna (Mirra 

Alfassa), në të cilën nuk ka më mundësi për të keqen, zhvilllimi bëhet nga një 

e vërtetë në një të vërtetë më të lartë dhe nga një përsosuri në një përsosuri më 
të madhe si dhe pavdekshmëria e trupit është një fakt, duke njohur kohën e 

këtij realizimi, pra të ashtuquajturën “Orë të Perëndisë”, vetëm Hyjnorja vetë. 

 

Mund të ndodhë që së pari do të çajë një narrativë, para se të realizohet një 

tjetër. Unë për vete di,se tek cila nga këto pesë narrativa kam besim të plotë. 

 

Gjendja në gjithë botën po bëhet gjithnjë e më serioze. Në qoftë se vazhdojmë 

të mbyllim sytë, atëherë ne luajmë lojën e elitës së pushtetit, e cila si pakicë 

absolute sundon në mënyrë perfide dhe manipuluese mbi popullin, shumicën 

absolute. Na kanë futur tashmë në thes, por ai nuk është i mbyllur ende. Ne 

mund të dalim ende dhe të vendosim vetë për fatin tonë. Por ne duhet të 
zgjohemi shpejt dhe të bashkohemi. Ne jemi shumica. Nuk duhet t‟i lejojmë 

më elitës së pushtetit të na përçajë në majtas dhe djathtas, ndërsa ajo – gjithnjë 

sipas interesave të saj aktualë – të financiojë dhe përkrahë një herë njërën palë 

dhe një herë palën tjetër. Këtë e ka bërë në të gjitha luftërat e mëdha në të 

kaluarën. Vetëm një shembull: Kush e ka financuar ngritjen e Adolf Hitler-it 

dhe e ka luftuar atë në fund? Ne duhet t‟i quajmë gjërat dhe aktorët me emrin e 

tyre dhe t‟i zbulojmë pa mëshirë të gjitha gënjeshtrat, me të cilat na kanë 

budallallepsur. Çfarë duam ne për fëmijët tanë? Liri apo skllavërim? Kjo elitë 

e pushtetit dhe e financës, e cila ka bashkuar në një agjendë të fshehtë 

dhjetravjeçare ose madje shekullore financat, ushtrinë, industrinë, shkencën, 

arsimin dhe mediat në një kompleks gjigant, ka prej kohësh mjetet, për të na 
vënë pa mëshirë nën zgjedhë, më pak me të keq – kjo do të ishte humbje 

energjie –, por më shumë me të mirë, kështu që shumica prej nesh nuk e vënë 

re aspak se janë bërë skllevër të pavullnet të sistemit të vendosur sipas dëshirës 

së elitës së pushtetit. Ne jetojmë që prej disa vjetësh ose madje dekadash në 

një demokraci të rremedhe në një liri të rreme.George Orwell dhe Aldous 

Huxley na bëjnë të fala. 

 

A nuk vihemi shpesh në jetë para dilemës të shtiremi për t‟iu përshtatur 

mainstream-it për shkak të interesit të lindur nga lufta për ekzistencë, apo të 

mbetemi vetvetja për hir të detyrimit ndaj vërtetësisë së brendshme? Vendimi 

për kërkimin e së vërtetës në kohën tonë do të thotë dërrmimi midis mokrave 

të lakmisë së pangopshme për fitim të të paktëve dhe të shfrytëzimit të 
pamëshirshëm të të shumtëve ose lufta donkishoteske me mullinjtë e erës të 

frymës së pashpirt të kohës, e cila po shitet tek kapitalizmi i koncerneve, 

neosocializmi ose ekofashizmi, dhe e cila, në sulmin e saj kundër individit, 

familjes ose kombit, synon gjithnjë e më shumë një diktaturë totalitare 

botërore. Një rrezik i tillë është më i madh sesa asnjëherë më parë në historinë 

e njerëzimit, sepse mjetet për realizim nuk kanë qenë asnjëherë më parë aq të 

shumta dhe aq efektive sa sot. Kur mendoj për mundësitë e inteligjencës 

artificiale, e internetit të gjërave, e realitetit virtual dhe të përzier (angl. Virtual 

and Mixed Reality), e transhumanizmit (angl. transhumanism), e kontrollit të 
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mendjes dhe koshiencës (angl. 

MKULTRA, monarch mind 

control), e 5G-së, Social 

Engineering-ut, Genetic 

Engineering-ut, Bio Engineering, 

Geo Engineering-ut, e survejimit 

total, Thinktank-eve dhe lozhave, 
satanizmit me ritualet e tija të 

flijimit të fëmijëve etj. dhe për 

bashkimin e mundshëm të të 

gjitha këtyre fijeve në shërbim të 

një agjende të fshehtë, atëherë më 

çohet brenda vetes tmerri i 

vërtetë, të cilin mund ta ndalojë 

vetëm koshienca ime për 

Hyjnoren dhe Shpirtin. 

 

Kush e kupton lojën satanike, e 

cila bëhet në kurrizin tonë, dhe 
guxon të ngrejë zërin në publik, 

denigrohet, përjashtohet, i 

mbyllet goja dhe në rastin 

ekstrem burgoset dhe torturohet. 

Përsëri njeriu ka frikë të thotë 

mendimin e vet, të përgjigjet për 

të vërtetën. E pyes lexuesin: Kur 

ti sheh se fëmija yt i dashur, burri 

yt i dashur, gruaja jote e dashur, 

të afërmit e tu të dashur dhe 

shokët e tu/shoqet e tua të 
dashur(a) flejnë në errësirë – 

çfarë do të bësh? T‟i lësh të 

vazhdojnë të flejnë në errësirën e 

padijes? T‟i zgjosh në dritën e 

dijes, në të cilën ti jeton tashmë 

vetë? Që para disa muajsh, kur 

kam parë, se në cilin drejtim të 

rrezikshëm po zhvillohet bota, 

kam vendosur të bëj punë 

sqaruese në kuadrin e mundësive 

të mia modeste. 
 

Megjithatë, disa nuk reagojnë në 

mënyrë të këndshme, kur dikush 

u prish gjumin e shtrenjtë. Po 

paguaj – si gjithë të tjerët në 

situatën time – një çmim për 

punën time sqaruese: Duhet të 

duroj sulmet nga të afërmit, 

shokët, kolegët e punës dhe të 

njohurit, të cilët ende nuk janë të 

gatshëm të hapin sytë dhe të 

ballafaqohen me të vërtetën 
lakuriq. Prandaj më quajnë të 

gjithëditur, idiot, konspiracionist 

ose nazist ose të gjitha bashkë. 

Bile njerëz, për të cilët kisha 

menduar gjithmonë se më donin 

ose më çmonin ose ishin shokët e 

mi, ose më kanë kundërshtuar 

haptazi, duke më sulmuar 

pjesërisht në mënyrë shumë të 

ashpër, ose thjesht më kanë kthyer shpinën në heshtje, duke ndërprerë 

marrëdhëniet me mua. Këtu më kujtohen vetëm këto fjalë të urta: “Shoku i 

mirë në ditë të vështira” dhe “Tani ndahet shapi nga sheqeri”. Kush më mbron 

tani, sidomos kur ai ka një mendim ndryshe nga unë, më është vërtet afër si 

shok dhe i afërm në zemër. Gjithë të tjerët nuk më mungojnë. Secili në rrugën 

e vet. 

 
Nuk është absolutisht problem për mua të quhem deri në fund të jetës sime 

idiot, konspiracionist etj, derisa të dalin të gjitha teoritë e konspiracionit si të 

gabuara dhe të ketë një fund të mirë për ne të gjithë. Por zhvillimi i muajve të 

fundit tregon gjithnjë e më shumë se këto teori të konspiracionit kanë shumë të 

ngjarë të jenë të vërteta. Ndërkohë disa nga këto kanë dalë tashmë si të vërteta. 

Unë guxoj të parathem se me kalimin e kohës së ardhshme – muaj, vite, nuk e 

di se sa do të zgjasë – edhe shumica e teorive të tjera të konspiracionit do të 

dalin të vërteta. 

 

Është shumë më keq sesa mund ta imagjinojmë. Marionetat qeveritare të 

shtetit të thellë në çdo vend po demaskohen vetë, duke vazhduar të ndjekin 

agjendën e Rendit të Ri Botëror të Bill Gates, George Soros, Bilderberg, 
Fabian Society, Skull & Bones, të iluminatëve dhe masonëve, të Rockefeller-

ve dhe Rothschild-ëve në formën evaksinimit dhe të çipimit me detyrim, 5G-

së, heqjes së parasë në dorë, shpronësimit, shkatërrimit të shtresës së mesme, 

gënjeshtrës së ndryshimit të klimës të bërë nga njeriu, shkëmbimit të 

popullsisë, globalizmit, sulmit ndaj individit, familjes dhe kombit etj., 

megjithëse qendrat e pushtetit satanik Vatikani dhe Urdhri i Jezuitëve, City of 

London dhe Washington D.C. – Roma e Parë, Roma e Dytë dhe Roma e Tretë 

– janë shfuqizuar tashmë nga Trump-i, Putin-i dhe Xi-u, gjë, të cilën e kanë 

vënë re vetëm ata që ndjekin zhvillimin me vëmendje. 

 

Mirëpo lajmi i mirë është se në fund do të fitojë e mira, sepse fitorja e së mirës 
është një punë e vendosur nga niveli më i lartë hyjnor.Por kjo nuk do të thotë 

se ne duhet të rrimë me duar në prehër. Në qoftë se secili nga ne nuk 

kontribuon diçka në këtë fitore, atëherë ai në fund do të mbahet ndër humbësit. 

Tani bëhet fjalë që secili prej nesh të shikojë në brendësinë e vet dhe të gjejë 

paqen në vetvete, të cilën e dëshiron për njerëzimin dhe botën. Së pari vjen e 

brendshmja dhe më pase jashtmja, sepse jashtë mund të shfaqet vetëm ajo që 

gjendet brenda. 

 

Para se të bëhet vërtet mirë, do të bëhet, si duket, edhe një herë shumë keq. 

Lufta e Tretë Botërore në formën e një lufte hibride të shtetit të thellë kundër 

gjithë njerëzimit ka filluar që prej kohësh, prej dekadash, shekujsh ose 
mijëvjeçarësh. Patriotët rreth Q-së, Trump-it, Putin-it dhe Xi-ut, Fuqisë së re 

Tripolare, të cilët i vijnë njerëzimit në ndihmë, janë duke e mundur shtetin e 

thellë në të gjitha vendet e botës, më shumë nën tokë për çlirimin e 

qindramijëra fëmijëve nga bazat e nëndheshme, më së shumti ushtarake – disa 

fjalë kyçe: pedofili, Adrenochrom, rituale satanike të flijimit të fëmijëve –, 

kështu që ne pothuajse nuk vëmë re asgjë. Mediat mainstream të paguara dhe 

të drejtuara nga shteti i thellë, detyra kryesore e të cilave qëndron në përçarjen 

e popullit në majtas dhe djathtas, bardhë dhe zi, burrë e grua etj., sigurisht që 

nuk raportojnë mbi këtë ose e denigrojnë si teori konspirative. 

 

Tani e ka radhën Gjermania. Fati i kombit gjerman është me rëndësi më të 

madhe për Evropën dhe gjithë botën. Vetëm pasi të jetë rregulluar 
përfundimisht çështja gjermane, dhe pikërisht në kuptimin e një traktati paqeje 

të fuqive aleate Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Britania e Madhe me 

Perandorinë Gjermane të rivendosur të vitit 1914, mund të ketë një paqe 

botërore të vërtetë, të qëndrueshme dhe të garantuar nga Fuqia Tripolare. Pas 

zgjidhjes së çështjes gjermane mund të zgjidhen gjithashtu të gjitha çështjet e 

tjera kombëtare të hapura si çështja kurde ose çështja shqiptare me 

ndërmjetësimin e Trump-it, Putin-it dhe Xi-ut. 
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Ka ardhur koha për secilin prej 

nesh të informohemi përtej 

mediave mainstream në mënyrë 

alternative mbi të gjitha temat e 

rëndësishme,  të mendojmë vetë, 

të mbajmë qëndrim dhe t‟i 

qëndrojmë mendimit tonë. P. sh. 
mund të mendohemi për pyetjen 

pse politikanët, para se të 

kandidojnë dhe të zgjidhen për 

postet më të larta shtetërore, 

ftohen në takimet e fshehta të 

Bilderberg-ut. Ne mund të 

mendohemi gjithashtu një herë 

për domethënien e nocionit 

“opozitë e kontrolluar”, për 

kuptimin e demokracisë partiake 

ose për qëllimin e mirëfilltë të 

censurës në mediat mainstream 
dhe mediat sociale. 

 

Përveç kësaj mund të pyesim pse 

numërohentë gjitha rastet e 

vdekjes, pra edhe ato, të cilat nuk 

kanë vdekur nga, por me 

koronavirusin, dhe pse përhapin 

qeveritë e gati të gjitha shteteve 

dhe mediat mainstream frikë dhe 

panik në popullsi, kur mortaliteti i 

përgjithshëm nuk është më i lartë 
sesa në vitet më parë. Se të 

moshuarit me parasëmundje 

vdesin nga një valë gripi dihet, 

apo jo? A nuk dihet gjithashtu se 

“normaliteti i ri”, i cili po na 

shitet në mënyrë diabolike dhe 

karakterizohet nga frika, detyrimi 

i mbajtjes së maskës, „social 

distancing“, izolimi me anë të 

karantinës dhe ndarja e dhunshme 

e fëmijve nga prindërit, e 
urdhëruar nga një WHO 

(Organizata Botërore e 

Shëndetësisë), e cila i nënshtrohet 

Bill Gates-it dhe industrisë 

farmaceutike, po na privon nga të 

drejtat tona njerëzore si dhe 

dobëson sistemin imunitar dhe 

mund të vrasë njerëz? A mund të 

jetë kriza e koronavirusit vetëm 

një mashtrim gjigant botëror? 

Nëse po, atëherë pse? 

 
Tani kërkohen burra trima dhe 

gra trime, më shumë sesa asnjë 

herë më parë, sepse bëhet fjalë 

për asgjë më pak sesa për lirinë 

dhe ekzistencën e secilit prej 

nesh, e njeriut, familjes dhe 

kombit. Gjermanët po na tregojnë 

se si bëhet, sepse ata janë në 

rrezik shumë të madh. Austriakë 

dhe shqiptarë, ndiqeni shembullin e tyre, ngrihuni dhe dilni paqësisht për 

“shëtitje” të paparalajmëruar në rrugë, mundësisht njëkohësisht në shumë 

vende, me thënien e Thomas Jefferson-it në zemër: “Aty ku populli e ka frikë 

qeverinë, sundon tirania. Aty ku qeveria e ka frikë popullin, sundon liria.”! 
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Vështrime
 

Shkruan: Shpëtim Shujaku. Germin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa do të ndikojë pandemia COVID-19 në remitancat e pranuara nga diaspora? 
 

Ndonëse për momentin e tërë forca dhe fokusi global është në funksion të 

luftimit dhe parandalimit të përhapjes së virusit COVID-19 në aspektin 

shëndetësor, shumë ekspertëve financiarë dhe ekonomistë po analizojnë edhe 

pasojat e mundshme që ky virus mund të ketë në ekonominë botërore.  

 

Rënia ekonomike nga efekti i virusit COVID-19 pritet të shkaktojë recesion 

në Amerikë, Eurozonë dhe Japoni. Kina do të ketë rritjen më të vogël të 

shënuar ndonjëherë dhe poashtu potencialisht një total prej $2.7 trillion të 

humbur në prodhim - që i bie sa ekuivalenti i tërë Prodhimit të Brendshëm 

Bruto (GDP-së) të Mbretërisë së Bashkuar.1 

 
Pasojat ekonomike të COVID-19 pritet të ndjehen edhe tek diaspora jonë. 

Kjo është tashmë evidente në shtetet si: Gjermania, Greqia, Italia dhe Zvicra, 

vende këtë në të cilat kemi përqëndrimin më të madh të Diasporës Shqiptare.  

 

Në Gjermani, Instituti IFO për hulumtime ekonomike, sipas një analize të 

bërë së fundmi, vlerëson që humbjet ekonomike në këtë shtet do të variojnë 

nga 7.2% në rast se kriza do të zgjasë 2 muaj, deri në 20.6% në skenarin më 

të keq nëse kriza do të vazhdojë për 3 muaj. Përqindjet e tilla, shndërruar në 

vlera monetare tregojnë humbje që mund të variojnë nga €255 miliardë deri 

në €729 miliardë në skenarin më të keq. Kriza poashtu do të shkaktojë një 

vrimë prej €200 miliardë në buxhetin publik, duke lënë anash benefitin për 

                                                
1
 Orlik, T., Rush, J., Cousin, M & Hong, J., (2020), Coronavirus Could Cost the Global 

Economy $2.7 Trillion. Here‟s How. Retrieved by bloomberg.com/graphics/2020-coronavirus-

pandemic-global-economic-risk/ 

pakos ekonomike.2 Poashtu rreth 

1.8 milionë persona mund të 

humbasin vendin e punës, ndër të 

cilët mund të ketë edhe shumë nga 

Diaspora jonë.  

 
BAK Economics, një think-tank 

nga Zvicra, ka vlerësuar se 

parashikimet për rritjen ekonomike 

në Zvicër do të pësojnë zvogëlim 

prej 1.5% në 1.3%. Në periudhën 

mesatare, Sekretariati i shtetit për 

Punët Ekonomike (SECO) ka 

brenga për tregun kapital dhe 

ndërprerjen e zingjirit të furnizimit 

industrial Zviceran dhe korporatave 

ndërkombëtare me vend-ndodhje në 

Zvicër. Më 14 mars, qeveria 
zvicerane ka zotuar CHF10 

miliardë ($10.6 miliardë) në pakon 

emergjente për të ndihmuar 

ekonominë.3 

 

Në Itali poashtu, sipas Statista 

Research Department, në 

parashikimet bëra nga muaji mars 

2020, është vlerësuar që Prodhimi i 

Brendshëm Bruto (PBB, eng. GDP) 

e shtetit Italian, do të zvogëlohet 
për -3% në fund të katërmujorit të 

parë të këtij viti, ndërsa në 

katërmujorin e dytë pritet që kjo 

shifër të bie deri në -5% të PBB për 

shkak të ndikimit të virusit 

COVID-19 në ekonominë e vendit. 

Më tutje, është parashikuar që 

                                                
2
 Posaner J. (2020), Coronavirus could slash 

German economy by over 20 percent: study. 

Retrieved by: 

https://www.politico.eu/article/study-

coronavirus-could-slash-german-economy-

by-over-20-percent/ 
3
 (2020), Coronavirus: the situation in 

Switzerland. Retrieved by: 

https://www.swissinfo.ch/eng/covid-

19_coronavirus--the-situation-in-

switzerland/45592192 
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sektorët e tekstilit, transportit ajror dhe me tren, hotelieria, restaurantët, 

emisionet televizive dhe ngjarjet sportive do të pësojnë rënien më të madhe 

ekonomike. Qeveria Italiane ka zotuar $28bn për të lehtësuar ngarksën 

ekonomike të pandemisë. Kjo pako ekonomike do të ndihmojë kompanitë, 

pronarët e shtëpive me pagesa të kredive, dhe personat që rrezikojnë të 

humbin vendet e tyre të punës.4 

 

Kriza ekonomike e vitit 2008 dhe ndikimi i saj ne remitenca 
Kriza ekonomike në vendet Evropiane, medoemos do të pasqyrohet edhe në 

ekonominë vendore në Kosovë e Shqipëri, pasi që BPP-të e të dy këtyre 

vendeve kanë një varshmëri relative në remitancat që vijnë nga Diaspora. 

Bazuar në të dhënat e Bankës Botërore, shtetet në zhvillim në vitin 2019 

kanë pranuar mbi 500 miliardë dollarë përmes remitencave. Në shtetet si 

Kosova dhe Shqipëria, remitancat përbëjnë një ndër komponentët kryesorë 

në Prodhimin e Brendshëm Bruto, i cili shkon vazhdimisht në rritje, mirëpo 

në një periudhë jo shumë të largët, me rastin e krizës globale ekonomike të 

vitit 2008, remitencat filluan të bien drastikisht. Në Kosovë u desh të kalonin 

5 vite deri sa vlera monetare e remitancave të kthehej në shumën që ishte 

para vitit 2008, ku rënia më e ulët ishte ajo e vitit 2011 kur shuma e 
remitencave ishte €492m (-19% krahasuar me vitin 2008). Në Shqipëri kriza 

ekonomike e vitit 2008 poashtu kishte pasoja të mëdha në aspektin e 

remitencave që u pranuan në vend. Pas vitit 2009, impakti i krizëz 

ekonomike botërore filloi të shfaqej edhe në Shqipëri, për faktin që shumica 

e Diasporës punojnë në shtetet Evropiane, ekonomia e vendit pësoi një shok 

negativ të jashtëm kryesisht nga eksportet, remitancat dhe rrjedha e 

investimeve kapitale të huaja. Faktikisht, që nga ajo kohë, Shqipëria 

asnjëherë nuk ka arritur që të rikthehet prapë në pikën ku ishte para vitit 

2008, duke shënuar në vitin 2013 pikën më të ulët në aspektin e remitancave 

të pranuara. Prej vitit 2014 në Shqipëri ka pasur një rritje graduale të 

remitancave të pranuara megjithatë një rritje e tillë ishte me margjina shumë 
të vogla.5 

 

Kriza e fundit e pandemisë COVID-19, efektin parësor në aspektin e 

remitencave do ta ketë tek burimi i remitancave, pra pjesëtarët e Diasporës. 

Ata në rastin më të mirë, janë detyruar të punojnë nga shtëpia; pronarët e 

bizneseve janë detyruar t‟i mbyllin bizneset e tyre përkohësisht; të tjerë janë 

detyruar të marrin pushim të detyruar me pagesë jo të plotë; ndërsa në rastin 

më të keq, disa edhe kanë humbur vendet e tyre të punës. Rrjedhimisht, 

aftësia e këtyre personave për të dërguar para në atdhe tek familjet e tyre, 

zvogëlohet dukshëm, dhe padyshim që më së keqi do të pësojnë ato familje 

të cilat burim të vetëm të të ardhurave i kanë remitancat që ata i pranojnë nga 
familjarët e tyre nga jashtë. 

Fig: World Bank, Remitencat persionale, te pranuara (US$) 

                                                
4
 (2020) Forecasted short-term impact of coronavirus (COVID-19) on gross domestic product 

(GDP) in Italy in the 1st and 2nd quarter of 2020. Retrieved by: 

https://www.statista.com/statistics/1101019/forecasted-impact-of-coronavirus-covid-19-on-gdp-

in-italy/ 
5
Sherifi, C., Turan, G., (2018), Global Financial Crises: The Impact on Albanian Economic 

Growth. Retrieved by: http://archive.sciendo.com/EJES/ejes.2018.4.issue-1/ejes-2018-

0032/ejes-2018-0032.pdf 

Kufizimi i kohës së lëvizjes, e në 

raste ekstreme edhe kufizimi i 

tërësishëm i lëvizjes bën që disa 

nga familjet ta kenë të pamundur 

fare që të realizojnë transaksionet e 

tyre monetare përmes bankave dhe 

ndërmjetësve të tjerë financiarë. Në 
Kosovë dhe Shqipëri, ende 

zhvillimi teknologjik/online i 

shërbimeve financiare është në 

hapa fillestar, krahasuar me vendet 

e zhvilluara, andaj transaksionet me 

para të gatshme në situata të tilla si 

pandemia në të cilën ne gjendemi, 

bëhet shumë e vështirë, për të mos 

thënë e pamundur fare. Kësaj 

fatkeqësie duhet t‟i shihet edhe ana 

e mësimit që mund të nxjerrim nga 

kjo situatë, p.sh. në vetëdijësimin e 
popullit në Kosovë e Shqipëri rreth 

shërbimeve financiare të formës 

elektronike, e njëkohësisht në 

motivimin e institucioneve 

financiare që të zhvillojnë e 

avansojnë shërbimet e tilla, duke 

marrë parasysh faktin që 

mbulueshmëria e rrjetit të internetit 

nëpër shtëpitë e këtyre dy vendeve 

është ndër më të lartat në Evropë. 

 
 

Banka Botërore vlerëson që ndër 

hapat e parë që autoritetet publike 

duhet të ndërmarrin janë: 

Remitencat duhet të trajtojnë 

institucionet financiare sic janë 

agjencitë e transferave, bankat etj si 

shërbyes themelor dhe që të ju 

zbusin cfarëdo ndikimi negativ në 

funksionalitetin operacional të 

këtyre shërbyesve të mbështesin 
industrinë e remitencave me 

instrumente të duhura që 

menaxhojnë kredibilitetin dhe 

riskun e likuidetit.
6
 

 

Me datë 12 prill, Qeveria në detyrë 

e Kosovës, ka nisur poashtu një 

iniciativë të lehtësimit të gjendjes 

aktuale të krijuar në Kosovë, 

përmes së cilës ka hapur një 

xhirollogari zyrtare në Bankën 

Qendrore të Kosovës, ku pjesëtarët 
nga Diaspora, mund të kontribuojnë 

financiarisht sipas mundësive të 

tyre. 

                                                
6
 Garcia Mora, A., Rutkowski, M., (2020), 

Remittances in times of the coronavirus – 

keep them flowing 

Retrieved by: 

https://blogs.worldbank.org/psd/remittances-

times-coronavirus-keep-them-flowing 

https://www.statista.com/statistics/1101019/forecasted-impact-of-coronavirus-covid-19-on-gdp-in-italy/
https://www.statista.com/statistics/1101019/forecasted-impact-of-coronavirus-covid-19-on-gdp-in-italy/
http://archive.sciendo.com/EJES/ejes.2018.4.issue-1/ejes-2018-0032/ejes-2018-0032.pdf
http://archive.sciendo.com/EJES/ejes.2018.4.issue-1/ejes-2018-0032/ejes-2018-0032.pdf
https://blogs.worldbank.org/psd/remittances-times-coronavirus-keep-them-flowing
https://blogs.worldbank.org/psd/remittances-times-coronavirus-keep-them-flowing
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Pandemia COVID-19 ka filluar të shfaq efektet e krizës ekonomike, e cila 

manifestohet në mënyra të ndryshme tek vendet e ndryshme, varësisht nga 

përbërja e PBB-së (më saktësisht varësia e vendeve respektive nga eksportet 

apo importet e mallërave). Shtetet e varura nga eksporti dhe investimet, janë 

ato që pësojnë më së shumti nga kriza të tilla, kurse vendet si Kosova dhe 

Shqipëria që janë vende të varura nga importet dhe remitancat, kanë pasoja 
të një krize globale të natyrës sekondare, ku me ç‟rast rriten cmimet 

ushqimore. Shumë familje në Kosovë kanë si burim të vetëm financiar 

dërgesat nga diaspora. Zvogëlimi apo edhe ndërprerja e këtij burimi do të 

ndikojë direkt në fuqinë blerëse dhe mirëqenien e qytetarëve. Prandaj, rënia 

e remitancave në muajt dhe vitet e ardhshme duhet të trajtohet me seriozitet 

nga institucionet relevante, në mënyrë që të ruhet stabiliteti social dhe 

ekonomik i vendit. 

 

Shpëtim Shujaku është i angazhuar si Menaxher Financiar tek organizata jo-

qeveritare Germin. Germin është organizatë lidere në fushën e angazhimit të 

Diasporës Shqiptare në vendet amë. Ai ka studiuar në Fakultetin  Ekonomik 

pranë Universitetit të Prishtinës. Përpos punës profesionale, ai është 
poashtu i angazhuar në Federatën e Ragbit të Kosovës si Drejtor i 

Komunikimit. 

 

Linqet e materialit të përmbledhur: 
https://www.bloomberg.com/graphics/2020-coronavirus-pandemic-global-economic-risk/ 

https://www.historyextra.com/period/modern/financial-crisis-crash-explained-facts-causes/ 

https://www.bbc.com/news/business-51706225 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-24/german-economy-heads-for-steep-

recession-on-coronavirus-impact 

https://www.politico.eu/article/study-coronavirus-could-slash-german-economy-by-over-20-

percent/ 

https://www.swissinfo.ch/eng/covid-19_coronavirus--the-situation-in-switzerland/45592192 

https://www.swissinfo.ch/eng/covid-19-monitor_swiss-concern-shifts-to-economic-fallout-of-

coronavirus/45671640 

http://archive.sciendo.com/EJES/ejes.2018.4.issue-1/ejes-2018-0032/ejes-2018-0032.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bloomberg.com/graphics/2020-coronavirus-pandemic-global-economic-risk/
https://www.historyextra.com/period/modern/financial-crisis-crash-explained-facts-causes/
https://www.bbc.com/news/business-51706225
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-24/german-economy-heads-for-steep-recession-on-coronavirus-impact
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-24/german-economy-heads-for-steep-recession-on-coronavirus-impact
https://www.politico.eu/article/study-coronavirus-could-slash-german-economy-by-over-20-percent/
https://www.politico.eu/article/study-coronavirus-could-slash-german-economy-by-over-20-percent/
https://www.swissinfo.ch/eng/covid-19_coronavirus--the-situation-in-switzerland/45592192
https://www.swissinfo.ch/eng/covid-19-monitor_swiss-concern-shifts-to-economic-fallout-of-coronavirus/45671640
https://www.swissinfo.ch/eng/covid-19-monitor_swiss-concern-shifts-to-economic-fallout-of-coronavirus/45671640
http://archive.sciendo.com/EJES/ejes.2018.4.issue-1/ejes-2018-0032/ejes-2018-0032.pdf
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Çmimi që paguhet për lirinë e shtypit… 

 

“Çfarë zonje e mrekullueshme 

dhe çfarë historie mahnitëse”. – 

kështu do të shprehej Peter 
Zoehrer, drejtor i Forumit 

Europian për Lirinë e Besimit, 

për Austrinë, i cili moderonte një 

takim të disa kohëve më parë në 

Tiranë, pas fjalës së gazetares së 

njohur libaneze May Chidiac, e 

cila sot është ministre e Shtetit 

për Zhvillim Administrativ në 

Liban. 

 

Zonja May edhe pse me këmbën 

dhe dorën e majtë protezë, 
qëndroi në podium në këmbë, pa 

u mbështetur as në bastunin e saj, 

duke elektrizuar dhe emocionuar 

të gjithë pjesëmarrësit në sallë: 

“…14 vjet më parë kam paguar 

një çmim të lartë si rezultat i 

thënies së të vërtetës. Fola e 

shkruajta kundër regjimit të 

Libanit dhe regjimi më “gostiti” 

me një bombë në makinën time. 

Si rrjedhojë humba krahun dhe 
këmbën e majtë… liria nuk vdes 

kurrë për mua. Në Liban ne 

dëshmojmë një kthesë të papritur 

të ngjarjeve…‟‟ 

 

Kjo është heroinë e gjallë e lirisë 

së shtypit, ndërkohë që historia 

njeh me shumicë raste prej atyre 

gazetarëve që e paguan çmimin e 

lirisë së shtypit jo vetëm thjeshtë 

me pushime nga puna, por edhe 

me burgime apo gjymtime 
ekstreme si rasti i mësipërm e 

deri edhe me kokë apo edhe me 

copëtim të kufomës, siç ishte rasti 

i gazetarit saudit, me shtetësi 

amerikane. E vërteta, drejtësia 

është humane, e shenjtë, por është 

e shtrenjtë, e ka çmimin e madh. 

Dhe jo kushdo është i gatshëm të pranojë që të paguaj çmime të tilla, në 

rastin konkret për lirinë e shtypit. 

 
-Nëse do të më kërkoni që të përkufizoj me një fjalë situatën e medias në 

Shqipëri, thotë eksperti i medias, gazetari Lutfi Dervishi, do të përgjigjesha: 

“mirë”. Nëse do të më kërkoni që ta them me dy fjalë, do të perifrazoja: “Jo 

mirë”. Është “mirë” se kemi më shumë se dy duzina mediash të përditëshme, 

mbi 60 radio, rreth 200 operatorë kabllorë, mbi 600 portale. Por “jo mirë” 

është përmbajtja e tyre. Është “mirë” se rreth 1.8 milion shqiptarë kanë 

llogari në fb, nga 2.7 milion e më pak, që është popullsia në vend. Por “jo 

mirë”, sepse gjithë kjo mori “lexuesish” marrin informacione, por jo lajme. 

Në kohën e sotme, lajmi i rremë nuk është më i panjohur dhe fakti se 

“qarkullojnë lajme të rreme”, nuk përbën më lajm. Prej kohësh që lindi 

shtypi, është quajtur “pushteti i katërt”, por sot tek ne ajo bën lojën e 

pushteteve.  
 

Para disa kohësh, dikush nga departamenti i gazetarisë në Universitetin 

Shtetëror të Tiranës, i kërkoi prof. Hamit Boriçit, studjuesit të gazetarisë 

shqiptare, që të bënte një deklaratë publike, pak a shumë të tillë: se shtypi 

shqiptar në kohën e komunizmit ka gënjyer, i ka shërbyer sistemit komunist, 

nuk ka pasqyruar të vërtetën etj, etj. Dhe a doni ta dini se si iu përgjigj 

profesori, kërkesës? Thjeshtë me një pyetje: po shtypi sot, a nuk boton të 

pavërteta, a nuk i shërben pushtetit apo interesave të pronarëve të medias? 

Në të vërtetë ai nuk po mbronte të shkuarën, por po kritikonte të tashmen 

dhe nuk po kishte shpresë për një të ardhme ndryshe të shtypit. Nuk dimë për 

të ardhmen se sa do të jetë numri i pikëve që do të grumbullojë shtypi, sa i 
takon thënies së fjalës së lirë, lajmeve të vërteta, investigimeve kurajoze dhe 

konsolidimit të vendit të tij si pushtet i katërt, por dimë dhe shohim se shtypi 

sot është larg pritshmërive të publikut, të atyre që në mëngjese mësyjnë 

kioskat ku marrin gazetën e tyre të preferuar e që mund t‟i ketë zhgënjyer 

prej kohësh me përmbajtjen e saj. 

 

Kohët e fundit, në një media audiovizive në Shqipëri, u përfunduan përpara 

afatit kontratat me disa gazetarë që drejtonin emisione investigative, 

kritikuese ndaj qeverisë. Pavarësisht justifikimeve që u thanë nga pronari i 

medias në fjalë, publiku nuk hanë barë. Fshati që duket nuk don kallauz. Nga 

ana tjetër mbeten në këmbë prej vitesh dhe shtohen akoma më shumë 

emisione që hiqen si të paanshme, por që drejtuesëve të emisioneve u 
shkëlqejnë sytë kur folësit në panel shprehen kundër opozitës apo 

justifikojnë me ç‟të munden skandalet e njëpasnjëshme të qeverisë. Ose 

gazetarët që drejtojnë emisionet, ndërhyjnë drejpërdrejt për të krijuar opinion 

si tek të ftuarit ashtu edhe tek publiku. Megjithatë për t‟u kthyer tek 

gazetarët, emisionet e të cilëve u mbyllën, për t‟u thënë atyre, që t‟a kenë për 

nderë që emisionet e tyre kanë shqetësuar dikënd, deri te qeveria, po sjellë në 

ndihmë prap ikonën e gazetarisë libaneze, që citoi një koleg të sajin. Ai  ishte 
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pushuar nga puna prej pronarit të  

medias ku punonte, për shkak të 

pasqyrimit me besnikëri të 

ngjarjeve në atë vend dhe ditën e 

ndërprerjeve të marrëdhënieve 

financiare tha: nëse shkarkimi im 

është ndëshkimi im, se pasqyrova 
në media revoltat popullore – jam 

krenar për këtë.  

 

Edhe në vende të tjera të 

Ballkanit Perëndimor, situata e 

pavarësisë së medias noton 

pothuaj në të njëjtat ujëra. 

Politika, biznesi dhe pushteti 

vijojnë të mbeten “padronët” e 

vërtet të medias. Përsa i takon 

Shqipërisë, nga rreth 25 gazeta të 

përditëshme që botohen, të gjitha 
deklarohen se janë me humbje e 

megjithatë botohen. Çdo gazetë 

shitet së paku nën koston e 

prodhimit. Por edhe po të shitet 

me koston apo edhe me atë 

fitimin minimal, prap humbja do 

të jetë e konsiderueshme për 

shkak të tirazhit të ulët që shiten. 

Statistikat për Shqipërinë thonë se 

nuk kalon shifra 70-80 mijë 

kopje, që mund të jetë tirazhi i 
përgjithshëm i të gjtha gazetave të 

përditshme. Natyrisht që shifra e 

shitjeve në një ditë, është akoma 

më e ulët. Kjo si rrjedhjojë e 

numrit të pakët të popullsisë. Nuk 

e përmirësion këtë shifër as oreksi 

i madh i shqiptarëve për të lexuar 

lajme apo për t‟u marrë me 

politikën e kafeneve. Kjo në një 

masë të madhe është edhe kostoja 

e rënies së besueshmërisë së atyre 
që shkruajnë gazetat, sepse 

lexuesi shqiptar ka 30 vjet që po 

edukohet tashmë me natyrën e 

lajmeve, gjeografinë e shkrimeve, 

nivelin dhe cilësinë e tyre. 

Lexuesi e shikon përditë se 

gazetari dhe gazetat sot janë larg 

së të shkruarit të së vërtetës dhe 

se ato në shumicën e rasteve 

mbrojnë interesat e njërit apo 

tjetrit grup. Dhe çka është më e 

rëndësishmja, lexuesi e dinë mire, 
se pas çdo gazete ka një 

financues, të cilit i interesojnë 

interesat e veta dhe jo të publikut. 

 

Për numër të banorëve, them se 

Shqipëria zë vendin e parë, jo 

vetëm në rajon, për numrin e 

madh të gazetave për frymë të 

popullsisë. Sipas Predrag 

Vujoviç, drejtor i shkollës së Marrëdhënieve me Publikun dhe Komunikimit, 

në Serbi, nga 10 gazeta të përditshme që dalin në Serbi, vetëm një e 

përditshme i ndjekë standartet profesionale. Dhe vazhdon: “situata nuk ka 

qenë kurrë kështu. Kemi më pak gazeta të pavarura dhe më shumë gazeta që 

i shërbejnë pushtetit dhe koorporatave”. Për një moment, nëse e 

zëvendësojmë emrin Predrag, një emër tipik sllav, me emrin Pjetër apo Petrit 

shqiptar, të krijohet përshtypja se ky konstatim i përket Shqipërisë, veçse 
numri 10 i gazetave në Serbi duhet zevëndësuar me numrin 25, aq sa është 

edhe numri i të përdishmeve që dalin tek ne.  

 

Por liria e shtypit, sipas ekspertëve, nuk mungon vetëm në vendet ku 

përshkallëzohet dhuna drejt luftës, por edhe aty ku mendojmë se kemi paqe. 

Për gazetaren Chidiac, fjala vjen, në Arabinë Saudite psh, nuk ka luftë civile 

si në Siri a gjetkë, por njëkohësisht nuk ka as liri shtypi. Por liria e shtypit, 

do të vijonim ne, nuk mungopn vetëm në Turqi ku sundon një regjim i 

njohur autokrat e që simulon vetë “grushte shteti”, por edhe në regjime 

“demokratike” që propagandojnë me bollëk liri e mirëqënie, siç është ai i 

Tiranës apo Beogradit. Nuk mund ta masim lirinë e shtypit me numrin e 

madh të mediave të të gjitha llojeve që dalin e qarkullojnë në një vend, por 
me ato çfarë shkruajnë e përhapin dhe me saktësinë e lajmeve që botojnë; me 

numrin e madh të televizioneve me studio televizive të kushtueshme, por me 

atë se çfarë diskutohet apo lexohet në ato studio. Nuk mund ta masim lirinë e 

shtypit me numrin e madh të revistave të luksit ku botohen vetëm faqe të 

modës, pornostare, vendet ku mund të pushohet kushtueshëm etj, dhe pak e 

aspak pasqyrohet jeta e përditëshme e një kombi, problemet ekonomike, 

sociale e psikologjke, niveli i arsimimit apo shërbimit shëndetësor. 

 

Pavarësisht se si mund t‟i ketë marrëdhëniet me shtypin, sot që është 

president, Trump në librin e tij “Arti i marrëveshjes”, mes të tjerave ka 

shkruar: “E vetmja gjë që ka garanci për t‟i nxitur politikanët të veprojnë, 
është shtypi - ose më saktë, frika nga shtypi. Mund të ushtroni çfardolloj 

presioni, të bëni lloj-lloj kërkesash e kërcënimesh, të dhuroni shuma të 

mëdha parash për fushatën e tyre, dhe zakonisht nuk bëjnë asnjë ndryshim. 

Por nëse krijoni mundësinë që shtypi të shkruaj keq për ta, qoftë edhe në një 

publikim të panjohur, shumica e politikanëve do të hidhen në veprim”. 

 

Por që shtypi të luaj vërtetë këtë rol, dmth, ta kenë frikë “të këqinjtë” (nën 

këtë epitet po i bashkoj unë të gjithë ata që meritojnë të shruhet keq për ta), 

shoqëria duhet të ketë gazetarë apo intelektualë që nuk tremben prej çmimit 

që do të u duhet ndoshta të paguajnë për denoncimin e tyre në shtyp. Terreni 

më i përshtatshëm ku mund të kultivohet e zhvillohet “bima e së keqes”, 
është ajo tokë (vend, komb), ku të mirët rrinë duarkryq, ku shoqëria nuk ka 

në krye të tyre liderë të vërtetë, ku kompromisi me të keqen ka dalë në plan 

të parë. Por që të veprojnë të mirët, shtypi duhet të jetë i pari që duhet të 

bëhet fidanishtja e rritjes së fidanëve të mirë. Shtypi nuk duhet të refuzojë 

botimin e shkrimeve ku denoncohet e keqja, çfardo interesash që të preken. 

Madje jo vetëm kaq: ai duhet të marrë në mbrojtje artikullshkruesin që pati 

guximin të ngrihet kundër së keqes dhe jo ta shesë atë “për pesë pare”. Nëse 

shtypi nuk e ben këtë, atëhere si do t‟a meritojë cilësimin “pushteti i katërt” 

në një shoqëri demokratike? Kësisoj ai rezulton, jo “i katërti”, por as “i 

katërmbëdhjeti” pushtet, sepse ai spostohet prej pushtetit të parasë, pushtetit 

të korrupsionit, krimit, pushtetit të fitimeve, luksit etj, etj. 

 
Nuk ka pak raste kur pronarët e mediave e masin lirinë e tyre me cakun ku 

fillon “e drejta e pushtetit politik për të prekur lirinë e interesave të tyre 

personale” dhe jo lirinë e të drejtës për të informuar opinionin publik. Në 

këto raste kultivohet “e drejta negative” e lirisë së shtypit. Së paku për 

Shqipërinë ky fenomen është shumëzuar vitet e fundit. Sipas analistëve që i 

ndjekin dhe  komentojnë këto statistika, pjesa dërmuese e gazetave dhe 

televizioneve private shqiptare, janë në pronësi të biznesmenëve që nuk kanë 

biznes të parë median. Kryesisht janë firma të fuqishme ndërtimesh etj, që 

me median e tyre mbrojnë së pari interesat personale, por jo të shoqërisë. Ka 
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në Tiranë media, që qytetarët 

kanë filluar t‟i emërtojnë 

“Perandori mediash”. Të tilla si 

“Perandoria Klan”, “Top Chanal” 

apo edhe ndonjë gazetë e shkruar 

që përdoret për të mbuluar 

biznese të tjera. Prej vitesh ka 
pronarë mediash që hyjnë në 

zyrën e kryeministrave, si në 

shtëpinë e tyre. Që emërojnë 

drejtorë, zëvëndësministra e 

ambasadorë me shumicë, por 

edhe ministra, pavarësisht 

përvojës dhe zotësisë që kanë për 

të drejtuar. Dhe këtë e bëjnë si me 

kryeministra të djathtë, ashtu 

edhe të majtë. 

 

Atëherë, sa janë të gatshëm këta 
njerëz (që kanë mediat pas vetes), 

që të paguajnë për lirinë e vërtetë, 

lirinë pozitive të shtypit? Nëse 

dhjetra gazetarë, më së paku 

humbin punën, burimin e 

mbajtjes së familjes s tyre, të tjerë 

si libanezja Chidiac humbin 

gjymtyrët e trupit, si çmim se 

kanë thënë të vertetën, apo më 

keq, kur vriten e zhduken duke 

paguar çmim capital, këto soj 
mediash që kemi ne në Shqipëri, 

nuk paguajnë si çmim për  

thënien vetëm të së vërtetës, asnjë 

qindarkë që përfitojnë prej 

pushtetit. Nuk paguajnë “asnjë 

ditë mangut” në pushimet e luksit 

apo nuk refuzojnë qoftë edhe një 

darkë në shoqërinë e 

pushtetarëve, nëpër hotelet e 

shtrenjta. 

 
Natyrisht që qeveria ka pjesën e 

hallkave të sajë në zinxhirin e 

lirisë së medias në vendin e vetë 

dhe se politika e sajë duhet të 

përmirësohet vazhdimisht në këtë 

drejtim. Për mua qeveri-shtyp, 

nuk duhet të rrinë as afër, as larg. 

Afër-ngrohen, larg-ftohen. Të dya 

janë të dëmshme. “Ngrohja” na 

bën palë, ftohja na bën që të 

lulëzojë kritika jodashamirëse e 

për interesa meskine. Qeveritë le 
të bëjnë punën e tyre, por në këtë 

kontekst, mediat duhet të luftojnë 

të përmirësojnë imazhin e tyre 

dhe të mos ankohemi se “na 

mungojnë liritë pozitive”, kur në 

shumë raste tentojmë të kemi “liri 

negative”. Në këtë rast shtypi ka 

shkarë nga misioni i vet. Atëherë 

çdo njeri duhet të ketë një gazetë, për të mbrojtur interesat e veta.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                          Nr. 41: Vjenë, qershor 2020 

 

18 

 

Mag. phil. Dr. Kurt Gostentschnigg, Graz  

 

Kombi si Shpirt Kolektiv 
(pjesa e dytë) 

 

Një krahasim i parë i çështjes shqiptare me çështjen indiane në dritën e Jogës Integrale të Shri Aurobindos 

 

Për temën tonë të përgjithshme me rëndësi janë thëniet e 

Shri Aurobindos dhe të Nënës mbi nivelet universale të 

Koshiencës, pjesët e Qenies së njeriut dhe Qenien 

Kolektive.7Në organizimin e pjesëve të Qenies ka dy 

sisteme, të cilat janë njëkohësishtaktivedhe janë të 

ndërthurura me njëri-tjetrin: një sistem vertikal dhe një 

sistem koncentrik.8Sistemi vertikal është si një shkallë, 
e cila përbëhet nga nivelet e ndryshme të Koshiencës, 

duke i renditur nga më i ulëti, Jokoshienca, deri tek më i 

larti, Sat-Çit-Tapas/Shakti-Ananda (sanskr. sat-cit-

tapas/śakti-ānanda).Hemisfera Më E Lartë, mbretëria e 

Frymës së përkryer e të përhershme, ndahet nga 

Hemisfera Më E ulët, ku Fryma9 është e mbuluar nga 

Mentalja/Mendja, Vitalja/Jeta dhe 

Materia/Fizikja/Trupi, nëpërmjet nivelit ndërmjetësues 

të Mbimentales, e cila përfshin edhe disa nivele të tjera 

ndërmjetësuese. Hemisfera Më E Lartë dhe Nivelet 

Ndërmjetësuese së bashku përbëjnë Mbikoshiencën, e 
cila përbëhet nga nivelet më të larta të Koshiencës mbi 

Mendjen e zakonshme, nga e cila Koshienca Më E Lartë 

zbret poshtë në nivelet më të ulëta të Qenies, për të 

zhvilluar ngadalë njeriun spiritual nga gjendja e gjysmë-

kafshës mentale. Mbikoshienca përfshin nivelet përtej 

Mentales, d.m.th. Realitetin Suprem të quajtur Sat-Çit-

Tapas/Shakti-Ananda, Të Qenë-Koshiencë-Forcë-

Lumturi, dhe Supramentalen, si dhe – në rend zbritës – 

nivelet më të larta të Mentales, d.m.th. Mbimentalen, 

Mentalen Intuitive, Mentalen E Ndriçuar dhe Mentalen 

Më Të Lartë. 

 
Qenia Hyjnore E Vetme ka katër aspekte: Të Qenë 

(Sat), Koshiencë (Çit), Forcë (Tapas/Shakti) dhe 

Lumturi (Anandë). Hyjnorja, Qenia Supreme, nga e cila 

të gjithë vijnë, në të cilën të gjithë janë dhe tek e cila të 

gjithë kthehen, ështëTë Qenë-Koshiencë-Forcë-

Lumturi(Sat-Çit-Tapas/Shakti-Ananda). Ajo 

manifestohet si Të Qenët e pafund, esenca e së cilës 

                                                
7
Sri Aurobindo (2003): The Future Evolution of Man. The Divine Life 

upon Earth. Compiled with a Summary and Notes by P. B. Saint-Hilaire. 

Twin Lakes: Lotus Press. (shqip: Shri Aurobindo (2014): Evolucioni i 

ardhshëm i njeriut. Jeta hyjnore në Tokë. Vetëbotim; me një hyrje të 

hollësishme të botuesit dhe përkthyesit Kurt Gostentschnigg në çështje 

përkthimore dhe terminologjike si dhe në biografinë dhe veprën e 

autorit.); The Psychic Being (1999): Soul: Its nature, mission and 

evolution. Selections from the works of Sri Aurobindo and The 

Mother. Twin Lakes: Lotus Press. (shqip: Qenia Psikike (2014): 

Shpirti: natyra, misioni dhe evolucioni i tij. E përpiluar nga veprat e 

Shri Aurobindos dhe e Nënës.Vetëbotim; me një hyrje të hollësishme të 

botuesit dhe përkthyesit Kurt Gostentschnigg në çështje përkthimore dhe 

terminologjike si dhe në biografinë dhe veprën e autorëve.); Our Many 

Selves (2002): Practical Yogic Psychology. Selections from the works 

of Sri Aurobindo and the Mother. Compiled with an Introduction by A. 

S. Dalal. Twin Lakes: Lotus Press; CWSA.Vëll. 25: The Human Cycle 

and The Ideal of Human Unity. 
8
 Lidhur me paragrafët vijuesëshih Our Many Selves (2002), f. xix-

xxxv dhe 11-103.  
9„Frymë“ në kuptimin e Shpirtit Të Vetëm Të Përgjithshëm, e 

Hyjnores, e Perëndisë, e Zotit. 

është Koshienca me Forcën e saj të brendaqenësishme. 

Esenca e Koshiencës është Lumturi, 

vetëgëzim.“Satçittapasananda është një Të Qenë e 

përhershme, e cila jemi ne pastaj; një Koshiencë e 

përhershme, e cila vështron punët e saja brenda nesh 

dhe të tjerëve; një vullnet i përhershëm ose një Forcë e 

përhershme e asaj Koshience, e cila shprehet në 
veprimtari të pafund; një Lumturi e përhershme, e cila i 

gëzohet vetvetes dhe të gjitha veprimtarive të saja. Ajo 

vetë si Më E Larta është e qëndrueshme, e 

pandryshueshme, e pakohë, e pahapësirë dhe e qetë në 

pafundësinë e veprimtarive të saja, jo e ndryshuar nga 

ndryshimet e tyre, jo e ndarë nga shumësia e tyre, jo e 

zmadhuar ose e zvogëluar nga zbaticat dhe baticat në 

detrat e kohës dhe hapësirës, jo e çoroditur nga 

kontradiktat e tyre të dukshme ose e kufizuar nga 

kufizimet e tyre të synuara nga Hyjnorja. 

Satçittapasananda është uniteti i shumanshmërisë së 
gjërave të manifestuara, harmonia e përhershme e të 

gjitha variacioneve dhe kundërshtive të tyre, përsosuria 

e pafund, e cila i justifikon kufizimet e tyre dhe është 

qëllimi i papërsosmërive të tyre.”10 

 

Supramentalja është Koshienca E Së Vërtetës, dija 

hyjnore, Koshienca dhe Forca më e lartë hyjnore, të 

cilat veprojnë në univers. Ajo është një parim i 

Koshiencës, i cili qëndron sipër Mendjes dhe ekziston e 

vepron në të vërtetën dhe unitetin themelor të gjërave 

dhe jo, sikurse Mendja, në shfaqjet dhe ndarjet e tyre 

fenomenale. Karakteri i saj fundamental është dije 
nëpërmjet identitetit, me anë të së cilës njihet Vetja, Të 

Qenë-Koshiencë-Forcë-Lumturi Hyjnore,Sat-Çit-

Tapas/Shakti-Ananda, dhe gjithashtu e vërteta e 

manifestimit. Sipas Shri Aurobindos termi 

“Supramentale” do të thotë një nivel mbikoshient i 

Qenies, që ndodhet jo vetëm sipër Mendjes, por edhe 

përtej asaj, sepse ai është radikalisht i ndryshëm nga ajo. 

Supramentalja është përtej dhe e ndryshme jo vetëm në 

lidhje me Mendjen e zakonshme, por edhe në krahasim 

me nivelet mbikoshiente të Mendjes, d.m.th. me 

Mentalen Më Të Lartë, Mentalen E Ndriçuar, Mentalen 
Intuitive dhe Mbimentalen. Ndërsa të gjitha këto nivele 

mbikoshiente të Mendjes janë përzierje të dritës dhe 

errësirës, të dijes dhe padijes, Supramentalja është 

Koshienca E Së Vërtetës totalisht pa 

padije.“Supramentalja është në esencën e saj të 

mirëfilltë një Koshiencë E Së Vërtetës, gjithnjë e lirë 

nga padija, një koshiencë, e cila është themeli i 

ekzistencës sonë aktuale natyrale ose evolucionare, dhe 

nga e cila natyra brenda nesh përpiqet të arrijë tek 

vetëdija dhe botëdija dhe tek një koshiencë e drejtë dhe 

                                                
10

 Sri Aurobindo (1970): The Synthesis of Yoga. Pondicherry: Sri 

Aurobindo Ashram, f. 395; këtu dhe në vijim e përkthyer nga autori 

Kurt Gostentschnigg nga anglishtja në shqipe. 
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një përdorim i drejtë i ekzistencës sonë në univers. 

Supramentalja, ngaqë është një Koshiencë E Së 

Vërtetës, e zotëron këtë dije të brendaqenësishme dhe 

këtë fuqi të ekzistencës së vërtetë. Rrjedha e saj është e 
drejtë dhe mund të shkojë direkt tek qëllimi i saj. Fusha 

e saj është e gjerë dhe mund të bëhet madje e 

pakufishme, sepse natyra e saj e mirëfilltë është dije. 

Ajo nuk duhettë fitojë dije, por e zotëron atë në të 

drejtën e vet. Hapat e saj nuk janë nga padija në një 

dritë të papërkryer, por nga një e vërtetë në një të 

vërtetë më të madhe, nga një perceptim i drejtë në një 

perceptim më të thellë, nga intuita në intuitë, nga 

ndriçimi në ndritshmërinë absolute dhe të pakufi, nga 

gjerësitë rritëse në pafundësinë e mirëfilltë. Në kulmin e 

saj ajo zotëron plotdijen hyjnore dhe plotfuqinë hyjnore. 
Në lëvizjen e sajtë shkallëshkallshmeevolucionare të 

vetëmanifestimit, nëpërmjet së cilës ajo do të zbulojë në 

fund lartësitë e veta më të larta, ajo duhet të jetë në 

natyrën e saj të mirëfilltë esencialisht e lirënga padija 

dhe gabimi. Ajo niset nga e vërteta dhe drita dhe lëviz 

gjithmonë në të vërtetë dhe dritë.”11 

 

Midis Supramentales dhe Mentales ka shkallare më të 

larta të Mendjes, të cilat gjenden përmbi Mendjen tonë 

normale dhe çojnë tek Supramentalja. Këto stade, nivele 

të njëpasnjëshme ose fuqi graduale të Qenies janë të 

fshehura në pjesët tona mbikoshiente. Në një rend 
zbritës shkallaret e Mentales Së Spiritualizuar janë si 

vijon: Mbimentalja me katër nivelet e saja, të cilat janë 

Mbimentalja Supramentale, Mbimentalja E Mirëfilltë, 

Mbimentalja Intuitive dhe Mbimentalja Mentale, si dhe 

tri forcat mbimentale Mentalja Intuitive, Mentalja E 

Ndriçuar dhe Mentalja Më E Lartë,të cilatvendosin 

kalimin nga Mbimentalja në Mentale. 

 

Ndërsa Supramentalja është Koshienca totale E Së 

Vërtetës, Mbimentalja si delegatja e Koshiencës 

Supramentale në padijen kozmike i tërheq poshtë 
ndarazi të vërtetat duke u dhënë atyre një identitet të 

veçantë. Mbimentalja është “një ekran i ngjashmërisë 

së pangjashme, nëpërmjet të cilit Supramentalja mund 

të veprojë në mënyrë indirekte mbi një injorancë, 

errësira e së cilës nuk do të mund të duronte ose të 

merrte ndikimin direkt të një drite supreme. Pikërisht 

projektimi i kësaj Mbimentaleje të ndritshme mundëson 

difuzionin e një drite të zvogëluar në padije dhe hedhjen 

e kësaj hijeje të kundërt, e Jokoshiencës, e cila kapërdin 

gjithë dritënnë vetvete. Ngaqë Supramentalja ia 

transmeton Mbimentales të gjitha realitetet e saja, por 

ia lë asaj t’i formulojë ato në një lëvizje dhe në 
përputhje me një koshiencë të gjërave, e cila është ende 

një vizion i së vërtetës dhe megjithatë njëkohësisht një 

prind i parë i injorancës.”12 Në një letër drejtuar një 

sad‟haku13 Shri Aurobindo shkruan: “... Mbimentalja e 

njeh Të Vetmin si mbështetjen, esencën dhe fuqinë 

fundamentale të të gjitha gjërave, por në lojën e saj 

                                                
11

 Sri Aurobindo (1989): The Supramental Manifestation. 

Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, f. 41 v.. 
12

 Sri Aurobindo (1970): The Life Divine. Pondicherry: Sri Aurobindo 

Ashram, f. 278 v.. 
13

 Një njeri që përpiqet për vetërealizim, duke u angazhuar në 

praktikimin eSad‟hanës (sanskr. Sādhanā) ose Jogës. 

dinamikekarakteristike ajo e vë theksin në fuqinë e saj 

ndarëse të shumësisë dhe provon t’ia japë çdo fuqie ose 

çdo aspekti shansin e tij të plotë të manifestimit, duke u 

mbështetur në të qenët një themelor për të shmangur 
disharmoni ose konflikt. Çdo Perëndi, siç është, krijon 

botën e saj, por pa konflikt me të tjerat. Çdo aspekt, çdo 

ide, çdo forcë e gjërave mund të ndihet në energjinë ose 

shkëlqimin e vet të plotë të veçuar dhe të përpunojë 

vlerat e veta, pa krijuar disharmoni, sepse Mbimentalja 

zotëron sensin e pafundësisë dhe në pafundësinë e 

vërtetë (jo hapësinore) janë të mundura shumë 

pafundësi përputhëse.”14 

 

Intuita është një fuqi e Koshiencës, afër dhe e afërme 

me dijen origjinale nëpërmjet identitetit. Çka është 
vizion direkt intim në Mentalen Intuitive, bëhet ndriçim 

në Mentalen E Ndriçuar dhe mendim-dije në Mentalen 

Më Të Lartë.Kjo Intuitë e vërtetë dhe autentike duhet 

dalluar nga një fuqi e arsyes mentale, e cila mund të 

ngatërrohet shumë lehtë me të, nga ajo fuqi e arsyetimit 

të përfshirë, që e arrin konkluzionin e saj me një hop 

dhe nuk ka nevojë për hapat e zakonshëm të mendjes 

logjike. Meqë zakonisht intuitë do të thotë fuqia e 

kuptimit të gjërave në mënyrë të menjëhershme, pa 

pasur nevojë për një argumentim koshient. Në këtë 

kuptim të zakonshëm intuita mund të mbështetet në një 

ndjesi ose mund të jetë një arsyetim i shpejtë 
nënkoshient, dukeu bazuar në shenja subtile, të cilat nuk 

kuptohen në mënyrë koshiente. Por termin “Intuitë”, i 

cili ka një konotacion shumë më të thellë, Shri 

Aurobindo e përdor në lidhje me nivelin mbikoshient 

poshtë Mbimentales dhe sipër Mentales SëNdriçuar. 

Mentalja Intuitive “është gjithnjë diçka që hidhet direkt 

nga një identitet i fshehur. Kur koshienca e subjektit 

takohet me koshiencën në objekt, atëherë ajo depërton 

në të dhe sheh, ndien ose vibron me atë të vërtetë, që ajo 

e kontakton, dhe pastajprej forcës së takimit, Intuita 

hidhet jashtë si një shkëndijë ose rrufe. Ose kur 
koshienca, edhe pa një takim të tillë, shikon brenda 

vetes dhe ndien atje në mënyrë direkte e intime të 

vërtetën ose të vërtetat, të cilat gjenden në brendësi, ose 

kontakton forcat e fshehura prapa dukjes së jashtme, 

atëherë shpërthen gjithashtu një dritë intuitive. Ose kur 

koshienca takohet me Realitetin Suprem ose Realitetin 

Spiritual të gjërave dhe qenieve dhe përjetonprej 

kontaktit një bashkim me të, atëherë shkëndija, rrufeja 

ose flaka e perceptimit intim të së vërtetës shkreptin në 

thellësitë e saja.”15 

 

Mentalja E Ndriçuar është një mendje e dritës spirituale 
dhe e vështrimit të brendshëm. Është një shqisë 

spirituale, e cila kap diçka nga substanca e së vërtetës. 

Veprimi i saj, i cili shoqërohet nga vërshimi poshtë i një 

drite të brendshme të dukshme, mund të ndriçojë deri në 

një farë grade pjesët e qenies së njeriut nga Mentalja 

mbi Vitalen deri në qelizat e Trupit. Këtu të 

menduaritështë vetëm një funksion dytësor, për të 

shprehur çfarë po vështrohet. “Qartësia e inteligjencës, 

drita e saj e qetë e ditës i hap vend ose i nënshtrohet një 

                                                
14

 Sri Aurobindo (1970): Letters on Yoga I, f. 244. 
15

 Sri Aurobindo (1970): The Life Divine, f. 946 v.. 
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shkëlqimi intensiv dhe një ndriçimi të Frymës. Një lojë e 

shkreptimave të së vërtetës dhe fuqisë spirituale hyn me 

forcë nga lart në koshiencë dhe i shton ndriçimit të qetë 

e të madh dhe zbritjes së gjerë të paqes, të cilët e 
karakterizojnë ose shoqërojnë veprimin e parimit më të 

lartë spiritual, një zjarr të fortë të realizimit dhe një 

ekstazë dalldisëse të dijes.”16 

 

Mentalja Më E Lartë është një nivel i parë i Koshiencës 

Spirituale, një mendim-mentale e ndritshme, në të cilën 

njeriu bëhet vazhdimisht dhe ngushtësisht koshient për 

Veten dhe Të Vetmin si dhe normalisht di dhe sheh me 

këtë koshiencë. Tipari i saj është një njohje automatike e 

spontane me karakter kozmik, një lloj tërësie i 

vështrimit të së vërtetës me një shikim të vetëm dhe me 
formulime të mendimit, një realizim efektiv i 

perceptimeve të saja me anë të vetëfuqisë së idesë. Ky 

mendim nuk është një dije e fituar, por vetëzbulimi i 

urtësisë së përjetshme. Idetë e saja mbillen në zemër dhe 

jetë si një forcë, e cila duhet të përpunohet. “Fuqia e 

Mentales Më Të Lartë spirituale dhe forca e saj e ideve 

modifikohen dhe pakësohen gjatë hyrjes së tyre në 

mendësinë tonë. Prandaj ato nuk mjaftojnë për t’i 

zhdukur gjithë këto kundërshtime dhe për të krijuar një 

Qenie Supramentale. Mirëpo ato mund të realizojnë një 

shndërrim të parë, i cili mundëson një ngjitje të 

mëtejshme dhe një zbritje më të fuqishme. Ato mund të 
përgatisin një integrim të mëtejshëm të qenies në një 

forcë më të lartë të koshiencës dhe dijes.”17 

 

Megjithëse të ndara dhe të ndryshme, Mentalja, Vitalja 

dhe Fizikja janë të ndërlidhura dhe ndërveprojnë. 

Prandaj ato u japin shkas nënndarjeve të dallueshme në 

këto pjesë kryesore të Qenies.Mentale ose Mendje ka 

veçanërisht kuptimin e asaj pjese të natyrës, e cila ka të 

bëjë me njohjen dhe inteligjencën, me idetë, perceptimet 

mentale, reagimet e mendimit ndaj gjërave, me lëvizjet 

dhe formimet vërtet mentale, vizionin dhe vullnetin 
mental etj., që janë pjesë e inteligjencës së njeriut. 

Mentalja e zakonshme përbëhet nga tri pjesë kryesore: 

Mentalja e Mirëfilltë, Mentalja Vitale dhe Mentalja 

Fizike.Mentalja E Mirëfilltë ndahet në tri pjesë: 

Mentalja Menduese ose intelekti, e zënë me ide dhe dije 

në vetvete; Mentalja Dinamike, e zënë me nxjerrjen 

jashtë të forcave mentale për realizimin e ideve; 

Mentalja Shprehëse, e zënë me shprehjen e ideve në 

jetë.Mentalja Vitale ose mendja e dëshirës është një lloj 

ndërmjetëseje midis Vitales dhe Mentales Së Mirëfilltë. 

Funksioni i saj nuk është të mendojë dhe të arsyetojë, të 

perceptojë, të shqyrtojë, të zbulojë ose të vlerësojë 
gjëra, por të planifikojë, të ëndërrojë ose të imagjinojë 

se çka mund të bëhet. Mentalja Vitale është një mendje 

e vullnetit, veprimit dhe dëshirës dinamike dhe merret 

me shijim dhe pasje, forcë dhe zbatim, me gëzim dhe 

vuajtje, dhënie dhe marrje, rritje dhe zgjerim etj.. 

Mentalja Vitale është e përzier me Vitalen. Prandaj ajo 

nuk qeveriset si Mentalja Menduese nga arsyeja, por 

nga impulset dhe dëshirat e Vitales. Ajo përpiqet t‟i 

justifikojë dhe arsyetojë veprimet, të cilat bazohen në 

                                                
16

 Po aty, f. 944. 
17

 Po aty, f. 944. 

impulset dhe dëshirat e Vitales.Mentalja Fizike merret 

vetëm me gjëra fizike. Ajo kufizohet nga pamja dhe 

përvoja fizike e gjërave, i mentalizon eksperiencat e 

kontaktit me jetën e jashtme dhe me gjërat dhe nuk 
shkon përtej tyre. Mentalja Fizike është e përzier me 

Fiziken dhe merr pjesë në karakteristikat e Koshiencës 

Fizike si plogështi, errësirë dhe përsëritje mekanike, të 

cilat manifestohen në Mendjen Fizike si mpirje mentale, 

konservatizëm, dyshim dhe mendime obsesive.Mentalja 

Mekanike, e lidhur ngushtësisht me Mentalen Fizike, 

përsërit pa dobi gjithçka që ka ndodhur. Karakteristika e 

saj është ajo e një makine që ecën pa ndërprerje sa herë 

që në tëshfaqen mendime. 

 

Qenia Vitale ose natyra e jetës përbëhet nga dëshirat, 
sensacionet, ndjenjat, pasionet, impulset, energjitë e 

veprimit dhe nga gjithë loja e instinkteve posesive dhee 

të tjerave të lidhura me të si inati, frika, lakmia, epshi 

etj.. Energjia e jetës, Prana(sanskr. prāṇa), e cila 

gjallëron trupin, është një aspekt i Vitales.Vitalja 

përbëhet nga tri pjesë kryesore: Vitalja Më E Lartë, 

Vitalja E Mesme/Vitalja E Mirëfilltë dhe Vitalja Më E 

Ulët.Vitalja Më E Lartë është Vitalja Mentale dhe 

Vitalja Emocionale të marra bashkë.Vitalja Mentale u 

jep emocioneve, dëshirave, pasioneve, sensacioneve ose 

lëvizjeve të tjera të Qenies Vitale një shprehje mentale 

nëpërmjet të menduarit, të folurit ose ndonjë mënyre 
tjetër.Vitalja Emocionale është vendi i ndjenjave të 

ndryshme si dashuria (njerëzore), gëzimi, hidhërimi, 

urrejtja etj..Vitalja E Mesme ose Vitalja E Mirëfilltë 

është dinamike, e ndjeshme dhe e pasionuar. Ajo është 

vendi i dëshirave dhe reagimeve më të forta vitale si 

ambicia, krenaria, frika, lavdidashja, tërheqjet dhe 

shtytjet, dëshirat dhe pasionet e të gjitha llojeve. Përveç 

kësaj ajo është fusha e shumë energjive vitale.Vitalja 

Më E Ulët përbëhet nga lëvizjet më të vogla të jetë-

dëshirës dhe jetë-reagimeve njerëzore. Ajo merret me 

dëshirat dhe ndjenjat më të vogla si dëshira për ushqim, 
dëshirat seksuale, pëlqimet dhe mospëlqimet, mburrja, 

zënkat, dëshira për lëvdatë, zemërimi dhe dëshirat e 

tjera të vogla të çdo lloji.Vitalja Fizike është ajo pjesë e 

Vitales, e cila është e drejtuar plotësisht ndaj gjërave 

fizike dhe është e mbushur me dëshira, lakmi dhe 

kërkesa për kënaqje në nivelin fizik. 

(vijon) 
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Gjon Keka, Graz 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gjergj Kastrioti, atlet i lirisë së Arbërisë 
 

Gjergj Kastriot Skënderbeu nuk ishte vetëm “Atlet i Krishtit” i shpallur nga 

Papa Kaliksti, por ai ishte atlet edhe në kuptimin fizik. Ai kishte trup të 

zhvilluar të një atletiku dhe shumë autorë e kronistë të kohës e theksojnë 

këtë në studimet e tyre. Por, mbi të gjitha, përveç zhvillimit muskulor trupor 

që kishte, ai ishte edhe një “atlet i luftës për liri” ose, më mirë mund të them 

ishte “Atlet i Lirisë”. Në luftë me akrobacionet e tij dhe strategjinë e tij të 

njohur ai korrte fitore në të gjitha fushat. Dhe, siç mësojmë nga përvoja, liria 

kërkon atletë për të mbërritur te qëllimi i realizimit të saj. Por jo vetëm 
atletë, edhe patriotë e liridashës, sepse një shoqëri apo individ që nuk e do 

lirinë, ai kurrë nuk mund të bëhet atlet i Lirisë. 

 

Skenderbeu në Krujë 

 

Edhe atletët e lirisë e kanë derdhur gjakun e tyre në rrënjët e pemës së 

kombit të tyre. Kjo për faktin se, nëpërmjet sakrificave të tyre në rritjen e 

Pemës së Kombit, atdheu i tyre ka arritur të ketë shkëlqimin e dritës dhe të 

zhvillimit të së mirës së përbashkët. 

 

Vetëm mohuesit, renegatët, të vëllazëruarit me pushtuesin turk, në fakt, ata 

kanë në zemrat e tyre varrin dhe jo jetën e lirinë, ata e përdhosin petkut e 

pastër arbëror dhe identitetin kombëtar europian të Arbërisë. Zemra e një 

shoqërie, e një arbërori të vërtetë ose është zemër e vulosur me Lirinë 
Kastriotiane, ose nuk mund të jetë zemër e një arbërori të vërtetë. 

Skënderbeu ishte “Atlet i Lirisë”, sepse shkronjat e arta të Lirisë i kishte të 

shkruara në brendësinë e zemrës së tij. Gjergj Kastrioti nuk kishte frikë nga 

sakrifica e madhe për të vërtetën dhe drejtësinë; ai në fakt hoqi dorë nga liria 

e tij në momentin kur ndërmori planin e tij të madh në rikthim për të 

shpëtuar lirinë e Arbërisë. Kjo do të thotë se ai e vendosi shpirtin dhe veten 

në tërësi si flijim për atdheun, edhe pse planin e rikthimit e kishte bërë në 

mënyrë të përsosur. Edhe përkundër rreziqeve të shumta, si nga armiqtë e 

jashtëm ashtu edhe nga ata të 

brendshëm, ai mbeti një lider 

vizionar, një strateg, një arbëror 

besnik i udhës së etërve dhe një 

engjëll mbrojtës i themeleve të 

shtetit të Arbërisë, që tashmë ishte 

rimëkëmbur dhe unifikuar. 

 
Skënderbeu luftoi me guxim dhe 

ushtarakisht pro libertate Arberia 

et Europa, pra për lirinë e Arbërisë 

dhe të Europës. Kjo e bën atë një 

engjëll mbrojtës të atdheut të 

përbashkët europian dhe të 

civilizimit të saj. Falë lirisë së tij, 

që i kishte hedhur rrënjët në zemrën 

e tij e gjithë Arbëria, sepse ai ishte 

shpresa e vetme, vendi në kohën e 

tij gëzonte lirinë e vërtetë për të 
jetuar, vepruar dhe punuar si 

arbëror i vërtetë europian. Virtytet 

e tij konstante e shpalosën atë jo 

vetëm si një “Atlet të Lirisë”, por 

edhe si një vizionar e ligjbërës për 

të mirën e vendit të tij. Vërtet, po të 

analizohet në tërësi vepra dhe jeta e 

tij, në shërbim dhe mbrojtje deri në 

fund të jetës së tij, të Arbërisë dhe 

Europës, atëherë ai del të jetë edhe 

një “Atlet i Lirisë”, një atlet i 

famshëm inclytus Athleta jo vetëm i 
Arbërisë, por edhe i tërë kontinentit 

europian, ndërsa për shumë 

historianë, studiues dhe shkrimtarë 

të ndryshëm europianë, Gjergj 

Kastriot Skënderbeu ishte Mburoja, 

Gideoni, Athleta Christi, 

Shpëtimtari, Makabeu etj. 
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Ylli Prebibaj, Tiranë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

III. 

Trashëgimia kulturore dhe 

natyrore në dekadat e para të 

shekullit XX
-të

  

 

Trashëgimia kulturore në Nikaj-

Mërtur, plotëson mozaikun e 

kulturës kombëtare, nëpërmjet 

eposit të kreshnikëve, toponimisë, 

arkitekturës së kullave, gjamës së 

burrave, veçorive dialektore etj. 

Krahina nuk u dorëzua ndaj 
situatave të kobshme ekonomike 

që kishte kaluar, por vijoi të 

ruante mrekullisht ndër breza 

këto referenca identitare.  

 

Konsideratat që ndeshim shpesh 

se zona të caktuara në viset 

shqiptare u detyruan t‟i 

nënshtroheshin kulturalisht 

sunduesve të huaj, ndoshta duhen 

rivlerësuar për aq kohë sa “visaret 
kombëtare” i kemi të mirëruajtura 

në krahina të tjera po shqiptare, 

siç është krahina e Nikaj-

Mërturit.  

 

Kufiri i sajuar më 1913 krijoi 

pengesa për zhvillimin e shtetit të 

ri shqiptar, shkaktoi uri dhe 

vdekje. Gjakova ishte treg për 

banorët e fiseve të Nikajve, 

Mërturit, Gashit, Krasniqes, 

Tropojës dhe Pukës, të cilët kur 
përpiqeshin të kalonin në anën 

tjetër të kufirit, rriheshin ose 

qëlloheshin. E vetmja alternativë 

për ta mbeti rrugëtimi katërditor 

për në Shkodër (Swire  2005, 

134).  Nga pikëpamja kulturore 

kjo situatë, ishte një pengesë 

shumë serioze për sigurimin e 

mjeteve të domosdoshme të 

punës për mbajtjen gjallë të 

traditës kulturore. Në librin 
Golgota Shqiptare autori shkruan 

rreth një episodi kriminal  të ushtrisë serbe, ku ndaj 70 katolikëve nga Nikajt 

që po shkonin në pazar, u krye një masakër e përgjakshme (Freundlich  2010, 

31). 

 

Këta malësore pavarësisht mjerimit ekonomik që ishte i dukshëm, e mbajtën të 

gjallë identitetin kulturor. Rapsodët nikajmërturas vijuan lëvrimin e eposit dhe 

këngëve shekullore nëpërmjet lahutës, teli i së cilës për arsyet që përmendem 

më lart, nuk ishte industrial, por fije e një bishti kali. Kështu “Lahuta ndër 

malcina ku përdoret (Malcia e Madhe, Dukagjini, Nikajt e Mërtur, e megjë me 

Jugosllavinë asht e vetmja e dashtun vegël muzikore me të cilën zemra e 

popullit i shprehë ndjesitë e veta ma të xetat e ma të thellat” (Hylli i Dritës 

1931, 550). Mbi rëndësinë që ka një trashëgimi e tillë kulturore, F. 
Cordignanos, nënvizon se “Kush e ka rujt, rodin, zakonet, gojdhanat, shkurt 

gjithçka asht vizar shpirtuer i kombit” (Hylli i Dritës 1931, 551). Protokolli i 

mikpritjes nuk i ka shpëtuar vëzhgimit të Nopces, i cili e përshkruan kështu 

“qëndrimi i mëtejshëm disa ditësh në Curraj të Epër i përket periudhave më të 

këndshme të udhëtimit tim nëpër Shqipëri”. Më tej ai vëren se “banorët e 

Currajt (Nikaj) në vitin 1908, krahas atyre të Mërturit, u përkisnin njerëzve 

më të mirë që kam hasur në Shqipëri” (Nopsca  2009, 207-208).  

 
Hartë: Curraj Epër 1930 

 

Ndërkohë pas shpalljes së Republikës Shqiptare më 1925, konstatojmë rishtazi 

një interesim për zonën, por tashmë në fushën e njohjes me veçoritë natyrore. 
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Në objektiv ishte tashmë 

evidentimi i resurseve turistike, 

hapësirës gjeografike dhe 

itinerareve që lidhin zonat me 
njëra-tjetrën. Disa ekspedita 

studimore u ndërmorën nga qarqe 

profesionale austriake dhe 

italiane. 

 

Studimi hartografik i përgatitur 

nga Instituti Gjeografik Mbretëror 

Italian më 1930, i përket një prej 

punimeve më të mira në lëmin 

hartografik si për shkak të 

përmbajtjes por edhe si produkt 
shkencor i një prej instituteve më 

të mirënjohura ndërkombëtare. 

Harta me emërtesë “Curraj 

Epër”, na sjell të dhëna 

gjuhësore, topografike dhe 

gjeografike, për Currajt dhe 

rajonet kufitare. Kjo është një 

hartë profesionale e përgatitur 

mbi kritere qartazi shkencore, ajo 

i përket vitit 1930 dhe ruhet në 

fondin e hartave në Bibliotekën 

Kombëtare në Tiranë (Insituti 
Gjeografik Mbretëror Italian i 

Firencës;  1930).  

 

 

Në vitin 1930 Gazeta “Vullneti i 

Popullit” shkruan mbi 

eksplorimin e maleve në veri të 

Shqipërisë nga ana e katër 

alpinistëve austriake. Udhëtimi i 

tyre ishte nën patronazhin e 

Seksionit Akademik të 
Isnabrukut. Alpinistët kryen 

ngjitje në Majën e Ndërmajës, 

Malin e Thatë, Lugun e 

Ndërmajës, Qafën e Pejës, 

Shtegun e Dhenve etj. Shoqëria 

alpine që ndërmori këtë mision në 

Shqipërinë e Veriut, ishte një 

institucion i mirënjohur për kohën 

në të cilën ishin aktivizuar 

alpinistët e Gjermanisë dhe 

Austrisë, ajo ishte themeluar më 

1774 dhe kishte 200 000 ndjekës 
(Vullneti i Popullit 1930, 1). 

 

Gjashtë vjet më vonë Hylli i 

Dritës pasqyron një ekspeditë të 

disa autoriteteve austriake. Në 

shkrimin “nji udhëtim në Alpet e 

Shqipërisë së Veriut”, jepen të 

dhëna  rreth kësaj ekspedite në 

përbërjen e së cilës ishin Dr. Fritz 

Lemperg, Fehring Steirmark, 

zonjusha Maria Kainz dhe 
Severin Kainz. Ata mbërritën në 

Shkodër më 13 korrik 1936, ku u pritën me nderime shtetërore dhe vijuan 

rrugëtimin të shoqëruar nga mësuesi Rrok Zojzi . 

 

Rruga e ndjekur prej tyre ishte Selimaj, Lugu i Valbonës, Maja e Hekurave, 
Qafa e Droçës, Qereqi, Curraj Epër, Qafa e Ndërmanjës, Shala, Thethi etj. Në 

fund të rrugëtimit  Dr. Lemperg ishte shprehur “...po pse ju shqiptarët nuk 

bani reklamë për këto farë bukurishë që keni” (Hylli i Dritës 1937, 177). 

Turistët shton ai janë mërzitë veç me udhëtime në Zvicër, nga ana tjetër 

Shqipërinë e cilëson një vend të bukur. Ai sugjeronte përmirësimin e shtigjeve 

e ndërtimin e kasolleve alpine. Itineraret më të përshtatshme, për t‟u vizituar 

konsiderohen:  

Shkodër–Bogë-Xhaj-Pult-Theth 

Theth–Curraj–Selimaj–Rrogam 

Tropojë-Selimaj–Curraj–Thethë 

Theth- Qafë e Pejës-lepush. 
 

Sipas tyre do ishte me vend ndërtimi i një qendre botanike e cila të përfshijë 

hapësirën Theth–Selimaj-Maja e Hekurave-Curraj-Kakija e Nikajve (Hylli i 

Dritës 1937, 179). 

 

 

IV 

Përfundime 

 

Në këtë punim trajtuam kontributin e disa hulumtuesve të huaj, sa i takon 

krahinës së Nikaj-Mërturit, rendit shoqëror, traditave, veçorive kulturore dhe 

natyrore. Hulumtimet dhe botimet e tyre, përbëjnë një fond të dobishëm për 
pasqyrimin e së kaluarës shqiptare ndër shekuj.  

 

Në këto kushte përkthimi dhe botimi i tyre i plotë, duke respektuar 

besnikërisht punimet autentike, do e pasuronte më tej fondin shqiptar 

albanologjik. Gjykojmë se një nismë serioze në ketë drejtim, duhet të 

përfshihet në axhendën e institucioneve akademike në Shqipëri dhe në 

Kosovë. 

 

Ndërmjet hulumtuesve të huaj gjykojmë që veprat e Nopçes dhe Lambertzit 

zënë një vend kryesor, për shkak të formimit të tyre akademik dhe 

hulumtimeve të gjata që kanë kryer. Konsiderata jonë mbështetet edhe nga 
interesimi i instituteve shkencore apo shtëpive botuese të mirënjohura 

ndërkombëtarisht, për botimin e veprave të tyre.  

 

Rëndësia e hulumtuesve të huaj, qëndron në trajtimin e gjithanshëm të 

fenomeneve shoqërore të asaj kohe, duke trajtuar si aspektet pozitive dhe ato 

negative. Shmangja e problematikave në trajtimet shkencore, me përjashtim të 

atyre që autorët i provojnë si shtrembërime, janë pa bazë shkencore.  

 

Këta autorë kanë krijuar një fond të papërsëritshëm studimesh si për krahinën 

e Nikaj-Mërturit por edhe për albanologjinë shqiptare, pa të cilin nuk do të 

mundeshim sot të kishim të shkruar shumicën e tematikave që secili syresh ka 

trajtuar. Në këto kushte ata zënë vend të posaçëm në literaturën e përjetshme 
shqiptare.  
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Masakra e Tivarit dhe rishkrimi i historisë 
 

(Me rastin e 75-vjetorit 1945-2020) 
 

Ndër ngjarjet tragjike të popullit 

shqiptar që ka të bëjë me Luftën e 

Dytë Botërore është Masakra e 

Tivarit e cila ka ndodhur me 1 

prill 1945. Në këtë masakër të 

realizuar nga njësitë ushtarake të 

Jugosllavisë aty janë likuiduar një 

numër i madh shqiptarësh nga 

Kosova, me përmasat e 

gjenocidit, të cilët ishin 

mobilizuar për të ndjekur 
okupatorët gjermanë në pjesën 

perëndimore të ish-Jugosllavisë. 

Mobilizimi i tyre në Kosovë ka 

pasur një prapavi të caktuar 

politike  sepse si qellim kishte 

spastrimin e Kosovës nga 

shqiptarët për të realizuar në 

praktikë  pushtetin ushtarak i cili 

ishte vendosur  nga data 8 shkurt 

1945, duke bërë riokupimin e 

Kosovës, pa përfillur parimet e 
Kartës së Atlantikut, me pasoja 

për shqiptarët që është dëshmuar 

në vitet vijuese.  

 

Me 1 prill u bënë 75- vite (1945-

2020) nga Masakra e Tivarit, ku u 

likuiduan në mënyrën më mizore 

shqiptarët nga Kosova. Sipas të 

dhënave del se ky numër shkon  

minimalisht  nga 1560 shqiptarë, 

ndërsa sipas disa përllogaritjeve 

arrinë  deri në 3764 persona. Fjala 
është për shqiptarët  të cilët ishin 

të mobilizuar si regrutë ne aradhat 

partizane për të ndjekur armikun 

përfundimisht nga territori i ish-

Jugosllavisë.Por, edhe pas 

shtëdhjetë e pesë vjetëve kjo 

tragjedi ende nuk është ndriçuar 

nga studiuesit e ndryshem nga vet 

fakti se gjatë periudhës së sistemit 

komunist marrja me një ngjarje të 

tillë ishte e pa preferueshme dhe 
me pasoja për autorët.  

Edhe pse ne popull dihej për ketë tragjedi dhe përshperitej për numrin e të 

vrarëve, saktësisht pak kush dinte të dhëna të sakta, sepse arkivat për 

shqiptarët ishin nën embargo, madje dokumentët  gjegjëse ka mundësi që janë 

zhdukur nga ato të cilët kanë realizuar ketë masakër.  

 

Dëshmi autentike e atyre që përjetuan masakren 
Por, vetëm pas dështimit të sistemit monist dhe vendosjes së pluralizmit nga 

viti 1990, opinioni i gjërë  filloi të njihej më ne detaje për ketë masakër, e ate 

duke iu falenderuar dëshmitarëve autentik të cilët kishin shpëtuar nga kjo 

kasaphane tipike naziste e bërë nga pjesëtarët e aradhave partizane jugosllave 

gjoja “nacional-çlirimtare”. Dhe janë këto individ të cilët e përjetuan 
personalisht ketë masakër të cilët kanë dhënë kujtimet e tyre për ketë kalvar të 

shqiptarëve nga mobilizimi i tyre në Kosovë dhe rrugëtimi ne relacionin 

Prizren-Kukës-Shkodër-Tivar. 

 

Ndër ta bën pjesë edhe Azem Hajdini-Xani i cili opinionit i ka dhuruar librin 

“Tragjedia e Tivarit”, botuar në Shtutgard në Gjermani në vitin 1990, dhe më 

pas ribotuar në Prishtinë në vitin 1998. Po ashtu ky autor ka botuar edhe një 

botim tjetër me titull ”Masakra e Tivarit”-Memoare, Prishtinë 1998, duke 

prezentuar dëshmi autentike të personave të cilët kanë mbetur gjallë. Edhe pse 

ne ndërkohë janë botuar edhe disa studime nga autor të tjerë për ketë 

masakër(M.Pirraku. U.Butka etj.), botimi i këtyre materialeve nga autori i cili 
e ka përjetuar drejtëpëdrejt ketë masakër për momentin shërben si lëndë  bazë 

dhe e domosdoshme për të trajtuar ketë tragjedi të bërë nga komunistet ne prag 

të përfundimit të Luftës së Dytë Botërore, sepse arkivat ende janë të mbyllura 

për hulumtuesit shqiptarë. 

 

Nisja nga Prizreni  për në Tivar 
Për të bërë plotësimin e Armatës IV të Jugosllavisë, për në Frontin VP të 

bregdetit të Adriatikut ne saje të të dhënave të publikuara del se ne mars dhe 

prill të vitit 1945, u deportuan 22.017 luftëtarë shqiptarë nga Kosova. Ata janë 

deportuar ne formacione ushtarake të cilat quhen eshalone qe gjatë muajve 

mars-prill 1945 nga Prizreni për në Tivar gjithsejt ishin gjashtë eshalone të 

tilla. Kështu në mars janë deportuar tre eshalone; eshaloni i parë, me 3.700 
luftëtarë, niset nga Prizreni më 24.3.1945 dhe arrin në Tivar më 29.3.1945; 

eshaloni i dytë, më 4.700 luftëtarë, niset nga Prizreni më 26.3.1945 dhe arrinë 

në Tivar më 31.3.1945 dhe eshaloni i tretë me 2.700 luftëtarë shqiptarë, niset 

nga Prizreni me 27.3.1945 dhe arrin në Tivar më 1 prill 1945. Ndërsa gjatë 

muajit prill janë deportuar edhe tre eshalone të tjera: eshaloni i parë me 1.506 

luftëtarë niset nga Prizreni më 19 prill 1945, eshaloni i dytë me 2.601 luftëtarë 

niset nga Prizreni më 20 prill 1945 dhe eshaloni i tretë me 1.216 luftëtarë niset 

nga Prizreni më 24 prill 1945.Ndërsa më pas nga Prizreni niset një eshalon i 

veçantë me 5.323 luftëtarë shqiptar, nga Maqedonia ne ditët e para të prillit të 

vitit 1945. 
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Pse po largoheshin luftëtarët 

nga Kosova 
Duke marrë parasysh se 

operacionet luftarake kundër 
nazistave gjermanë ne Luftën e 

Dytë Botërore kishin marrë fund 

nga fundi i viti 1944 me të drejt 

bëhët pyetja se pse i deportuan 

luftëtarët shqiptarë nga Kosova. 

Përgjigja ishte e qartë sepse 

planifikohej një hakmarrje ndaj 

shqiptarëve të Kosovës për 

humbjen qe kishin përjetuar 

formacionet ushtarake të 

partizanëve jugosllavë ne luftën 
ndaj luftëtarëve të Shaban 

Polluzhës. Ndërsa nga ana tjetër 

si qellim ishte largimi nga 

Kosova i atyre luftëtarëve të cilët 

mund të bëjnë rezistencë për 

vendosjen e pushtetit  ushtarak 

serb, gjegjësisht ripushtimin serb 

të Kosovës, ne saje të vendimeve 

të më vonshme. 

 

Të mobilizuarit iu ngjanin 

robërve 
Edhe pse të gjithë të tubuarit nga 

anë të ndryshme të Kosovës 

kishin premtime se do të 

deportoheshin me statusin e 

luftëtarëve për të ndjekur armikun 

ne vijen e frontit në veriperëndim 

të Adriaktikut(Istër-Slloveni), nga 

momenti i parë në Prizren u verejt 

se do të jetë tërësisht 

ndryshe.Nëse deri aty ata ishin të 

armatosur dhe të përcjellur me 
oficerë shqiptarë, më tu nisur nga 

Prizreni përcjelljen e moren 

oficeret serbo-malazez, ndërsa  po 

ashtu u detyruan për të dorëzuar 

armet me pretekst se rruga është e 

gjatë dhe do të lodheni pa nevojë, 

pra, ata u nisen nga Prizreni të 

paarmatosur, të pa ushqyer, të 

lodhur, të paveshur, dhe ne kushte 

higjenike të papërshtatshme. Ishte 

ky eshaloni i dytë që është nisur 

nga Prizreni  më 26 mars, ku 
pjesëtarët e tij  do të përjetojnë 

gjenocid të pa parë ne qytetin e 

Tivarit të Ri. 

 

Gjatë rrugës atyre iu ndalohej 

dalja nga kolona qoftë për të pirë 

ujë apo kryer nevoja fiziologjike. 

Kush kishte guxim të vepronte 

ndryshe e pësonte me jeten, sepse 

pushkatohej në vend. Nga një 

sjellje e tillë e oficerëve përcjelles 
të cilët vrisnin kur kishin dëshirë 

e flisnin fyerjet më vulgare ndaj shqiptarëve tash të gjithë e kishin të qartë se 

nuk janë më luftëtarë por iu ngjanin robërve të luftës. Dhe nga një situatë e 

tillë dramatike gjatë rrugës deri ne Shkodër numri i të vrarëve kishte arritur 

deri në 800 luftëtarë të cilët janë gjuajtur në lumin Dri, Bunë etj. 
 

Pamjet e Tivarit paralajmëronin masakren  
Me të arritur në Tivarin e Ri është vërejtur një moblizim i madh i popullatës 

vendore ku me ta ishin së bashku edhe njësitë ushtarake të Brigadës së Dhjetë 

Malazeze, të armatosur ne çdo aspekt, athua se janë duke pritur njësitë  e 

armikut. U pa qartë komploti dhe gracka e pregatitur, por ata  prisnin vetëm 

shkasin.Ne qendër të Tivarit të Ri pasi i kanë udhëruar për të pushuar ne afërsi 

të tyre ishte një krua, ku shqiptarët shprehen kërkesën për të pirë ujë, por 

oficerët reaguan ashpër duke mos iu mundësuar dhe fyer ata në aspektin 

nacional, duke vrarë tre shqiptarë, ndërsa nga plumbat e tyre kishin vrarë 

“gjoja” një ushtarë malazias. Ky ishte një tjetër pretekst për të vrarë shqiptarë, 
andaj për ketë “vepër “ e cila nuk ishte bërë nga shqiptarët ata pushkatuan 100 

ushtarë shqiptarë, sikurse nazistëtët gjermanë kohë më parë. Nga kjo e papritur 

shqiptarët ishin të vetdijshëm se një tragjedi e tillë  nuk do të përfudnoj më 

kaq, sepse ishin të rrethuar nga të gjitha anët. 

  

Ndërtesa e Monopolit të Duhanit ferri i shqiptarëve 

Ata më pas ne kolonë i detyruan të ecin dhe i vendosen ne objektin e 

Monopolit të Duhanit në afërsi të portit. Ishte kjo një ndërtesë tre katëshe, ku i 

detyruan të hyjnë brenda ndërsa të tjerët u vendosen në oborr, pra të gjithë 

grumbull e jo ne kolonë, sepse kështu mundësia për t‟i shfarosur ishte më e 

madhe. Dhe nuk ka vonuar shumë ne të gjithë shqiptarët si brenda ne ndërtesë 

e në oborr është qitur me të gjitha mjetet luftarake rreh dy orë dhe në oborr dhe 
shesh  ku ishin rreth 3000 veta nuk mbeti njëri i gjallë në këmbë, sepse u bë 

kasaphanë e vërtetë dhe kudo u bë lumë gjaku. E tërë kjo masakër ka zgjatur 

rreth një orë e gjysmë duke filluar në ora 14 të datës 1 prill 1945. Patën fat të 

shpetojnë vetëm ata qe ishin ne katin e lartë të ndërtesës, dhe disa nga eshaloni 

i parë të cilët për momentin ishin në Tivarin e Vjetër. Por, tragjedia nderpritet 

duke iu falenderuar një automobili i cili brenda kishte disa vëzhgues 

amerikanë, të cilët më gjasë kishin dëgjuar të shtënat e armëve dhe kishin 

ardhur për të parë vendin e ngjarjës. Por, kriminelet  iu dolën përpara dhe i 

binden të largoheshin dhe të vazhdojnë rrugën për në Ulqin. Pra, nga frika se 

do të zbulohet krimi, ata u detyruan ta nderpresin plojën. Ishte kjo një rastësi 

që të shpëtojnë disa luftëtarë kosovarë, të cilët do të jenë dëshmitarë të kësaj 
masakre, edhe pse qëllimi i forcave shfarosëse të partizanëve jugosllavë ishte 

për t‟i vrarë të gjithë për  të mos pasur dëshmitarë. 

 

Mungojnë varret e të masakruarve 

Me pas u mobilizuan të gjithë qytetarët si pleq, gra, të rinj, punëtor e ushtarë 

për të pastruar oborrin për të humbur gjurmet e kësaj vepre mizore. Me 

kamion kanë ngarkuar të vrarët dhe të plagosurir për t‟i deportuar në varreza të 

ndryshme kolektive. Madje në ketë transport kanë angazhuar edhe ata 

shqiptarë të cilët kanë mbetur gjallë.Ende nuk dihet se ku janë bartur kufomat 

dhe varrosur ata. Bëhet fjalë për disa vende si ne Tivarin e Vjetër, Tugjemil, 

Zalef dhe ne një shpellë në malin e Vollujicës pranë detit. Por, nuk ka dilemë 

se pjesën më të madhe të tyre e kanë gjuajtur në det.  
 

Bëhët pyetja sa janë vrarë ne këtë masakër, e sa kanë mbetur gjallë. Pasi nuk 

ka të dhëna arkivore, andaj  i vetmi burim është A. Hajdini-Xani i cili thotë se 

të gjallë kemi mbetur 810 individë, ndërsa nga Kosova janë nisur 4.700 

luftëtarë, nga del se gjatë rrugës dhe ne ketë masakër janë vrarë e zhdukur 3.  

890 shqiptarë të Eshalonit të dytë dhe 420 të Eshalonit të parë, pra gjithsej 4. 

310 individ kanë humbur jetën, çështje që mbesin për hulumtime... 

 

Në këtë regji shfarosëse ka pasur raste që individ të ndryshëm të shpëtojnë dhe 

të ikin në drejtime të ndryshme, por edhe aty nëse janë zbuluar janë likuidur, 

sepse të gjithë shqiptarët janë cilësuar si armiq, nga pushteti ushtarak. Ka raste 
të veçanta që kosovarët janë strehuar e mbajtur nga familje shqiptare duke iu 
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shpëtuar jetën, si ne Tivar, Anë të 

Malit dhe Krajë, ku për raste të 

tilla egzistojnë dëshmi autentike. 

 

Tragjedia e cila u hesht për vite 

të tëra 

Me të përfunduar lufta dhe kthimi 

i luftëtarëve kosovarë në shtëpitë 

e tyre, kjo ngjarje mori dhenë, por 

ishte me pasoja nëse kërkohej e 

vërteta pse ndodhi ajo. Madje ata 

të cilët e përjetuan ishin të 

kërcënuar nëse  debatojnë ne 

lidhje mbi ketë ngjarje e jo më të 

kërkojnë që ajo të ndriçohet në 
tërësi. 

 

Dhe si për ironi të fatit pas kësaj 

masakre  ajo u hesht nga ato të 

cilët është dashur të flasin dhe ta 

informojnë opinionin e gjërë për 

ketë gjenocid të bërë nga 

partizanët jugosllavë, duke 

kërkuar përgjegjësi nga ana  e 

tyre. 

 

Por, ndodhi që për këtë masakër 
te mos flasin kaudrat shqiptare 

qoftë nga Kosova apo nga 

Shqipëria, por për të parën herë të 

deklarohet A. Rankoviqi në 

Kongresin Themelues të PKS më 

8-12 maj 1945 i cili në mes 

tjerash ka thënë se ”udhëheqësit e 

eshalonit e nxitën revoltën midis 

shqiptarëve”, duke planifikuar të 

vrisnin “40 shqiptarë për një 

luftarë të vrarë”, duke vazhduar 
se “udhëheqesit tanë  hapën zjarr 

dhe i vranë 300 shqiptarë”. Një e 

dhënë e tillë  edhe pse e 

minimizuar shumë herë dëshmon 

se  një masakër e tillë ka egzistuar 

dhe është realizuar nga forcat 

partizane jugosllave, që ishin të 

Brigadës së Dhjetë Malazeze, 

duke mbetur informata e vetme 

zyrtare për këtë masakër. 

 

Por edhe pse një nismë të tillë në 
rrugë institucionale për të 

prezantuar dhe hulumtuar  të 

vërtetën është bërë nga Azem 

Hajdini si pjesëmarrës i kësaj 

masakre nga viti 1966 e më pas 

çdo gjë mbeti vetëm ne nismë 

sepse pushtetit jugosllav të kohës 

nuk i ka interesuar e vërteta për 

këtë tragjedi sepse  ishin vetë 

serbo-malazezët të cilët  ishin 

skenaristët dhe regjisorët e kësaj 
maskare e cila ishte më e madhja 

në përfundim të Luftës së Dytë Botërore ne Evropën Juglindore. 

 

Përgjegjësia e udhëheqjes së Shqipërisë 

Edhe pse kanë kaluar 75 vite nga masakra e Tivarit, deri më tash nuk kemi 
pasur rast të lexojmë diçka konkrete në lidhje mbi këtë tragjedi nga strukturat 

qeveritare të Shqipërisë. Madje kjo tragjedi nga ana e tyre është heshtur, duke 

mos u shënuar as në kalendarin e ngjarjeve historike sepse ata janë të 

vetëdijshëm për përgjegjësinë që mbajnë. Sepse si të lejohet që të kalojnë  

nëpër territorin e Shqipërisë eshalone të tëra qytetarësh kosovarë të përcjellur 

nga ushtarakët serbo-malazez gjoja për të marrë pjesë në ndjekjen 

përfundimtare të armikut në Istër e Slloveni, kur Lufta e Dytë Botërore kishte 

marrur fund.  

Objekti i Monopolit të Duhanit në Tivar-vendi i masakrës të 1prillit 1945! 

 

Nuk ka dilemë se ishte ky një veprim monstruoz dhe antikombëtar i 

udhëheqjes së Shqipërisë së kohës e cila ka përgjegjësi  për masakren e 
Tivarit. Por, nëse analizojmë rrethanat e kohës që më vonë është njoftuar 

opinioni i gjërë, as që është pritur diçka konkrete nga udhëheqja e Shqipërisë, 

ose me konkretisht nga ajo e PKSH, sepse këta ishin si filialë e komunistëve 

jugosllavë, dhe ishin të indoktrinuar nga ideologjia komuniste  si rrallë kush në 

Evropën Juglindore. Sepse nga ajo kohë e deri në vitin 1948 me jugosllavët 

kanë punuar së bashku për të eliminuar armiqet ideologjikë, ku egzistojnë 

dëshmi  të pakontestueshme sepse individë të ndryshëm shqiptarë janë 

arrestuar në Shqipëri dhe iu janë dorëzuar jugosllavëve, të cilët kanë 

përfunduar më pasoja tragjike. 

 

Tivari 1945 sikurse Srebrenica 1995 
Nuk ka dilemë se Masakra e Tivarit e vitit 1945 është pothuaj identike me 

masakren e Srebrenicës në vitin 1995 e bërë nga forcat ushtarake serbe ndaj 

rreth 8. 000  boshnjakëve. Por, këtu egziston vetëm një dallim sepse krimi në 

Tivar është bërë pa praninë e forcave ndërkombëtare ndërsa në Srebrenicë 

është bërë në prani të tyre, të cilët ishin gjoja me mision për të mbrojtur ketë 

popullatë. Një rast i tillë analogjik ka edhe të veçantën tjetër sepse viktimat e 

Tivarit,  edhe sot janë pa varre të identifikuara, ndërsa ata të Srebrenicës janë 

identifikuar, sepse janë gjetur në varrezat kolektive, më ç‟rast është bërë 

rivarrimi i tyre. 

 

Pllaka përkujtimore e cila mungon 

Ka ardhur koha që në lidhje mbi masakren e Tivarit të formohet një komision i 
veçantë pranë Qeverisë së Kosovës për të zhvilluar një takim me përfaqësuesit 

e Qeverisë së Malit të Zi. Nuk ka dilemë se ngjarja tragjike e vitit 1945 nuk 

mund ta ngarkojë me përgjegjësi pushtetin aktual në Mal të Zi, por angazhimi 

në drejtim të ndriçimit të kësaj masakre do të ishte në favor të pushtetit aktual 

në rrethana të reja shoqërore e politike.   
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Edhe pse kanë kaluar 75 vjet  nga 

kjo masakër ende  nuk ka të 

dhëna në lidhje mbi varret e të 

masakruarve, andaj  është obligim 
moral dhe civilizues që në vendin 

ku është bërë masakra të ngrihet 

një memorial apo të vendoset një 

pllakë përkujtimore në tre gjuhë 

për të njohtuar opinionin e gjërë 

mbi këtë ngjarje tragjike në vitin 

1945 që ka ndodhur në qytetin e 

Tivarit. 

 

Përfundim 

 
Ndonëse kanë kaluar 75-vite nga 

data e 1 prilit 1945, kur u 

masakruan shqiptarët nga 

Kosova, nga ana e strukturave 

ushtarake jugosllave të kohës, 

realizuar sipas një skenari me 

qellime shfarosëse ndaj 

shqiptarëve nga Kosova, ajo 

masakër  ia kalon “Natës së Shën 

Bartolomeut” të Parisit të vitit 

1573, që është sinonim për vrasjet 

masive të kundërshtarëve 
ideologjikë. 

 

Për këtë tragjedi në kohën e 

monizmit nuk është guxuar të 

flitet as  të shkruhet se pasojat 

ishin të mëdha. Çdo informatë 

ishte në heshtje, sepse politika 

komuniste e kohës si mision 

kishte eliminimin e krimeve duke 

mos i publikuar ato, por  e vërteta 

nuk ka mundur të heshtet.  
 

Vetëm pas rënies së monizmit, të 

mbijetuarit por edhe disa studiues 

kanë filluar të shkruajnë artikuj e 

botime të veçanta, e po ashtu janë 

përgatitur edhe emisione 

televizive. Është fatkeqësi që për 

këtë masakër nuk ka asnjë shënim 

në librat e shkollave fillore, të 

mesme e universitare, sidomos 

nga lënda e historisë, dukuri e cila 

nuk mund të arsyetohët me asgjë 
... 

 

Në lidhje me ketë ngjarje tragjike 

Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve 

në Mal të Zi, në Ulqin, më 30-31 

mars të vitit 2013, ka organizuar 

Konferencën shkencore 

”Masakra e Tivarit-1945”, me 

pjesëmarrje të studiuesve  nga 

Kosova, Shqipëria e Mali i Zi. 

Pas prezantimit të kumtesave për 

këtë ngjarje (të cilat ende nuk janë botuar) pjesëmarrësit më pas  kanë shkuar e 

vizituar vendin e krimit të Monopoli i Duhanit (31 mars). Ishte ky takimi i 

parë nga përfaqësuesit e një subjekti të shqiptarëve  ku kanë marrë pjesë edhe 

ish të mbijetuar e kësaj masakre nga Kosova, duke dëshmuar në mënyrë 
autentike përjetimet e kësaj tragjedie.  

 

Pasi në lidhje me këtë masakër nuk ka asnjë të dhënë në vendin e ngjarjes,  

duhet bërë çmos që në ketë vend të ngrihet një memorial i shkruar në tre gjuhë 

kushtuar kësaj ngjarje tragjike. Një memorial i tillë duhet të jetë monument i 

kujtesës, për të kaluarën, tashmën dhe të ardhmën për të njohtuar opinionin e 

gjërë mbi ketë masakër që ka ndodhur në qytetin e Tivarit. Në rrethana të reja 

kur tash Kosova është shtet i pavarur i takon qeverisë së saj të inicojë një 

çështje të tillë me pushtetin në Malin e Zi. 

Pjesëmarrësit e Konferencës shkencore te Monopoli i Duhanit në Tivar (31 mars 2013) 

 

Andaj ka adhur koha që historia të rishkruhet dhe të thuhet e vërteta për këtë 

tragjedi, duke eliminuar qasjen ideologjike e pranishme edhe në ditët tona. Në 

këtë aspekt është obligim profesional të hulumtohen arkivat sekrete të UDB-ës 

jugosllave, për  të hequr  hipotekat nga e kaluara ideologjike, që do të jetë në 

favor të faktografisë shkencore si kudo në botën demokratike.  

 

prill  2020 
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Prof. Dr. Lush Culaj, Prishtinë 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeveria e Durrësit dhe çështja kombëtare 
 

Gjendja në Shqipëri pas përfundimit të Luftës së Parë Botërore ishte e tendosur. 

Në Paris duhej të fillonte Konferenca e Paqes. Ishte i domosdoshëm themelimi i 

një qeverie të re, e cila do t'i përfaqësonte interesat e vendit në vend dhe pranë 

Fuqive të Mëdha. Për këtë arsye, Kongresi i Durrësit formoi një qeveri të 

përkohshme. Në Kongres, që i hapi punimet më 25 dhjetor 1918, morën pjesë 50 
përfaqësues nga Shqipëria, por megjithatë nuk morën pjesë përfaqësuesit e 

krahinave të pushtuara. Kryetar i Qeverisë u zgjodh Turhan Pashë Mehmeti, 

ndërsa nënkryetar Preng Bibë Doda. 
 

Kongresi i Durrësit u shpreh jo vetëm për pavarësinë e Shqipërisë së 1913-s, por 

edhe për rishikim e kufijve në favor të saj.Në ato rrethana tejet të ndërlikuara të 

brendshme dhe të jashtme, një veprimtari gjithaq e suksesshme e Qeverisë së 

Durrësit ishte e pamundur.Nevoja urgjente e mbrojtjes së atdheut e detyroi 

Qeverinë e Durrësit që në fillim të ndahet në dysh: a) delegatët e jashtëm për në 

Konferencën e Paqes, të kryesuar nga kryeministri Turhan Pashë Mehmeti dhe b) 

delegatët e tjerë që merreshin me punët e brendshme në Durrës. 
 

Shqipëria ndodhej në këtë gjendje si rezultat i mungesës së aleatëve dhe për shkak 

të pozicionit të lakmueshëm gjeografik. Qëndrimet e mbajtura ndaj çështjes 

kombëtare të Qeverisë së Durrësit duhet shikuar në kontekstin e realiteteve që 

ekzistonin atëherë, në kontekst të gjendjes së brendshme në vend si dhe në 

kontekst të zhvillimeve ndërkombëtare. 
 

Për Shqipërinë, veç tjerash, brengosës ishte edhe Traktati i Fshehtë i Londrës i 26 

prillit 1915. Përfaqësuesit italianë në Paqen e Versajës kërkonin me çdo kusht që 

marrëveshja e fshehtë e Londrës të zbatohej në favor të saj.Konferenca e Versajës 

u mbajt nga 18.1.1919 gjer më 21.1.1920.  Motoja e kësaj konference ishte dhënia 
fund e gjendjes së luftës ndërmjet palëve të konfrontuara: shteteve të Antantës, në 

njërën anë, dhe atyre të Bllokut Qendror, në anën tjetër. Konferenca që në fillim u 

kthye në arenë grindjesh në mes të vet fuqive fituese për shkak të ndarjes së 

plaçkës së luftës. Qeveria e Durrësit ishte në pozitë tejet të vështirë në planin e 

brendshëm, meqë ishte një qeveri sa për formë nën okupimin ushtarak të Italisë e 

pa një pushtet efektiv për ta qeverisur vendin. Ndërkaq, edhe në aspektin 

ndërkombëtar ishte në pozitë po ashtu të vështirë, ngase Austro-Hungaria, e cila e 

kishte ndihmuar çështjen shqiptare, e kishte humbur luftën. Franca dhe Anglia i 

përkrahnin fqinjët e shqiptarëve, kurse presidenti Wilson nuk i kuptonte sa duhet 

problemet e Evropës. Ekuilibri i mëparshëm i forcave në rrafshin ndërkombëtar, 

prej nga mund të përfitonte çështja shqiptare, ishte prishur tërësisht në dëm të saj. 

Dy shtetet fqinje ballkanike, si fituese të luftës, jo vetëm që dëshironin t'i ruanin 
trojet shqiptare të aneksuara më parë, por lakmonin edhe territore të tjera. 
 

Duke mos pasur aleatë të tjerë mbrojtës, Qeveria e Durrësit u mbështet pikërisht 

në përkrahjen italiane, me shpresë se do të përfitonte në favor të çështjes 

kombëtare. Por, pesha e Italisë si faktor ishte e vogël në krahasim me shtetet tjera 

fituese, që i mbështesnin pretendimet jugosllave dhe greke. Shqiptarët në Versajë 

do t‟i përfaqësonin disa delegacione, por delegacioni kryesor ishte ai i Qeverisë së 

Durrësit në përbërje: Turhan Pashë Mehmeti, kryetar, imzot Luigj Bumçi, 

Mehmet Konica, Luigj Gurakuqi, Mihajl Turtulli dhe Mustafa Kruja. Në këtë 

delegacion, patër Gjergj Fishta merrte 

pjesë si ekspert. Shqipëria merrte 

pjesë në Konferencën e Paqes në 

Paris në kategorinë e katërt dhe vetëm 

me letërkëmbim, ose në rast se e 
ftonte njëra nga pesë Fuqitë kishte të 

drejtë ta dërgonte vetëm një delegat.  
 

Kërkesat që Qeveria e Durrësit i 

kishte paraqitur Konferencës së 

Versajës ishin: 

1) T'i kthehet shtetit shqiptar 

pavarësia të cilën e kishte njohur dhe 

garantuar Konferenca e Londrës e 

vitit 1913. 

2) T'i kthehen shtetit shqiptar viset 
shqiptare që i ishin dhënë Malit të Zi 

me vendimet e Kongresit të Berlinit 

dhe të Konferencës së Londrës të vitit 

1913. 

3) T'i kthehen shtetit shqiptar viset 

shqiptare që i ishin dhënë Serbisë me 

vendimet e Konferencës së Londrës të 

vitit 1913. 

4) T'i kthehen shtetit shqiptar viset 

shqiptare që i ishin dhënë Greqisë me 

vendimet e Konferencës së Londrës 
së vitit 1913. 

 

Kryeministri i Greqisë në Paris 

pretendonte realizimin e ëndrrës 

greke, duke e paraqitur Shqipërinë 

Jugore si tokë greke. Me pretendimet 

e tyre u paraqitën edhe Mbretëria 

SKS dhe Italia. Situata e krijuar për 

delegacionin shqiptar në shkurt-mars 

1919, me lënien mënjanë të kërkesave 

të tij, e detyroi këtë delegacion që më 

7 mars 1919 t'i dilte Konferencës me 
një parashtresë tjetër me synim 

ritheksimin e kërkesave të tij, duke u 

bazuar në parimin e kombësisë. Me 

këtë rast delegacioni propozoi 

organizimin e një plebishiti popullor, 

që do të shtrihej mbi të gjitha 

territoret kontestuese në mes 

Shqipërisë dhe të vendeve fqinje 

ballkanike në Kosovë e Çamëri. 
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Delegacioni kërkonte që në këto treva, me autorizimin e Konferencës, të vendoset 

një kontingjent trupash amerikane për periudhën derisa të përfundonte refe-

rendumi. 

 

Vlen të theksohet, fatkeqësisht, se përfaqësuesit amerikanë çështjen shqiptare në 

përgjithësi, dhe atë të Kosovës në veçanti, asokohe nuk e njihnin sa duhet. Madje 

atë e njihnin me ngjyra të errëta, siç e paraqiste literatura e shkruar nga autorë të 
vendeve fqinje. Edhe forca e tyre politike nuk ishte e fuqishme, sepse fjalën 

kryesore e kishin Franca dhe Anglia. Megjithatë SHBA-ja dhe presidenti Wilson 

e dhanë kontributin e tyre në suaza të mundësive, duke u mbështetur në parimin e 

popujve për vetëvendosje. 
 

Delegacioni qeveritar përpiqej me çdo kusht ta paraqiste në mënyrë sa më të denjë 

në Konferencë çështjen shqiptare. Vetë kryeministri dhe kryetari i delegacionit 

qeveritar vendosi që delegacionit t'i printe imzot Luigj Bumçi, ndërsa sekretar të 

ishte Gjergj Fishta. 
 

Më 9 dhjetor 1919, përfaqësuesit e Anglisë, Francës dhe SHBA-së i njohin Italisë 

sovranitetin e plotë mbi Vlorën dhe krahinën e saj.   

Pallati i Versajes, ku u mbajtë Konferenca e Paqes në Paris  pas Luftës së Parë Botërore 

 

Më 13 janar Konferenca vendosi që t'i kënaqte apetitet e Jugosllavisë, Italisë dhe 

Greqisë. Dy ditë më vonë Luigj Bumçi i drejtohet kryetarit të Konferencës së 

Paqes, duke shprehur protestën kundër këtyre vendimeve që nuk përputhen me të 

drejtën për vetëvendosje të popujve. 
 

Kërkesat e pareshtura të Qeverisë së Durrësit në Konferencën e Paqes 1919-1920 

që trevat e shkëputura nga Kongresi i Berlinit i vitit 1878 dhe Konferenca e 
Londrës e vitit 1913 t'i bashkoheshin shtetit amë, nuk gjetën mbështetje nga 

shtetet vendimmarrëse në këtë konferencë. Paqja e Versajës e sanksionoi nga 

pikëpamja ndërkombëtare copëtimin e mëhershëm të trojeve shqiptare. 

Konferenca e Parisit 1919-1920 e ndryshoi hartën politike të Evropës, Azisë e 

Afrikës.Aktiviteti i delegacionit tonë qeveritar në Paris ishte jashtëzakonisht i 

dendur gjatë ditëve të Konferencës, por mundësitë e ndryshimit në favor të 

shqiptarëve ishin të kufizuara. 
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Pavarësia e Kosovës dhe veprimtarët ilegalë të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare 1945-1999 
 

Synimi për Bashkimi Kombëtar në Kosovë dhe në trojet 
tjera shqiptare nën Jugosllavi, nuk është i njohur vetëm 

në dekadat e fundit të shekullit XX. Si projekt politik 

daton që prej Lidhjes së Prizrenit, për të vazhduar edhe 

gjatë luftërave që sollën pavarësinë e Shqipërisë. 

Mbijetoi si ide e fuqishme në hapësirat tjera gjeografike 

ku jetonin shqiptarët që mbetën jashtë Shqipërisë së 

1912-ës.  

 

Komiteti për Mbrojtjen e Kosovës18, pjesëmarrja e 

Hasan Prishtinës në Konferencën e Parisit për të kërkuar 

bashkimin e Kosovës me shtetin shqiptar19, Lidhja e 
Dytë e Prizrenit20, Konferenca e Bujanit21, përfshirja në 

                                                
18

Komiteti “Mbrojtja Kombëtare e Kosovës”u themelua në 

ilegalitet të plotë më 1 maj1918 dhe më 7 nëntor1918 u vendos 

përfundimisht në Shkodër nga figurat të shquara atdhetare si: Bajram 

Curri,Hoxha Kadri Prishtina, SaliNivica, Hasan Prishtina,Bedri 

Pejani, Qamil Bala, SaliRama, HafizIsmet Dibra etj. Qëllimi parësor i 

kësaj organizate politike kombëtare ishte mbrojtja e shtetit të pavarur 

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

viseve të tjera shqiptare të Jugosllavisë, që ishin të shkëputura 

padrejtësisht më 1913 dhe për bashkimin e tyre me Shqipërinë. 
19

 Në rrethana të tilla delegacioni i Qeverisë Shqiptare shkoi në Paris 

dhe propozoi dy memorandume. Me memorandumin e parë kërkohej 

që të korrigjohen vendimet e Kongresit të Berlinit dhe të Konferencës 

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

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

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

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

Konferencën Paqësore, kërkesat e shqiptarëve nuk u morën parasysh. 

Në Konferencën Paqësore të Parisit Shqipëria u pranua si shtet i 

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

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

nën kontroll Vlorën me viset anësore, derisa kryengritja e shqiptarëve 

e vitit 1920, i detyroi trupat italiane që të tërhiqen nga Shqipëria. 
20

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

tubimin e 300 përfaqësuesve të të gjitha krahinave shqiptare në 

kuvendin shqiptarë të mbajtur në Prizren më 10 qershor1878. Në 

takim kishte edhe boshnjakë nga Bosnja dhe Sanxhaku (Shqiptarë të 

asimiluar). Qëllimi i takimit ishte formimi i një shteti autonom 

shqiptar që do të mbulonte vilajetet osmane të Prizrenit,Shkodrës, 

Manastirit dhe Janinës. Lidhja ishte lëvizja e parë e madhe e 

organizuar politikisht, adminstrativisht dhe ushtarakisht për të krijuar 

një rajon të bashkuar shqiptar qysh nga dështimi i forcave të 

Skënderbeut në Mesjetë 
21

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

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

janar1944, në kullën e Sali Manit, bajraktarit të Krasniqes, që ndodhej 

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

Krahinor për Kosovë e Rrafshi i Dukagjinit, ku morën pjesë 

49delegatë që përfaqësonin të gjitha viset dhe shtresat shoqërore të 

Kosovës. Midis pjesëmarrësve kishte komunistë, nacionalistë dhe 

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

rinisë e të gruas antifashiste etj[1].Bunjaj si një vend pritje e 

përfaqësuesve të dy kombësive (shqiptarëve dhe serbëve) që kërkonin 

një marrëveshje për parandalimin e konflikteve të mëtejshme 

programet e të gjitha organizatave ilegale në Kosovën e 
pas Luftës së II Botërore, lufta e UÇK.-ës, dhe 

vazhdimësia e kësaj ideje në diskursin e sotëm politik, 

është shenjë për një aspiratë që ka qëndruar paralel me 

të gjitha përpjekjet politike të shqiptarëve.  

 

Mirëpo ndër sfidat më të mëdha ishte viti 1945 dhe 

periudha që pason. Ishte koha kur shqiptarët, pa 

dëshirën e tyre, mbetën në kuadër të Serbisë e të ish- 

Jugosllavisë. Nuk ishte hera e parë që shqiptarëve iu 

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

mashtrimi më i madh që komunistët  jugosllavë ua bënë 
shqiptarëve22. Në Konferencën e Tretë të PKJ-së për 

Kosovë23 (më 1945), kryetar i Qeverisë së Serbisë , 

BllagojeNeshkoviqi, shqiptarëve i‟u kishte premtuar se 

posa të qetësohet reaksioni në Shqipëri, do të 

rregullohet çështja e bashkimit të Kosovës me 

Shqipërinë. Andaj, rezistenca ishte fati ynë historik. 

                                                                          
ndëretnike. Në këtë konferencë morën pjesë 49 delegatë që 

përfaqësonin popullin e Kosovës dhe forcat politike të rreshtuara te 

Fronti Antifashist Nacional-çlirimtar i Kosovës. Konferenca shqyrtoi 

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

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

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

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

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

Bujanit doli me një dokument përfundimtar në rezolutën e miratuar 

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

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

edhe sot, dëshiron me u bashkue me Shqipërinë.  
22

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

me titull “Çështja kombëtare në Jugosllavi në dritën e Luftës 

Nacionalçlirimtare”, Në mes tjerash në lidhje me çështjen shqiptarëve 

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

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

Bosnjës e Hercegovinës do të zgjidhet lehtë ashtu siç dëshirojnë të 

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

popull, me pushkë në dorë, në këtë luftën e sotme Nacionalçlirimtare”. 
22

 Arkivi i KQ të LKJ-së, Beograd.TrecaPokrainskaKonferencia KPJ 

zaKosovo i Metohiu (Konferenca e Tretë Krahinore e PKJ-së për 

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

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

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

Referati politik i Bllakoje Neshkoviqit, premtohet, çështja e Kroacisë, 

çështja e Sllovenisë, çështja e Bosnjës e Hercegovinës do të zgjidhet 

lehtë ashtu siç dëshirojnë të gjithë, sepse do ta zgjidhë populli, kurse 

këtë të drejtë e fiton çdo popull, me pushkë në dorë, në këtë luftën e 

sotme Nacionalçlirimtare”. 
23

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

zaKosovo i Metohiu (Konferenca e Tretë Krahinore e PKJ-së për 

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

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

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

Referati politik i BllakojeNeshkoviqit, premtohet bashkimi i Kosovës 

me Shqipërinë. 28 mars 1945, Prishtinë 
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Deri vonë historiografia shqiptare nuk u mor me këto 

ngjarje, jo vetëm pse okupuesi u kujdes që t‟i shpallte 

tema tabu, siç e patën shpallur të tillë tërë rezistencën 

shqiptare kundër robërisë, por edhe ngaqë ende nuk 

ishte mbyllur fleta e fundit e kësaj historie, e cila 

vazhdoi të rridhte gjithnjë e më bujshëm në viset etnike 

shqiptare. 
 

Kur u festua 100- vjetori i shpalljes së pavarësisë të 

shtetit shqiptar, e që njëkohësisht shënon edhe 

fatkeqësinë po të kaq viteve të copëtimit të Shqipërisë 

në disa shtete ballkanike, çështja kombëtare shqiptare 

konsiderohej deri diku e mbyllur, ngase Kosova është 

shpallur shtet demokratik e i pavarur, ndërsa statusi i 

shqiptarëve në Maqedoni e në Mal të ZI dukshëm është 

avancuar.  

 

Pas vitit 1945, Kosova përsëri u robërua. Shqiptarët 

përsëri vendosën të qëndronin dhe të rezistonin. Edhe 
më tutje në rend të obligimeve historike mbeti obligimi 

dhe qëllimi suprem i lëvizjes ilegale-çlirimi i trojeve të 

mbetura nën sundimin e huaj dhe bashkimi i tyre me 

shtetin amë. Kjo dëshmon se lufta e armatosur që nisën 

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

rrënjët qysh më herët dhe nga programi i Lidhjes së 

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

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

dhe të Ballkanit me shtetin e vetë kombëtar. 

 

Çështja e Kosovës në veçanti dhe e shqiptarëve në 
përgjithësi, në Jugosllavi, pas përfundimit të LDB-së, 

konsiderohej si çështje e mbyllur. Qeveria e re e 

Jugosllavisë, pinjollë i pushtetit të vjetër, vazhdonte me 

përpjekje të ethshme që në çdo pore të jetës të shuante 

çdo ndjenjë kombëtare dhe liridashëse. Edhe pse 

presionet vazhdonin, populli gjeti një mënyrë tjetër të 

rezistencës, që ishte shumë më kuptimplote, ama ishte 

edhe e rrezikshme. 

 

Në ilegalitet të thellë filluan të vepronin organizatat e 

shumta patriotike ilegale shqiptare, si: Lëvizja Nacional 
Demokratike Shqiptare (L.N.D.SH.)24, Besa Kombëtare 

(B.K)25 dhe disa të tjera pak më të vogla.26 Lëvizja 

patriotike shqiptare ilegale në Kosovë kishte një shtrirje 

të madhe në kohë dhe në hapësirë, që përfshinte vitet 

1945-1998, me aktivitete dhe me problematikë të 

larmishme, me momente kulmore dhe herë-herë 

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

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

ballë për ballë regjimit të Beogradit.27 

 

Interesimi i shprehur nga bashkësia ndërkombëtare për 

çështjen e pazgjidhur shqiptare mund të thuhej se kishte 

                                                
24

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

Gj.nr. 17/45  
25

Qerim Lita, Referat për Komitetet Nacional Demokratike Shqiptare, 

Prishtinë, 2009, 20-22 

Referat o  
26

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

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

Punëve të Brendshme, nr. 4000/1.  
27

Sabile Keçmezi-Basha, Organizatat dhe grupet ilegale në Kosovë 

1981-1989, Prishtinë 2003, 31. 

ndodhur menjëherë pas prishjeve të marrëdhënieve të 

Jugosllavisë me llagerin  e shteteve socialiste (Byroja 

Informative),  të vitit 1948, demonstratave studentore të 

vitit 1968 e 1981 dhe dukshëm vjen në shprehje pas vitit 

1989. Ky interesim i shtuar kishte ndodhur për shumë 

arsye:  

1. Fundi i shembjes së sistemit komunist më 1989-1990;  
2. Fundi i Luftës së Ftohët, i viteve 1989-1990, që 

shënonte fillimin e një epoke të re në politikën 

evropiane, që pasohet me formimin e shteteve të reja 

kombëtare në Ballkan dhe në Evropën Lindore e 

Juglindore28 dhe 

3. Riorganizimi i Lëvizjes ilegale Kombëtare Shqiptare 

në rezistencën aktive ushtarake – UÇK. 

 

Natyrisht, se të gjitha këto ngjarje patën jehonë pozitive 

edhe në Kosovë dhe tek shqiptarët, që për një të drejtë të 

natyrshme historike (bashkim kombëtar), ishin 

angazhuar që nga Lidhja Shqiptare e Prizrenit e këndej. 
Por, kthesën më të madhe, Lëvizja Ilegale Kombëtare 

Shqiptare e arrinë më 1981 dhe e përfundon në fund 

shekull 20, në kohën kur zë fill formimi i Ushtrisë 

Çlirimtare të Kosovës dhe e tërë lufta kurorëzohet me 

çlirimin e saj. Kjo edhe është periudha më e 

rëndësishme; është përmbyllje kulminante e një 

lëvizjeje të gjatë ilegale në Kosovë dhe në trojet tjera 

shqiptare të ish- Jugosllavisë. 

 

Do theksuar se edhe brenda organizatave politike të 

kohës kishte dallime rreth artikulimit programor, se cila 
ishte platforma më e mundshme dhe më e përshtatshme 

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

deri te një strategji e përbashkët veprimi. Dallimet 

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

çështjes kombëtare, ngase veprimtaret e ilegales 

asnjëherë në qëndrimet e tyre nuk ishin dogmat, por 

varësisht prej rrethanave kombëtare e ndërkombëtare, 

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

e dëshmon evoluimi i qëndrimeve rreth zgjidhjes së 

statusit të Kosovës në situata të caktuara, që do i 

paraqes, të përmbledhura në tre opsione si:  
1. Bashkimi i të gjitha tokave shqiptare me Shqipërinë;  

2. Bashkimi i të gjitha trojeve shqiptare në një republikë 

brenda Jugosllavisë dhe 

3. Republika e Kosovës.
29

  

 

Që të tri këto opsione të shtruara nga veprimtarët e 

ilegales të Lëvizjes Kombëtare, në periudha të 

ndryshme kohore, kishin edhe bartësit e vet ideor. 

Opsionin e parë për bashkimin e trojeve shqiptare  me 

Shqipërinë në programin e saj e kishte paraparë 

LNDSH30, LRBSH31, OMLK32 dhe Lëvizja Nacionale 

                                                
28

Sylë Ukshini, Po aty, 12. 
29

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

Shqipërisë 1945-1981, Prishtinë, 2009, 303. 
30

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

Lëvizjes Nacional Demokratike Shqiptare, Arkivi i Kosovës, dos. 

Formimi i ONDSH, 1946 
31

Programi i Lëvizjes Revolucionare për Bashkimin e Tokave 

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

(Arkivi i Kosovës). 
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për Çlirimin e Kosovës dhe Viseve tjera shqiptare në 

Jugosllavi33. Opsionin e dytë e kishte paraparë 

organizata “Partia Marksiste-Leniniste Shqiptare në 

Jugosllavi”34, e cila në programin e saj parashihte 

bashkimin e të gjitha trojeve ku shtriheshin shqiptarët në 

një republikë në kuadër të RSFJ-së. 

 
Megjithatë, veprimtaria dhe mendimi politik i 

shqiptarëve në Kosovë nuk u zhvillua ç‟lirshëm, si 

pasojë e statusit politik e juridik të popullit shqiptar në 

Jugosllavi; si pasojë e pengesave që vinin nga represioni 

i madh nga Republika e Serbisë dhe Lidhja Komuniste e 

Jugosllavisë, e cila nuk pranonte alternativë tjetër të 

zhvillimit e të mendimit politik; si pasojë e gjendjes së 

vështirë ekonomike, arsimore e kulturore dhe si pasojë e 

faktit se angazhimi politik për Pavarësinë e Kosovës 

zhvillohej nga veprimtarët që vepronin në ilegalitet35. 

 

Opsioni i tretë, apo zanafilla e idesë për Republikën e 
Kosovës ishte shpalosur fillimisht me demonstratat e 

vitit 196836. Por, si më e sforcuar u paraqit në formë të 

plotë, në periudhën e demonstratave të vitit 1981
37

 e 

198938. Kosova-Republikë, pas shumë bisedimeve në 

mes të veprimtarëve të Lëvizjes Kombëtare ilegale, 

ishte kërkesë e të gjitha grupimeve ilegale pas vitit 

1968, 1981, 1989, që më vonë do të bëhet kërkesë e 

gjithë popullit shqiptar në Kosovë dhe në viset e tjera 

jugosllave të banuara me shqiptarë.  

 

Bartëse kryesore e kësaj kërkese pa dyshim se ishte 
fillimisht OMLK, ku gjatë muajit qershor 1981:Hydajet 

Hyseni, Mehmet Hajrizi e Nezir Myrtaj me grupin e tyre 

të fshehtë, lëshuan në qarkullim platformën për 

organizimin e mëtejmë me titull: “Teza rreth Frontit 

Popullor për Republikën e Kosovës”. Në këto teza jepen 

argumentet që flasin se Kosovës i takon statusi i 

Republikës në Federatë, se ajo është e arritshme dhe se 

populli i Kosovës ka potencial të luftojë për fitimin e 

saj.   

 

Më 17 janar 1982 në Untergrupenbah të Gjermanisë u 
vranë 3 aktivistët më të dalluar të kohës, Jusuf Gërvalla, 

Kadri Zeka dhe Bardhosh Gërvalla ku nga disa të dhëna 

thuhej se në atë takim ishte arrit bashkimi i këtyre dy 

organizatave (OMLK dhe. Lëvizja Nacionale për 

Çlirimin e Kosovës dhe Viseve tjera shqiptare në 

Jugosllavi). 

 

Por një muaj më vonë, më17 shkurt 1982 në Turqi, 

përfaqësues të dy grupimeve patriotike të fshehta, Sabri 
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Programi Politik “Në rrugë drejtë lirisë” 1977-1978, Arkivi personal 

– Mehmet Hajrizi.; Mehme tHajrizi, Histori e një organizate politike 

dhe demonstratat e vitit 1981, Toena, Tiranë 2008, f. 119 
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Programi Politik i Lëvizja Nacionale për Çlirimin e Kosovës dhe 

Viseve tjera shqiptare në Jugosllavi 
34

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

PP.nr.198/82; PP. Nr.66/82 
35

 Po aty, f. 139. 
36

 Arkivi i Kosovës, Dos. Programi Politik i Demonstratave 1968, 

Prishtinë 1968. 
37

 Arkivi i Kosovës, Procesi gjyqësor i grupit të parë të studentëve, që 

morën pjesë në Demonstratat e vitit 1981, d. PP.nr. 58.81, Gjykata e 

Qarkut, Prishtinë 
38

 Protestat gjithëpopullore, Kosovë 1989. 

Novosella dhe Abdullah Prapashtica (të arratisur politik 

nga Kosova), në prezencë edhe të ambasadorit të 

Shqipërisë në Turqi, Bujar Hoxha shpallin të formuar 

Lëvizjen për Republikën Socialiste Shqiptare në 

Jugosllavi (LRSSHJ). Ndërsa me 15 maj të vitit 1982, 

edhe zyrtarisht, në Zvicër përfaqësuesi i grupit të tretë 

patriotik (OMLK), Xhafer Shatri deklaron hyrjen në 
LRSSHJ. 

 

Qëllimi i LRSSHJ ishte që të arrihet formimi i 

Republikës së Kosovës në kuadër të federatës jugosllave 

ku do të përfshiheshin viset e banuara me shumicë 

shqiptarë. 1985, Në pjesën e parë e vitit 1985, Këshillat 

bazë të LRSHJ-së dhanë mendimet me shkrim për 

programin e mëtejmë të LRSSHJ-së. Komiteti Qendror i 

LRSHJ-së duke u bazuar në to dhe në “Tezat....” e 

lartpërmendura adaptoi Programin e parë të saj. Me këtë 

rast iu ndërrua edhe emri nga LRSSHJ në LPRK 

(Lëvizja Popullore për Republikën e Kosovës). 
 

Lëvizje Popullore për Republikën e Kosovës, e cila lindi 

nga bashkimi i tri organizatave ilegale patriotike 

shqiptare, është një hallkë e rëndësishme e lëvizjes 

Kombëtare Shqiptare në Kosovë por edhe në viset e 

tjera shqiptare të robëruara39”. 

 

Me ngjarjet e viteve 1989 e këndej që pasuan në ish-

Jugosllavi, me një mënyrë filloi edhe dekompozimi i 

federatës jugosllave, ndërsa shqiptarët si andej e këndej 

kufirit i‟u rikthyen qytetërimit të vet, pra bashkësisë së 
qytetërimit evropian.40 

  

Mirëpo, pas ndryshimeve të shumta politike që pasuan 

në mes viteve 89-99 të shekullit të kaluar, veprimtarët e 

Lëvizjes Kombëtare Shqiptare që vepronin në ilegalitet, 

por edhe ata që vepronin në parti të ndryshme politike 

legale që u formuan gjatë kësaj periudhe, duke e par dhe 

hetuar ndikimin e faktorit të brendshëm dhe të atij 

ndërkombëtarë, në qëndrimet e veta filluan të bënin 

korrigjime në qasje dhe në organizim.  

 
Programet politike e kombëtare dhe mjetet e format e 

luftës me të cilat parashihej të arriheshin qëllimet e saja, 

në esencë kishin mbetur të pandryshueshme gjatë gjithë 

historisë së lëvizjes kombëtare. Por, forma më e lartë e 

rezistencës, lufta e armatosur, ndonëse ishte pjesë e 

programeve, por edhe e praktikës historike të lëvizjes 

kombëtare, arriti të zbatohej në tërë kuptimin dhe 

gjerësinë e saj, vetëm në vitet e nëntëdhjeta të shekullit 

të kaluar, atëherë kur u krijuan kushtet e brendshme dhe 

të jashtme për të, kur u poqën faktorët subjektivë dhe 

objektivë të lëvizjes. Brezat e mëparshëm të lëvizjes 

ilegale, nuk mund ta bënin këtë, në Jugosllavinë stabile 
e me prestigj ndërkombëtar dhe në rrethanat e luftës së 

ftohtë. Megjithatë, lufta çlirimtare përgatitej dhe 

zhvillohej shkallë-shkallë përballë valëve të egra të 

dhunës që ushtronte pushtuesi.  

 

                                                
39

Xhavit Haliti, http://kosovare.forumotion.com/t1445p15-kush-ishte-

lpk-dhe-roli-i-saje-ne-uck, 10 janar 2017 
40

 Po aty, 317. 
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Ky besim dhe ky angazhim i pa kursyer i ilegales dhe 

besimi i madh në popullin e vet, ndikoi që të formohej 

edhe UÇK-ja, ngase çdo organizatë ilegale në ish 

Jugosllavi, në programet e tyre, përveç zgjidhjes 

paqësore të çështjes shqiptare ato parashihnin edhe 

zgjidhjen me luftë, andaj dalja në skenë e UÇK-së nuk 

ishte e rastësishme dhe se ishte krahu më i natyrshëm i 
Lëvizjes Kombëtare në Kosovë që nga viti 1945. Lufta e 

Kosovës nën udhëheqjen e UÇK-së, dhe ndihma e 

madhe nga faktori ndërkombëtar që sollën lirinë  që sot 

popullata e Kosovës e gëzon , dëshmon dhe provon se 

ishte vepra më madhore e të gjithë atdhetarëve  që u 

angazhuan për Pavarësinë e saj duke mos kursyer as 

jetën e tyre.  

 

Ky organizim i ri dhe kjo qasje e re politike e ushtarake 

me kohë kishte kaluar barrierat ideologjike dhe nuk e 

shihte më veten pre të asnjë ideologjie. Bile, për hir të 

interesave më madhore kombëtare, gati të gjithë ish të 
burgosurit politikë në vitet e 89-99, me daljen nga burgu 

kishin aderuar në radhët e LDK-së, e parti të tjera të 

formuara legalisht, vetëm e vetëm që të bënin unitetin 

kombëtar edhe më të fuqishëm. Ka ndodhur edhe kjo, se 

më vonë kur po ata iu bashkonin radhëve të UÇK-së, 

paraprakisht deklaronin se nuk i takonin asnjë partie, se 

për ta ekzistonte vetëm UÇK-ja si faktor politik e 

ushtarak i Kosovës 

 

Vetëm kur të studiohet mirë, thellësisht e shkencërisht 

kjo periudhë do të kuptohet më mirë e më drejt e tërë 
situata politike e ushtarake në të cilën kaloi Kosova. 

Edhe pse kjo situatë e rëndë me kalimin e viteve do të 

davaritej, në Kosovë do të ndihej rëndë pesha e 

represionit të egër serb, por edhe më tej tek populli 

shqiptarë do të rritej besimi te SHBA-të e Evropa, si 

kodi më i pathyeshëm për lirinë dhe sigurinë globale. 

Bashkësia ndërkombëtare shfaqet si forcë rrezatuese për 

zgjidhjen e problemit të shqiptarëve në ish-Jugosllavi, 

ngase ata (shqiptarët) pa dashjen e tyre kishin ngelur 

larg saj. Angazhimin e madh që bënë forcat kombëtare 

për tu kthyer aty, në Evropë nuk ishte i lehtë, ashtu siç 
ishte menduar në fillim të viteve të 90-ta. Ajo madje, 

shpesh acaroi edhe kancelaritë evroperendimore.  

 

Rëndësia e kësaj politike dhe e kësaj lufte më vonë 

kishte shënuar ngritje graduale  pozitive, mund të thuhej  

që nga Rezoluta e Parlamentit Evropian (1989) e deri te 

përkrahja e Planit Gjithëpërfshirës të MartiAhtisarit41. 

Zgjidhja e çështjes së Kosovës, e cila ishte edhe sfida e 

fundit e madhe që kishte mbetur në Ballkan pas 

shpërbërjes së Jugosllavisë, respektivisht bërja e 

pavarësisë së Kosovës mbi bazën e Planit të Ahtisarit, i 

cili përbën një zgjidhje kompromisi, është një sprovë 
përfundimtare për politikën e jashtme të Bashkimit 

Evropian, të SHBA-ve dhe e Bashkësisë ndërkombëtare 

në përgjithësi. 

 

 

                                                
41

Marti Ahtisari, Plani gjithëpërfshirës, Gazeta Koha ditore, 3 shkurt 

2007, Prishtinë 
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Hazir Mehmeti, Vjenë 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kisha Katolike Shqiptare, vatër në shërbim të njeriut dhe kombit 
 

30 vjet nga krimi serb i helmimit të fëmijëve shqiptarë në Kosovë 

 
Kisha Katolike Shqiptare, vatër në shërbim të njeriut dhe kombit Fëmijët e helmuar u trajtuan me zemërgjerësi e 

profesionalisht nga personeli kishtar. Tani e 30 vjet më parë një rifreskim kujtese. Policia sekrete serbe plaçkitë barnat 

dhe kërcënon shenjtërit në shërbim. Në biseda informative Don Lush Gjergji. Urdhri i policisë serbe: të ndalohet 

dhënia e ndihmave fëmijëve të helmuar. Kardinali kroat Franjo Kuharic “Mendojmë, se sulmi ndaj Kishës Shqiptare në 

Kosovë, mbi gjithë, është akt jo civilizues: A është ndihma e dhënë të sëmurëve të tjerë krim? 

 

 

Viti 1990 në Kosovë do shënohet si vit i disa ngjarjeve 

të rënda në jetën e Kosovës, mbi të gjitha përjetimi i 

dhunës së paparë në shkolla, Njëri nga aktet më 

kriminale nga të gjitha aktet e dhunës në Kosovë ishte 

helmimi i fëmijëve shqiptarë. Në këto rrethana u vunë 

në lëvizje i tërë populli. Nga ajo kohë do shkëpusim pak 

rreshta përkujtimi mbi aktivitetin e Kishës Katolike 

Shqiptare, me theks të veçantë në Ferizaj dhe Binçë e 

shënuar në shtypin kroat. Kisha Katolike Shqiptare ishte 

pjesë e kësaj lëvizje në mbrojtje dhe ndihmë të fëmijëve 

të helmuar nga pushtuesit serb. Ajo ishe bërë qendër ku 

trajtoheshin të helmuarit, qendër e furnizimit me barëra 
dhe material sanitar për shumë qendra të Kosovës. 

Qendër e mbledhjes së shënimeve dhe fakteve mbi 

helmimin e fëmijëve. Këto fakte do prezantohen në 

mjete informimi, simpoziume, konferenca në 

vazhdimësi. Kisha Katolike Shqiptare ishte shpresa e 

ndihmës, e strehimit. “Së pari më vrisni mua, pastaj 

vëllezërit e mi të strehuar këtu”, tha prifti patriot. Porosi 

shekullore ndaj vëllaut! Nga shënimet e kohës po japim 

sekuencë nga ditët e para të helmimeve masive në 

Ferizaj dhe Kosovë. 

 

Në pamundësinë e krijuar nga intervenimi i policisë 
serbe, u bë e vështirë deri e pamundur, dhënia e 

ndihmës fëmijëve të helmuar në Ambulanten Rajonale 

të Ferizajt. Në këto rrethana duhej më shumë se kurrë 

veprimi organizativ që fëmijët e helmuar me çdo kusht 

të trajtohen. Dr. Paulina Lumezi, në bashkëpunim me 

kolegët e saj dr. Besim Hoxha dr. Hajdin Ymeri dha 

idenë për ngritjen e një ambulante improvizuese brenda 

kishës. Kjo ide u mbëshet edhe nga të tjerët, dr. Safet 

Beqiri, dr. Xheladin Reqica, dr. Agim Bytyçi, dr.Tefik 

Idrizi, dr.Skender Hyseni. U bisedua Don Lush Gjergji 

dhe personelin e Kishës Katolike Shqiptare duke parë 
nevojë të ngutshme për ndihmë fëmijëve shqiptarë të 

helmuar. Së bashku me personelin shëndetësor nga 

Shtëpia e Shëndetit në Ferizaj, vendosin të improvizojnë 

ambulancë për trajtim mjekësor brenda hapësirës së 

kishës. Dihej se policia serbe pengonte trajtimin në 

Ambulanten Rajonale e cila ishte e ngarkuar me 

pacientë, pengonte bartjen e të helmuarve deri aty dhe 

qendra tjera mjekësore jashtë Ferizajt. Kjo edhe 

vendoset, ku përgjegjëse për ambulanten brenda kishës 

u caktua Motra Viktoria e cila do jetë në shërbim të 

vazhdueshëm me përkushtim. Motra Viktoria së bashku 

me dr. Paulina Lumezin dhe dr. Hajdin Ymeri mori 
pjesë në punimet e Simpoziumit në Zagreb i organizuar 

me 9 qershor 1990 me temë nga helmimet në Kosovë. 
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Nën llupen e pushtuesi serb u vu aktiviteti në Kishën 

Katolike Shqiptare, sulmet e saj ishin të përditshme dhe 

shumë agresive nga e cila plaçkitën të gjitha barërat, 

maltretohen mjekët, shërbyesit dhe të sëmurët. Kjo 

gjendje u pasqyrua edhe në shtypin e kohës. Në biseda 

informative ftohet edhe Don Lush Gjergji, të cilin e 

urdhërojnë për ndërprerje të trajtimit të helmuarve në 
kishë. 

 

Shtypi kroat: “Vecernji List”, “Fokus”, “Glas Koncila” 

dhe gazeta tjera, përcillnin ngjarjet në Kosovë, mes tyre 

u dallua me regjistrimin dhe shkrimet drejtpërdrejtë nga 

helmimet e fëmijëve shqiptarë në Kosovë gazeta “Glas 

Koncila”, e cila ishte e lidhur me aktivistë, humanistë 

dhe shërbimet humanitare prenë Kishës Katolike 

Shqiptare në Kosovë. Shoqëritë shqiptare e kroate 

bashkërendonin aktivitet dhe ishin kundër politikës 

serbe luftënxitëse në Kosovë. Kisha Katolike Kroate 

udhëhiqej nga Kardinali Franjo Kuharic, i cili kishte 
takime të vazhdueshme me veprimtarët shqiptarë jo 

vetëm në Kroaci, Dr. Besnik Bardhi dhe rrethin e tij të 

bashkëveprimtarëve, Ferhat Ymeri, Sali, Krasniqi, Talat 

Gjinolli, Flora Brovina e shumë të tjerë. 

 

Kroaci: Dëshmi për helmimet në Kosovë 

Murgesha nga Kroacia shkruan një letër për gazetën 

kroate “Glas Koncila“, 6 maj, 1990. “Për çdo ditë na 

sjellin nga disa të helmuar. Spitali i kthen në shtëpi, 

sepse qenka “mirë“, kurse atyre mundimi në lukth u 

rikthehet, pësojnë ngërçe në këmbë, vështrimi i syve 
është si para frymarrjes së fundit. Nuk mund të ecin, 

duhet të mbahen. Para dy ditëve një vajzë e kanë 

varrosur. Duket se helmi ishte i hedhur para shtëpisë, 

sepse tërë familja ishte helmuar. Veçse helmimi nuk 

ndikon njësoj te secili. Në TV nuk e kanë treguar këtë. 

Murgeshat tona japin ampula “bedoksin‟‟ dhe tableta 

“novalgetol‟‟, por këto na kanë mbaruar, sepse për 

shkak të helmimit të madh, janë harxhuar në barnatoret 

e Ferizajit dhe Gjilanit. Se si do dalë kjo, vetëm zoti e 

di. Sa lot janë derdhur këto ditë në rrethinat tona!”. 

Vizitë 25 vjet më pas 

 

Kjo para se gjithash në Ferizaj dhe Binçë ku shërbenin 

disa Motra nderi nga Kroacia me vite të tera në misionin 

e tyre shërbyes fetar e human. Mes tyre Jela Gojevic 

dhe Marjana Gojevic të cilat u dhanë ndihmë fëmijëve 

të helmuar shqiptarë. Në takimin tonë pas tridhjetë 

vjetëve Motra Jela Gojevic i kishte të freskëta përjetimet 

e saja nga skenat e dhembshme e të helmuarve që 

kërkonin ndihmë. Ajo me modesti nuk dëshironte të 

lavdërohet se ka bërë diç të madhe, ka bërë detyrën ndaj 

zotit dhe njeriut. “Po ishte kohë e rëndë vinin fëmijë të 

sëmurë. Ne iu ofronim ndihmë me ato mjete që kishim 

në shtëpinë tonë të përbashkët, kishim podrumin ku 

mbanim materiale dhe kishim mundësi të japim ndihmë. 
Kishte ditë që vinin shumë nxënës nga Ferizaj, Prizreni 

dhe gjithë Kosova, pasi nuk kishin mundësi të kërkonin 

ndihmë në objekte tjera. Ndihmë të madhe dha Nue 

Gjergji. Ne nuk e dinim për çfarë sëmundje ishte fjala, 

por e shihnim se fëmijët ishin të sëmurë, disa nga të 

cilët rëndë. Më kujtohet se forcat policore serbe erdhën 

dhe grabiten të gjitha barnat dhe materialet që duheshin 

për dhënie të ndihmës. Kjo ndodhi dy herë (“... sve do 

nul‟‟) . Me datë 9 gusht 1990 “Glas Koncila‟‟ shkruan 

rreth sulmit të forcave serbe në Kishën Katolike 

Shqiptare dhe grabitje e barërave, maltretimet e 

personelit dhe të helmuarve. 
 

Ipeshkvi Nikë Prela kërkon intervenim në mbrojtje 

të drejtave të njeriut 

Ipeshkvi i Bashkisë Katolike Shqiptare në Kosovë, 

dërgon nga Ferizaji informatë me 6 gusht 1990 të gjitha 

qeverive të republikane, krahinore dhe asaj federative 

me rastin e incidentit të shkaktuar nga policia serbe: 

Agjentet e punëve të brendshme të përcjell me njësitet 

speciale të armatosura të policisë, me 4 gusht të këtij 

viti (1990), pa paralajmëruar dhe pa vendim përkatës, 

përkundër protestës së ashpër të ipeshkëvisë, 
kontrollojnë shtëpinë e zotit dhe kishën e Ferizajt dhe 

banesat e motrave të nderit në Binqë, në mëngjes rreth 

orës 06:30, në të njëjtën kohë grabisin barërat e 

barnatores së motrave të nderit, gjegjësisht barëra për të 

sëmurët nga të gjitha besimet dhe kombësia, të cilët 

vazhdimisht kanë ardhur të varfërit apo në mungesë të 

barërave në barnatore... I vetmi që reagon me një 

deklaratë ishte Kardinali kroat Franjo Kuhariq Ai i del 

në mbrojtje Kishës Shqiptare në Kosovë i cili e quan akt 

jo civilizues “Mendojmë se ky akt jo civilizues është 

sulm mbi gjithë Kishën Shqiptare në Kosovë dhe mes 
tjerash pyet: A është dhënia e ndihmës të sëmurëve 

krim?  

 

Në takimet me shërbyesit e asaj kohe na ndihmoi 

gazetari e publicisti i njohur Rexhep Rifati. Edhe vet 

ishte i lidhur në aktivitetet që zhvilloheshin në rrethanat 

tejet të rënda. Edhe familja e tij e kishte pësuar nga 

helmi serb i hedhur, Teuta, vajza e Rifatit asokohe 

nxënëse e fillores, helmohet rëndë bashkë me shoqet e 

shokët e saja me 5 prill 1990. Edhe sot e kësaj dite 

dëgjohet mbi pasojat që lanë helmimet, krim serb i pa 

ndëshkuar. 
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Vështrim kritik mbi veprën e Gjeçovit “Kanuni i Lek Dukagjinit” 

 
Për veprën e Gjeçovit janë 

mbajtur shumë simpoziume dhe 

takime qysh nga vdekja tragjike e 

tij në vitin 1929, madje për 

veprën e tij janë mbajtur takime 

studimore edhe në të gjallë të tij. 

 

Gjeçovi gjatë jetës së tij 55 
vjeçare zhvilloi një aktivitet 

atdhetar por edhe shkencor, duke 

na lënë një trashëgimi të pasur në 

fusha si arkeologjia, etnografia, 

folklori etj duke mbledhur këngë, 

valle, gojëdhëna mitologjike, gjë 

e gjëza, fjalë të urta, proverba dhe 

materjale të tjera të cilat u botuan 

në fillim të shekullit të kaluar në 

revstën “Visaret e Kombit”. Në 

harkun kohor prej gjashtë vitesh, 

nga viti 1904 deri në vitn 1910, ai 
botoi 5 vepra dhe përkthime. 

 

Gjatë regjimit komunist në 

Shqipëri, megjith luftën e madhe 

që u zhvillua kundër fesë dhe 

veçanarisht ndaj klerit katolik, 

vepra e Gjeçovit u vlerësue duke i 

njohur meritën e krijimit të 

Arkeologjisë Shqiptare, duke e 

dekoruar me rastin e 50 vjetorit të 

shpalljes së pavarsisë në vitin 
1962 me Urdhërin “Për 

Veprimtari Patriotike” të klasit III 

dhe duke botuar për jetën dhe 

veprimtarinë e tij një monografi 

me titull “Shtjefën Gjeçovi Jeta 

dhe Veprat” e shkruar nga Ruzhdi 

Mata, shtypur në shtypshkronjën 

“Mihal Duri”, Tiranë 1982. 

 

Përballë veprës kolosale atdhetare 

dhe shkencore të Gjeçovit, edhe 

ai regjim u detyrue t‟i njifte shum 
nga meritat e tij. Pushka e 

Gjeçovit u vendos në Muzeun 

Historik Kombëtar në Tiranë 

qysh në vitin 1970. Presidenti Rugova, me datën 10 qershor 2003, e ka 

dekoruar At Shtjefën Gjeçovin me “Medaljen e Artë të Lidhjes së Prizrenit”. 

 

 

Është detyra jonë që të identifikojmë dhe të nxjerrim në dritë veprën e plotë të 

këtij kollosi të atdhetarisë dhe të letrave shqipe dhe të sensibilizojmë organet 

përkatëse shtetërore dhe politike në Shqipëri dhe në Kosovë për të vënë në 

vendin që meriton figurën e këtij patrioti të madh.  

 

Tema ime do të jetë e përqëndruar nga një këndvështrim kritik, por 

njëkohësisht edhe dashamirës dhe jo denigrues për veprën madhore “Kanuni i 

Lek Dukagjinit” që e ka bërë të pavdekshëm emrin e autorit të sajë. 

 
Edhe pse janë shkruar me qindra artikuj studimorë mbi këtë vepër, duke e 

etiketuar në forma nga më ekstremet, nga cilësimi si një kryevepër deri në 

mallkim të sajë si një vepër që bën të ekspozohen anët më të errëta të realitetit 

shqiptar, vazhdojnë akoma të shkruhen pa fund studime dhe referate për të. 

 

Analizën më të saktë dhe të koncentruar të kësaj vepre e ka bërë në hyrje të 

botimit të parë të sajë korifeu i letrave shqipe Atë Gjergj Fishta. 

  

Në sesionin shkencor që u mbajt në Zllakuqan me datë 25 korrik 2017 jam 

paraqitur me një temë me titull “Gjakmarrja në veprën e Shtjefën Gjeçovit”. 

Aty kam folur me hollësi për problemin e gjakmarrjes dhe trajtimin e këtij 
fenomeni nga Kanuni i Lek Dukagjinit. Tema është e botuar dhe mund të 

gjëndet me lehtësi, prandaj sot nuk do ta trajtoj aspak këtë temë. 

 

Në vitin 1960, në revistën shkencore “Buletin i Universitetit Shtetëror të 

Tiranës”, Seria Shkencat Shoqërore, volumi II, faqe 95, është botuar një 
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studim mjaft serioz nga studjuesja 

ruse J. V. Ivanova mbi veprën 

“Kanuni i Lek Dukagjinit”. 

Në vijim të studimit të saj, kjo 
studjuese, në faqen 96, për të 

kuptuar më mirë veprën e 

Gjeçovit ajo ka shtruar tre pyetje: 

Cilës kohë i përkasin informatat 

që sjell ai në veprën e tij; 

Në çfar trualli ka vepruar Kanuni 

i Lek Dukagjinit; 

Në çfarë rrethanash konkrete 

historike ka lindur Kanuni dhe në 

cilat ambiente shoqërore ka patur 

fuqi. 
 

Të tria këtyre pyetjeve ajo është 

rrekur t‟u japë përgjigje nga 

këndvështrimi i sajë që, për hir të 

së vërtetës, për arësye të 

rrethanave politiko shoqërore të 

kohës, nuk mund ti shmangej 

krejtësisht ndikimit të ideologjisë 

zyrtare të kohës që ishte regjimi 

komunist. 

 

Në temën time, do të përpiqem 
edhe unë, të jap versionin tim për 

këto tri pika, pa kopjuar idetë ose 

pikpamjet e kësaj studjueseje të 

nderuar. 

 

Nga të dhënat e publikuara deri 

sot pranohet që shënimet për 

kanunin e Lek Dukagjinit, rreth 

dy mijë faqe dorëshkrime, 

Gjeçovi i mblodhi nga viti 1907 

deri në vitin 1915 në famullinë e 
Gomsiqes ku punoi rreth 8 vjet. 

 

Informatat që sjell në këto 

shënime, u përkasin këtyre viteve 

dhe vendi ku këto rregulla 

zbatoheshin ishin kryesisht 

krahina rreth e rrotull famullisë së 

tij dhe në Mirditë. 

 

Mbledhja, por sidomos 

kodifikimi i ndarë në nene dhe 

kapituj të veçantë, është një punë 
shkencore që ka kërkuar shum 

kohë dhe mund nga autori, dhe 

është një meritë e 

jashtëzakonshme e tij. 

 

Zonat ku zbatohej kanuni me 

emrin Lek Dukagjini ishin 

kryesisht zonat katolike në fiset e 

Malësisë së Madhe, Nikaj 

Mërturi, Shala dhe Shoshi, 12 

bajrakët e vegjël të Pultit, Thaçi, 

Berisha, Malësia e Lezhës dhe bajrakët e Mirditës. 

 

Autorja që citova më sipër shkruan se ky kanun zbatohej edhe në Krasniqe, 

Gash, Bytyç, Has, Lumë dhe disa vende të tjera me popullsi të besimit 
musliman gjë që nuk është e vërtetë. 

 

Në zonat me popullsi të besimit musliman krahas kanunit ka vepruar edhe 

sheriati që ishte një e drejtë që e praktikonte pushtuesi turk në shum zona. 

 

Madje edhe në zonat me popullsi të besimit katolik që përmendëm më sipër, 

ky kanun nuk ka vepruar kudo njëlloj por ka dallime të theksuara. 

 

Dera e Gjo Markut e kodifikuar në këtë përmbledhje të Gjeçovit i ka patur ato 

privilegje vetëm në bajrakët e Mirditës, por jo në zonat e tjera. 

 
Në zonat me popullsi të besimit të krishterë dhe musliman, fqinje me Mirditën 

ka vepruar një tjetër kanun i njohur si “Kanuni i Skëndërbeut”. Ky u mblodh 

dhe u kodifikue nga Imzot Frano Ilia dhe u botue nga Arqipeshkvia e Shkodrës 

në vitin 1993. Zona e Kurbinit ku vepronte ky kanun është shum e përzier nga 

ana gjinore me popullsinë e fiseve të Mirditës. 

 

Edhe studjuesi Xhemal Meçi ka botuar një përmbledhje mbi të drejtën 

zakonore me titull “Kanuni i Lek Dukagjinit, Varjanti i Pukës” 

 

Në fakt Gomsiqja ku e mori lëndën kryesore Gjeçovi për veprën e tij, është 

quajtur historikisht pjesë administrative e Pukës, edhe pse është me popullsi të 

përzier të fiseve nga Puka dhe Mirdita. 
 

Nëse marrim parasysh ndryshimet e kësaj të drejte zakonore që vepron në fise 

pak më të largëta nga Gomsiqja si Nikajt, Mërturi, Berisha, Shala, Shoshi, 

Shkreli, Këlmendi, Hoti, Gruda etj atëherë rezulton që ky kanun nuk është i 

njëllojtë në zonat që përmendëm. 

  

Edhe Xhafer Martini dhe Shefqet Hoxha kanë mbledhur të drejtën zakonore 

për Dibrën dhe Lumën, krahina relativisht afër me zonën ku Gjeçovi mblodhi 

materialet për veprën e tij. 

 

Me këto që shkruam më sipër marrin përgjigje dy pyetjet e para ndërsa për 
pyetjen e tretë duhet të ndalemi edhe pak. Kur e ka zanafillën Kanuni asnjëri 

nuk mund ta thotë me kompetencë fjalën e tij sepse fatkeqësisht janë dy 

shkaqe kryesore që nuk e mundësojnë hedhjen dritë mbi këtë pikë. Së pari, në 

Shqipëri pushtuesi turk, gjatë kohës që e mbajti të pushtuar, ka djegur dhe 

shkatërruar çdo gjë të shkruar dhe së dyti vendi ynë ka qënë i nënshtruar disa 

pushtuesve si romakët, serbët, bullgarët dhe në fund edhe turqit. 

 

Secili pushtues, në kohën e sundimit të tij, ka zbatuar dhe ju ka imponuar ligjet 

e veta popullsisë së nënshtruar. Janë të njohura ligjet e Kostandinit të Madh, të 

Justinianit, Kodi i Dushanit dhe disa ligje të tjera të cilat në periudha kohe të 

përcaktuara, janë zbatuar në popullsinë shqiptare. Po ashtu, gjatë sundimit 

rreth 500 vjeçar të pushtuesit turk, zbatimi i disa ligjeve të pushtuesit ka qënë 
detyrim. Edhe e drejta kishtare e shkruar në disa kapituj të Biblës, duhet të 

pranojmë që në popullsinë e krishterë ka patur ndikimin e vet. 

 

Nuk jemi në gjendje për të përcaktuar me saktësi ndikimin e secilit nga këto 

ligje, cili ka më shum ndikim në Kanunin e Lek Dukagjinit por, sipas 

mendimit tonë, secili nga këto ka, pak a shum, një farë ndikimi mbi të. 

 

Mbas vitit 2000 studjuesja italjane Luçia Nadin dhe studjuesi shqiptar Pëllumb 

Xhufi kanë publikuar Statutet e Shkodrës nga një kopje dorëshkrim e ruajtur 

në Biliotekën e Muzeut Correr në qytetin e Venecies. 
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Ky dokument me rreth njëqind 

faqe, është shkruar rreth vitit 

1479 dhe ka një rëndësi të 

jashtzakonshme për studimin e së 
drejtës penale dhe zakonore në 

truellin Arbëror dhe për këtë 

është shkruar dhe diskutuar 

shumë në Shqipëri dhe jashtë 

sajë, por unë e përmenda këtë për 

faktin se në asnjërin nga nenet e 

këtij Statuti nuk përmendet 

gjakmarrja. 

 

Shkodra ka qënë qyteti kryesor 

për rrethinat ku ka vepruar 
Kanuni i Lek Dukagjinit dhe ne 

nuk jemi në gjendje të themi se sa 

kanë patur ndikim statutet e 

Shkodrës në popullsinë e 

rrethinave të sajë. Nuk jemi në 

gjendje as të themi me siguri se 

kur ka filluar të shfaqet fenomeni 

i gjakmarrjes në formën që kishte 

kur shkroi Gjeçovi veprën e tij. 

  

Në veprën e Gjeçovit nuk thuhet 

se kur ka filluar të shfaqet 
fenomeni i gjakmarrjes në 

mënyrë të frikëshme siç ishte në 

vitet e fundit të pushtimit turk. 

 

Mbetet detyrë parësore e 

sudjueve tanë për të bërë 

kërkimet e nevojshme në arkivat 

e ndryshme, kryesisht në ato të 

Romës, Venecies dhe 

Dubrovnikut për të parë se si ka 

evoluar ndikimi i kanunit në 
zonat ku ai pati ndikim. 

 

Kanuni në secilin lloj ose variant, 

zbatohet brenda një njësie jo 

shumë të madhe që njifet me 

emrin fis ose bajrak. 

Fise quhen grupime pak a shum 

të mëdha banorësh që e kanë 

prejardhjen nga një i parëlindur 

dhe kanë të gjith lidhje gjaku 

midis tyre. Nuk ka qënë zakon të 

bëheshin martesa brenda fisit as 
kur ishin larg njëzet breza. Në 

kanun ishte e ndaluar martesa 

brenda fisit “edhe në 400 breza”, 

mjaft që lidhja e gjakut të ishte e 

njohur dhe e konfirmuar mirë. 

Bajraku është një njësi teritoriale 

me banorë që ishin të lidhur nën 

një flamur por jo 

domosdoshmërisht kishin lidhje 

gjaku midis tyre. 

 

Në disa punime është shkruar se bajrakët dhe bajraktarin i krijoi pushtuesi 

turk. Kjo nuk me duket shum e besueshme sepse asnjë shtet nuk mund të 

krijojë as fshtra as qytete as fise por ai, mund të bëjë ndarje administrative mbi 

bazën e fshatrave, qyteteve apo fiseve dhe të krijojë llojin e administratës që e 
vlerëson më të vyer. Organizimin administrativ mbi bazë bajraqesh pushtuesi 

turk e ka përdorur, më së pari në shekullin XVIII. Ai u ka njohur pushtetin 

bajraktarëve, ju ka dhënë disa kompetenca dhe ju ka njohur disa privilegje, 

dhe ka lejuar qeverisjen jo sipas ligjeve të shtetit por sipas të drejtës zakonore. 

 

E drejta zakonore pësonte rregullime dhe ndryshime sa herë banorët e shikonin 

të arësyeshme. Ndryshimi bëhej nga mbledhja e të gjith pjesëtarëve të fisit ose 

bajrakut, duke marrë pjesë siç thuhej “burr për shpi” çka nënkuptonte që të 

ishte i pranishëm në kuvend nga një pjesëtar mashkull nga çdo familje e 

komunitetit. Vendimet merreshin me shumicë absolute me votim të hapur. Ato 

ishin të detyrueshme për zbatim nga të gjith komuniteti pa përjashtim, 
përfshirë edhe parinë. Së bashku me vendimet përcaktoheshin edhe sanksionet 

për cilindo që nuk zbatonte vendimet e miratuara. Masat shtërnguese kanë 

qënë shumë të rrepta dhe fillonin nga gjobat që mund të ishin me para ose me 

shtrimin e drekave ose darkave për të gjith komunitetin, dhunimi publik duke e 

detyruar fajtorin të merrte një gur të rëndë dhe ta transportonte i vetëm në një 

distancë që ata e shikonin të arsyeshme, dëbimi për tre vjet ose përgjithmonë 

nga vendbanimi dhe shkatërrimi i të gjitha pronave dhe djegia e shtëpisë. Në 

raste ekstreme ishte vrasja e personit fajtor ose vrasja kolektive. Vrasja 

kolektive ishte kur fajtori bënte një krim që fyente rëndë nderin dhe dinjitetin e 

fisit. Në këtë rast, fajtori lidhej dhe vendosej në një shesh dhe vritej duke e 

qëlluar të gjith me armë. 

 
Vëndimet që merreshin ishin në shum raste specifike vetëm për një fis ose 

bajrak dhe në këtë kuptim, Kanuni i njërit fis, mund të mos ishte i njëllojtë me 

atë të fisit tjetër. Edhe në Kanunin e hartuar nga Gjeçovi, në shtojcën që është 

vendosur në fund bëhet fjalë për vendime të fiseve ose të djelmnisë të cilat 

janë marrë në kushte të caktuara për probleme të caktuara. Ky është shembulli 

ilustrues më i mirë që Kanuni nuk ishte i shkruar njëherë e përgjithmonë por 

ishte në përpunim dhe ndryshim të vazhdueshëm dhe nuk ishte kudo i njëjtë. 

 

Edhe pse janë shkruar shumë studime mbi të drejtën zakonore shqiptare gjatë 

afër 150 vjetëve të fundit, jam i mendimit se ka akoma shumë hapësira të 

pastudjuara dhe ka vënd për studime të tjera të bazuara në të dhëna arkivore 
dhe jo nga mbledhja gojore në komunitetet ku zbatohet. 

  

Shkrimi i të drejtës zakonore mbi bazën e intervistave dhe tregimeve nga 

banorët e komuniteteve pa u thelluar në literaturë dhe në dokumenta arkivore, 

jep një produkt që lë shumë për të dëshëruar në lidhje me cilësinë dhe 

saktësinë e tij. Gjeçovi ka meritën që ishte i pari që bëri mbledhjen dhe 

kodifikimin e kësaj të drejte zakonore, por jam i mendimit se ajo duhet 

studjuar me sy kritik dhe të plotësohet me të dhëna të reja nga studjues 

profesionistë dhe institucione prestigjioze shtetërore ose nga shoqëria civile. 
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Nikë Gashaj, Podgoricë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At Gjergj Fishta, poet kombëtar 

 

At Gjergj Fishta  

 

At Gjergj Fishta (1871-1940) është poeti kombëtar, 

dramaturg, prozator, estet, publicist, pedagog, klerik dhe 

politikan. Lindi më 23 tetor 1871, në fshatin Fishtë të 

Zadrimës, në paralagje të Shkodrës. Ndoqi shkollat 

françeskane në Troshan dhe Shkodër. Më 1886, kur 

ishte 15 vjeç, u dërgua nga françeskanët në Bosnjë- në 

Sutjeskë, Livno dhe Kreshevë ku studioi teologji, 

filozofi dhe gjuhë të huaja, sidomos latinishten, 

italishten dhe kroatishten. Atje ra në kontakt me 

shkrimtarin boshnjak Gëga Martiq dhe me poetin kroat 
Silvije Strahimir Kranjçeviq, të cilët i zgjuan talentin 

letrar. Fishta u frymëzua edhe nga shkrimet e 

shkrimtarit françeskan Andria Kaçiq-Mioshiq, poet dhe 

publicist  dalmat, po ashtu edhe nga veprat e poetit kroat 

Ivan Mazhuraniq. Fishta njihte edhe krijimet letrare të 

poetit malazez Petar Petroviq Njegosh etj. 

 

Më 1894 u shugurua prift dhe u pranua në urdhrin 

françeskan. Po atë vit u kthye në Shqipëri dhe filloi 

punën si mësues në kolegjin françeskan në Troshan e 

më pas si famullitar në fshatin Gomsiqe.  

 
Fishta u emrua në vitin 1902  drejtor i Gjimnazit  

Françeskan në Shkodër, i cili qysh prej themelimit të tij 

në vitin 1861 drejtohej nga të huajt. Me ardhjen për 

drejtor, Fishta në shkollë bëri shtiemen e  gjuhës shqipe 

si gjuhë mësimi. Pra, zëvendësoi italishten me shqipen, 

për herë të parë si gjuhë në shkollë. Nën drejtimin e tij 

shkolla mori një hov të ri. Shkolla e Patër Gjergjit – 

kështu e quajshin shkodranët. Ajo u bë qendra e 

atdhetarvet, ku në mbrëmje mbledhshin djelmoshat e 

qytetit për të marrë këshilla e mësime nga goja e 

Mjeshtrit t‟idesë kombëtare Gjergj Fishtës. Pranë kësaj 

shkollë Fishta formoi dhe një grup amatorësh Teatri, e 

me këta çfaqi herë mbas here copa të ndryshme, të 

përpiluara prej tij, në Salonin e vogël t‟oborrit të 

Shkodrës, të cilin ai vetë, me shijen e vetë të pashoqe, e 

ndreqte, e mirsonte, e pikturonte – mbasi duhet dijtë- se 

ishte edhe një piktor i mirë. Kështu pra populli i 
Shkodrës pati fatin të kishte në gji të vet, qysh prej vitit 

1907, një teatër – mund t‟a quajmë - kombëtar. 

 

Këto çfaqje, gjithmonë me subjekt shqiptar, ngjallën një 

entuziazëm në zemrat e të gjithëve dhe emeri i patër 

Gjergjit u bë  ylli i rinisë. U krijua një brez i ri me shpirt 

e me zemër shqiptar, fanatik i çështjes kombëtare.  

 

Një kontribut jashtëzakonisht të madh  Fishta e dha si 

kryetar i Komisionit për hartimin e alfabetit të gjuhës 

shqipe në Kongresin e Manastirit (Bitoli i sotëm- 
Maqedonia e Veriut), më 1908. 

 

Zotësia e Fishtës si poet i cili ka lënë emër pothuaj në të 

gjitha gjinitë dhe zhanret e krijimtarisë letrare, shprehet 

sidomos në kryeveprën “Lahta e Malcisë”, në të 

tridhjetë këngët e së cilës poetizohet historia e popullit 

shqiptar nga Lidhja e Pizrenit 1878 e deri në pavarërsinë 

e Shqipërisë më 1912. Në këtë vepër Fishta këndon 

luftën e popullit shqiptar për pavarësi të zhvilluar në dy 

drejtime: kundër Perandorisë Osmane në periudhën e 

shthurjes së saj, dhe luftën kundër coptimit të truallit 

etnik shqiptar nga Mali i Zi dhe nga Serbia.   
 

Gati e tërë lënda me të cilën Fishta ndërtoi këtë vepër, 

është nxjerrur nga jeta e pasuria shpirtërore e popullit 

shqiptar (Martin Camaj). Kot mundohen Grekët e sotëm 

– thonte Faik Konica – të gjejnë në letërsin e vet një 

vepër më të plotësueme se “Lahutën”. 

 

Rëndësia e madhe e Fishtës është si sekretar i 

përgjithshëm i delegacionit shqiptar në Konferencën e 

Paqës në Paris, më 1919 -1920. Po ashtu në zgjedhjet e 

qershorit të vitit 1921, Gjergj Fishta zgjedhet deputet i 
Shkodrës dhe nënkryetar i Parlamentit të Shqipërisë. 

Prandaj, është me rëndësi angazhimi i tij politik për 

përfaqësimin dhe artikulimin me dinjitet të interesave të 

popullit dhe të shtetit shqiptar. 

 

Fishta ka meritë të madhe për mbrojtjen cilësore të 

interesave të shtetit shqiptar dhe të mbrojtjes së drejtave 

njerëzore të vëllezëve shqiptar jashtë kufijve të 
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Shqipërisë, si pjesëtar i delegacionit shqiptar në 

konferencat ballkanike: 1930 në Athinë, 1931 në 

Stamboll, 1932 në Bukuresht dhe më 1933 në Selanik.                                                                                                                              

 
Kontributi i madh i Fishtës është si bashkë themelues  

dhe antar i Shoqërisë letrare “Bashkimi” në Shkodër, 

më 1899, qëllimi i së cilës ishte zgjimi kombëtar i 

popullit me anë botimesh në gjuhën amtare.  

 

Në vitin 1923 shoqnija “Rozafat” organizoi në Shkodër 

një ekspozitë pikturash kombëtare. Në këtë ekspozitë 

Fishta paraqiti 24 copë piktura origjinale të tij të punura 

me një mjeshtri aq të madhe sa disa prej tyre u miratuan 

nga Akademia e Vjenës.  

 
Fishta së bashku me patriotin Luigj Gurakuqin  formuan 

“Komisin Letrare”, në Shkodër, më 1916, e cila kishte 

për qëllim me i vë themelet e një gjuhe të përbashkët 

letrare të shqipes.  

 

Fishta duke iu mbajtë gjithnjë parimit të vet themelor se 

shtypi âsht arma mâ e mirë për të përhapë mendimet, e 

mjeti mâ i përdorshmi për t‟i çelë syt popullit, themeloi 

revistën letrare, filozofike dhe diturore “Hylli i Dritës”, 

më 1913. Po ashtu, më 1916, themeloi dhe drejtoi 

gazetën politike-letrare ”Posta e Shqypnis”. Përveç 

këtyre, për një kohë të gjatë drejtoi dhe revistën “Zâni i 
Shna   Ndout”.  

             

Fishta njihet si poeti më popullor i shqiptarëve, si poeti 

më i përzëmërt i këtij populli. Ai ka qenë figura 

emblematike e gjuhës dhe kulturës shqipe dhe apostulli i 

Atdheut të vet. Prandaj, ai është nderi dhe krenaria e 

shqiptarisë. Ai e meriton këtë nderim dhe vlerësim. 

Është një botë e tërë që e ka nderuar si të tillë, që e ka 

cilësuar  si poetin më të madh të kombit shqiptar. 

 

Poezitë e tij epike, lirike e satirike, jo vetëm u njoftën, u 
studiuen dhe u çmuan në tërë botën shqiptare, duke lënë 

vragë të pashlyeshme, por jehuan edhe në botën letrare 

të jashtme, tue e bë të njoftur emrin shqiptar ndër rrethet 

intelektuale të botës së qytetëruar.  

 

Gjergj Fishtën e nderoi dhe ngriti bota shqiptare, por 

dhe bota e jashtme duke i dhënë atij dekorata e tituj 

nderimi. E dekoroi Mbreti i Austro-Hungarisë me 

Ritterkreuz (1912), Papa Piu XXII me Medaljen e 

Meritimit (1925), Parija e Përgj. e Urdhnit Françeskan 

me titullin Lector Jubilatus (1929) , mbreti i Turqisë me 

dekoratën Mearij kl.II (1912) dhe Greqia me dekoratën 
Foenix (1931).  

 

Fishta, më 1939 u zgjedh anëtar i rregullt i Akademisë 

Italiane të Shkencave dhe Arteve. Kryetari i kësaj 

Akademi, Luigj Federzoni në telegramin që i dërgoi 

Ernest Koliqit si Ministër i Arsimit të Shqipërisë në 

rasën e vdekjes së poetit, me 30 dhjetor të vitit 1940, 

ndër të tjerat u shpreh: „„Akademia e tyre humbi një 

ndër pjestarët e vet më të shkëlqyeshëm. 

 

Eqrem Çabej thekson: „„Vepra e Fishtës i ka rrënjët në 
tokën e në jetën popullore të Shqipërisë, ajo nuk do 

t‟ishte çka është pa njohjen e thellë të vendit nga ana e 

poetit, dhe nuk mund të kuptohet pa njohur vëndin dhe 

njerëzit e Shqipërisë. Veçse ç‟i fali vendi poetit, ky  ia 

përligji në trajtë të fisnikëruar të artit. Sepse vepra e tij u 
bë pasqyra besnike, fytyra e kthjelltë e gjithë vërtetësisë 

etnike, trimërisë së ashpër, burrërisë luftarake, krenarisë 

raciale që ka mundur të ruaj gjer sot jeta shqiptare‟‟. 

 

Lazgush  Poradeci thotë: „„Fishta është shkëmb i tokës 

dhe shkëmb i shpirtit shqiptar‟‟. Ndërsa, Karl Gurakuqi 

u shpreh: „„Shqipërinë e deshti aq fort sa qe gjáll e për të 

cilën shkrîni krejt jetën e vet. Shqipënia qe ideali i tij, 

për tê punoi, për tê vuajti e me emnin e saj në gojë dha 

frymën e fundit‟‟. Për tê pat këndua: 

                                           
Dersá t’muendem me ligjrue 

E sá gjall me frym’un jam. 

Kurr, Shqipni, s’kam me t’harrue 

Edhe n’vorr me t’ përmend’ kam! 

 

Prandaj, emri i tij do të duhej të shkruhej me germa të 

artë në historinë kombëtare sepse ka qenë kolosi i 

historisë dhe kulturës kombëtare shqiptare 

 

Mirëpo, sikurse është e njohur, Fishta në periudhën e 

sistemit komunist, për arsye politike dhe ideologjike, u 

ndalua më se dyzet vjet nga mësimi në shkolla e në 
universitete, si dhe nga botimi dhe studimi në trojet 

shqiptare: Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Mal i Zi e 

Luginë e Preshevës. Kjo ndalesë bëri që disa gjenerata 

të mos kishin mundësi ta njohin këtë figurë  të madhe të 

kulturës shqiptare. 

 

Pas rënjes së komunizmit në Shqipëri, Fishta përsëri 

këthehet në institucione arsimore, kulturore dhe 

shkencore për t‟u mësuar dhe studiuar, por jo dhe sa 

duhet. Megjithatë ekziston nevoja për njohjen më të 

mirë të gjeneratave të reja me veprën e rëndësishme 
letrare-artistike të tij, si dhe me kontributin e madh të 

përgjithshëm të Fishtës për kulturën dhe çështjen 

kombëtare shqiptare. 
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Mr. Engjëll I. Berisha, Gjakovë 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Doli nga shtypi vëllimi më i ri poetik i autorit Jeton Kelmendi “Një ardhje tjetër” 
 

Edicioni IWA “BOGDANI”, maj 2020. 

 

Një vëllim poetik, sikur e ka në 

unin e tij autori, të manifestohet 

në kohë, në perspektivën e 

trajtimit të dukurive që e 
rrethojnë njeriun, dhe ky 

kompleksivitet artistik me vlerë i 

sillet në tërë opusin e tij, tashmë 

një legjitimitet i njohur i këtij 

autori. Kur lexon këtë autor, me 

theks të veçantë në librin e fundit 

të tij “Një ardhje tjetër”  sa me 

ngulm është rezistenca ndaj 

pushtimit të vërtetës, sikur mëton 

të thotë poeti, shikoje në fytyrë të 

vërtetën, vetvetiu demaskohet 
shëmtia.  

 

Jeton Kelmendi tanimë ka 

strukturim të tij poetik, ka ngjizje 

që e dallon nga shumë krijues 

duke qenë në koherencë me çdo 

varg që shkruhet diku në botë, 

pasi që ai jeton bashkë me 

poezinë botërore, novative dhe 

sikur të thuash me metaforën e 

universalizmit, i përkthyer në 

shumicën e gjuhëve që i flet 
njerëzimi, për t‟u bërë emri e 

poezia e tij gjuhë komunikuese 

artistike e humane.  

 

Ndonëse poezia është mjet shumë 

i mirë për ta shprehur dashurinë, 

reagimin, pse jo sugjerimin, nuk e 

di te kush më tepër se te poetët 

shprehet organikisht dhimbja po 

aq sa dashuria. Kelmendi, shkaqet 

që bëhen subjekt dobësie në 
shoqëri, aty ku jetojmë cilësohen 

si pasojë e mendjes, duke mos e 

zotërua cilësinë tonë që na e falë 

natyra. Dhe këtë e reflekton gati 

në tërë librin, me identitetin e tij 

shpirtëror duke shpërthyer ndaj 

sajimeve që na veshen të vrazhda 

dhe ai është kërkues që nga 

poezia e parë “Nuk dilet në një kohë tjetër”, duke kërkuar një tjetër kohë, një 

tjetër derë me shpresën. Çka e konverton besimin në pabesi? Këtë pyetje e bën 

shpesh autori, në pjesën më të madhe të këtij libri, kur shoqëria mbahet në 

grimca, dikush humbës e dikush fitues.  

Kopertina e librit “Një ardhje tjetër” 

 

Dinjiteti krijues e studiues i Visar Zhitit, nxjerr mendimin se ky libër, “Është 

një arritje në urbanistikën e poezisë. “Urbanistike”, thotë Zhiti, ngase, - 
poezia e tij është qytetare, ndjehet në shtëpinë e vet jo vetëm në Prishtinë e 

Tiranë, Shkup e Ulqin e më gjerë në Ballkan, por dhe në Bruksel, ku Jetoni 

edhe jeton e punon në një pjesë të mirë të kohës, po kështu dhe në metropole të 

tjerë të Europës, ku ai shpesh ftohet në festivalet ndërkombëtare të poezisë. 

Zhiti ka mendimin se “Vargjet e reja të Jeton Kelmendit japin një drithërimë 

të brendshme, të thellë. Ato sintetizojnë dramacitetin e luftës, me dikotominë e 

fajtorit dhe të pafajsisë, duke i kundërvenë vdekjes lirinë dhe në mes është 

fjala biblike “pagëzim”. Pikërisht kjo mbart shpresën e ringjalljes, emrin dhe 

mbiemrin e vetë jetës. 

 

Vëmendjn ndja këtij krijuesi e kanë në spiranca të ngulura thellë krijues nga të 
gjitha kontinentet dhe gjuhët botërore që japin mendime të publikuara dhe të 

bazuara në vrojtimin e tyre. Poeti italian Dante Maffia thotë se “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. 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 shkurtra aderimet ideale, 

fermentet e shpirtit, dëshirat”. 

 

Susana Roberts nga Argjentina, ka mendim të prerë se “Jeton Kelmendi është 
një poet bashkëkohor Shqiptar, shumë i njohur dhe prolifik në median letrare 

dhe të shkruar në Evropë, ndaj këtë mendim për të e bindur se vepra e ti është 

kapitale për poezinë në përgjithësi” 
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Autori Jeton Kelmendi 

 

Janë me dhjetëra konstatime e 

mendime të shkrimtarëve 
botërorë që janë shprehur dhe 

kanë bërë hulumtime kritike për 

poezinë e tij pasi që edhe është i 

prezantuar në aq shumë gjuhë dhe 

shtete me botime të veçanta e 

vuluminoze. 

 

Disa mendime tjera që janë 

dedikuar opusit poetik të Jeton 

Kelmendit: 

Prof Emeritus Erneso Kahan 

Nobelist për paqe 1985: 
“Kelmendi është neo-modernist 

në strukturën formale të këtyre 

poezive. Ai iu jep atyre fuqi të 

jashtëzakonshme, që e godasin 

ndërgjegjen njerëzore dhe 

zgjerohet me përsëritje 

metaforike dhe e bën këtë me një 

kapacitet mbresëlënës për sintezë. 

Poezia e tij duket e bukur dhe 

pushtuese, si ajo e poetëve 

madhështorë. Emri i këtij autori 
do të jetë midis poetëve më të 

rëndësishëm të shekullit 21”. 

 

Prof. Dr. Lee Kuei-shien 

(Tajvan) Kandidat Nobel për 

letërsi: “Krijimi i poezisë nga 

poeti kosovar Jeton Kelmendi në 

njërën anë, ai ka përjetuar 

historinë e trishtuar të vendit dhe 

familjes së tij, dhe në anën tjetër, 

ai ka zhvilluar arritjet e tij 

akademike, të cilat e bëjnë atë të 
aftë të hulumtojë qenien e jetës, të 

ndjekë kuptimin e esencës së 

dashurisë dhe të mendojë për 

vizionin e së ardhmes”. 

Ion Deaconescu, Rumani: “I ndodhur në pragun e maturitetit të tij artistik, 

Jeton Kelmendi e ka pasuruar poezinë e Europës (aq egoiste dhe 

globalizuese), me vargun e tij jashtëzakonisht të gdhendur e të latuar (porsi 

një diamant i çmuar), me meditimet e tij interogative për destinin e njeriut dhe 
të planetit, duke e aureoluar dashurinë, emocionin dhe të bukurën që gjendet 

në çdonjërin prej nesh, në kohën kur duhej të vijë poeti dhe t’i nxjerrë në dritë, 

nëpërmjet fjalëve të lindura madje nga mishi e gjaku i tij”.  

 

Libri “ Një ardhje tjetër” ka nëntëdhjetë e pesë poezi, që janë shkruar viteve të 

fundit, jo larg, por gjatë udhëtimeve të tij duke përshkruar edhe ato ngjarje me 

data dhe vende ku janë zhvilluar. Gjeografia poetike tij është e globit dhe e 

universit njerëzor, duke e bërë shumë humane. Së fundi, koha kur njerëzimi u 

gjend në heshtje varri, me epidemiologjinë e fundit në pandemi, poetit nuk i 

shpëton dhimbja e shprehur nda kësaj kanosje të rrezikshme. 
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Bedri Tahiri, Prishtinë 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Edhe një monografi e thukët për mësimin shqip në Austri 
 

“Gjithmonë e kam imagjinuar parajsën si një lloj biblioteke” (J. Borges)  

 

Monografia 2 “Mësimi shqip në Austri” 

 

Mësuesi dhe veprimtari i palodhur i çështjes kombëtare, Hazir Mehmeti, 

tashmë është bërë emër i njohur edhe në fushën e krijimtarisë publicistike-

letrare e të kulturës në përgjithësi. Disa vite mësimdhënës shembullor e 

veprimtar i dalluar në Kosovë; mësues e pedagog i zellshëm, hartues tekstesh 

e abetaresh për nxënësit shqiptarë në Vjenë e më gjer në mërgatë; publicist, 

tregimtar, përcjellës besnik i të gjitha ngjarjeve kulturore të mërgimtarëve, 

pasqyrues i shumë të arriturave arsimore e shkencore në Austri e gjetkë si 

dhe gjurmues e hulumtues i historisë sonë në qendrat botërore. 

 

Dhe, krahas të gjitha këtyre aktiviteteve, në shpirtin e tij entuziast, përherë 

gjeti vend edhe muza e krijimtarisë artistike hulumtuese, duke e ngacmuar 
botën e tij të brendshme që me penë të skalis monumente përjetësie në 

fushën e publicistikës, derisa e nxori në dritë librin më të ri ”STUDIUES 

AUSTRIAKË E SHQIPTARË NË AUSTRI- në gjuhë, art dhe kulturë”. Në 

fakt, ky libër, të cilin autori ia përkushton vajzës së tij, tashmë të ndjerë, 

shkencëtares së papërsëritshme, Vlorë Mehmetit- Tërshani, vjen si 

vazhdimësi e monografisë “Mësimi shqip në Austri”, në të cilën autori pati 

përfshirë punën sistematike njëzet e pesë vjeçare (1987-2012). 

 

Pa kaluar as gjysmë viti, nga ky autor i zellshëm e hulumtues i palodhshëm, 

na vjen dhurata tjetër, mjaft e çmuar, libri “MËSIMI SHQIP NË AUSTRI”- 

Monografi II (2013-2018). 
 

Ai, sikur e ka ndjerë këtë si një obligim, ngase: „„Vjena ishte qendër ku lanë 

gjurmë shumë figura arti e shkence që ishin me origjinë shqiptare apo të tjerë 

që u morën me historinë, kulturën e gjuhësinë shqiptare. Deri më tani pak i 

është kushtuar rëndësi këtyre, andaj ne dimë pak për ta dhe veprat e tyre.  Në 

përgjithësi na mungon tradita e shkrimeve. Kjo bëri që të dihet pak mbi 

aktivitet rreth mësimit dhe atyre  kulturore në rrethet e gjëra të vendorëve 

dhe vetë shqiptarëve. Akoma kemi 

pak shkrime rreth mësimit të gjuhës 

shqipe, aktiviteteve kulturore dhe 

historisë shqiptare në Austri. Forma 

më e mirë që nesër të dihet diçka 

nga e sotmja është shkrimi. Edhe 

këtë libër e kuptoj si të tillë, një 

gjurmë e sotme për nesër, për 
gjeneratat që do vijnë”,- shprehet 

vetë autori. 

 

Libri “MËSIMI SHQIP NË 

AUSTRI– Monografi II (2013-

2018)”, përfshinë një periudhë 

kohore pesëvjeçare, mbushur 

përplot me ngjarje e aktivitete 

kulturore, andaj autori i 

vëmendshëm e me përvojë, për ta 

bërë sa më atraktiv dhe të kapshëm 

për lexuesit kureshtarë, gjithë 
lëndën e begatë, e ka konceptuar në 

këta kapituj:  

-Shkollimi i shqiptarëve në Austri 

pas shpalljes së Pavarësisë së 

Shqipërisë; 

-Marrëdhëniet mes dy kombeve në 

arsim; 

-Të dhëna për numrin e nxënësve, 

orëve mësimore dhe të 

mësimdhënësve; 

-Tekstet dhe materialet mësimore; 
-Seminaret e mësuesve nga 

Diaspora në atdhe; 

-Seminaret në Austri dhe në vendet 

e rajonit; 

-Kuizet e diturisë; 

-Aktivitete të veçanta; 

-Aktivitete kulturore; 

-Aktivitete sportive; 

-Mësues e mësuese; 

-Ekskursione në vendlindje dhe 

-Integrime e takime. 

 
Pra, duke shëtitur kujdesshëm 

nëpër kapitujt e librit “MËSIMI 

SHQIP NË AUSTRI– Monografi II 
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(2013-2018)”,  shohim se autori me një pedanteri të pashoqe, ka arritur të na 

i prezantojë, deri në hollësi, veprimtaritë kulturore, botuese, arsimore, të 

shoqatave, klubeve e organizimeve të ndryshme në Austri. Këtu mësojmë 

për raportet e mira dhe shkëmbimet e përvojave midis Ministrive Arsimore 
të Austrisë dhe të Kosovës, për botimet e teksteve mësimore në të dy gjuhët, 

për seminaret e ndryshme, organizuar anekënd trojeve shqiptare e në Austri e 

në vende të tjera si dhe për kuizet e shumta të diturisë, të mbajtura brenda 

viteve 2013-1018. 

 

Portretizimi i njëzet mësimdhënësve (mësuese e mësues) të dalluar shqiptarë 

në Austri, jepet në kapitullin e njëmbëdhjetë, duke vazhduar më pastaj me 

kapitujt, ku pasqyrohen aktivitete të larmishme, me peshë kombëtare, si: 

shënimi i datave të rëndësishme historike, Ditës së Flamurit dhe Ditës së 

Pavarësisë së Kosovës,  aktiviteteve  sportive të nxënësve në Austri, 

përurimeve të librave të ndryshëm, ekskursioneve nëpër Trojet shqiptare, 
takimeve të ndryshme e kuvendeve zgjedhore. 

 

Edhe kapitulli i fundit, Integrime dhe takime, del shumë interesant dhe 

tërheqës. Autori, në mënyrë telegrafike, shkurt e qartë, paraqet takimet që ka 

pasur me personalitete të veçanta, si me: Ministren e Arsmit të Austrisë, znj. 

Dr. Elisabeth Gehrer, ambasadorin Albert Rohan, me pinjollët e Habzburëve: 

Sandor e Margarete Habzburg; drejtuesen e mësimit të gjuhëve të huaja në 

Austri, mag. Elfie Fleck; ambasadorin e Shqipërisë në Vjenë, Vili 

Minarollin; historianin Neol Malcolm; Zonjën Vahide Hoxha; piktorin 

shqiptar, Gazmend Freitag; mësuesin veteran nga Dibra, Petrit Marku; 

zëvendëskryetaren e Parlamnetit Evropian, znj. Ulrike Lunacek; Anton Nikë 

Berisha; Prof. Ismail Çeta; Prof. dr. Johan Gunther; prof. dr. Paul Smit; 
luftëtarin e lirisë, Muharrem Mehmetaj; përjetuesit e Mauthuzenit, 

amerikanët Jeam Blackman dhe Pal Friedmann. 

 

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 

“MËSIMI SHQIP NË AUSTRI– Monografi II (2013-2018)”, paskësh vlerë 

të madhe njohëse, informative, edukative dhe mësimore. 

 

Në përmbyllje, autorit i dëshirojmë shëndet e suksese të mëtejme në fushën e 

krijimtarisë e librit mirëpritje nga lexuesit dhe bibliotekat tona! 
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Prof. Dr. Zymer U. Neziri, Prishtinë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ndihmesë me rëndësi për etnokulturën e Hotit të Malësisë së Madhe 
 

Libri Shoqëria kulturore-artistike “Rapsha”, Drume, Hot, Malësi e Madhe, dyzet vjet të veprimtarisë, kryeredaktor dhe 

përgatitja për shtyp: prof. dr. Zymer Ujkan Neziri, Tuz, 2018, 438 f.  

 

Libri Shoqëria kulturore - artistike “Rapsha”, Drume, 

Hot, Malësi e Madhe, dyzet vjet të veprimtarisë hapet 

me Parathënien, e hartuar me shumë kujdes dhe me të 

dhëna të shumta nga Prëlë N. Junçaj, me titull: “Dyzet 

vjet të veprimtarisë së shoqërisë kulturore-artistike 

“Rapsha” e Drumes së Hotit të Malësisë së Madhe”. Në 

vijim është Hyrja: “Dëshmi për dyzet vjet të 

veprimtarisë së shoqërisë kulturore-artistike “Rapsha” e 
Drumes së Hotit të Malësisë së Madhe‟‟. 

Foto nga aktivtetet e shoqatës “Rapsha” 

 

Pjesa e parë e librit përbëhet nga punimet studimore, të 

shkruara posaçërisht për këtë përvjetor, nga autorë të 

njohur në disa fusha të albanologjisë: gjuhësi, folklori-

stikë, etnologji, etnomuzikologji dhe etnokoreografi. 

Pjesa e dytë e librit, Aktivitete, ka të dhënat kryesore të 

punës gjatë dyzet vjetëve të kësaj shoqërie kulturore – 

artistike: pjesëmarrje në festivale të folklorit, organizimi 

i festivaleve të foklorit, pjesëmarrje në manifestime 

kulturore dhe organizime të manifestimeve kulturore. 
Në pjesën e tretë janë të renditura këngët e kënduara 

gjatë dyzet vjetëve në SHKA “Rapsha‟‟, të lekturuara 

me kujdes nga mr. sc. Marjan Lulgjuraj, që po ashtu 

kanë rëndësi shumë të madhe për trashëgiminë tonë 

kulturore në fushën e lirikës dhe të epikës gojore të 

Malësisë së Madhe. Në pjesën e katërt janë renditur 

vendimet, reagimet, mirënjohjet, çmimet dhe shkrimet e 

gazetave. Pasojnë Pasthënia, Regjistri i emrave të njerë-

zve dhe Regjistri i emrave të vendeve.    

 

Pjesa e punimeve studimore fillon me fushën e 
gjuhësisë, ku prin akad. i asoc. prof. dr. Gjovalin 

Shkurtaj, me punimin studimor shumë me interes “E 

folmja e Hotit dhe vlerat e saj dialektologjike e 

etnolinguistike”, ku konstaton se të dhënat nxjerrin në 

pah afrinë shumë të madhe që kanë të folmet e Malësisë 

së Madhe njëra me tjetrën, sa mund të flitet si për një të 

folme të vetme, me disa dallime e luhatje. Të folmet e 

Malësisë së Madhe, sipas tij, dallohen prerazi nga të 

folmet e tjera të grupit veriperëndimor dhe të mbarë 
gegërishtes edhe për arsye të ruajtjes së togjeve uo dhe 

ua, për fjalëformim e leksik dhe për raste të rralla të 

rotacizmit, kurse në të folmen e Hotit dallohen edhe 

formimet e emrave farefisnorë të shkallës së tretë 

zanafillore, togfjalësha të qëndrueshëm e frazeolo-

gjizma. Nga fusha e folkloristikës, prof. dr. Zymer 

Ujkan Neziri paraqitet me punimin studimor “Eposi i 

Kreshnikëve në fillim të shekullit XXI: Malësia e 

Madhe me qendër në Tuz”, ku, në kuadër të projektit 

ballkanik E5, për UNESCO (15 vëllime), trajton 

vëllimin me këngë nga kjo anë, të hulumtuara, të 
shënuara dhe të incizuara në vitet 2012-2014. Lahuta 

(lavda), këtu ende përdoret, si në kohën e mbledhësit të 

parë, Nikollë Ivanaj (1905), ku kreshnikët vazhdojnë së 

jetuari edhe në shek. XXI. Legjendariteti, fantastikja, 

mitikja, rrëfimi i gjatë epik, Ora e Zana ende e mbajnë 

themelin e këtyre këngëve. Shquhen edhe formulat, 

figuracioni poetik, pamjet poetike, portretet e heronjve, 

dialogu, dyluftimet, tiparet etike e morale, kodeksi i 

nderit, leksiku vendor etj.  

 

Nga fusha e folkloristikës edhe dr. sc. Ismail Doda 

paraqitet me punimin studimor “Këngët kreshnike dhe 
baladat e rinjohjes në Hot, Malësi Madhe”. Gjatë hu-

lumtimeve më 1988, në Drume të Epërme, ka mbledhur 

dhe ka incizuar edhe dy këngë për Mujon e Halilin dhe 

dy balada. që trajtohen në këtë punim: realizimi i dëshi-

rave dhe i planeve të personazheve, bëmat e tyre, 

mbajtja e besës, fuqia shprehëse gjuhësore, folklorike 

dhe estetike e vargjeve, interpretimi, roli i kalit e 

martesat me rrëmbim, Aga Imeri e rinjohja me gruan e 

parë pas kthimit nga Spanja në Ulqin etj. Autori vë në 

pah edhe risitë, elementet e veçanta dhe të përgjithshme 

të këngëve në kuadrin gjithëkombëtar dhe më gjerë.   
 

Studiuesja prof. dr. Afërdita Onuzi, nga fusha e 

etnologjisë, paraqitet me punimin studimor “Xhubleta 
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shqiptare nëpër shekuj”. Që në fillim konstaton se 

ndoshta asnjë veshje shqiptare nuk është konsideruar aq 

simbolike sa ajo me xhubletë, e përdorur nga gratë e 

zonës alpine të Shqipërisë Veriore. Veçoritë e kësaj 
veshjeje kanë tërhequr vëmendjen e shumë studiuesve. 

E veçanta qëndron kryesisht në prerjen e saj. Mbi të 

gjitha, veshja me xhubletë ka një sistem dekorativ 

shumë të rrallë, ashtu si edhe repertori i motiveve, por 

simbolika e tyre fatkeqësisht ende nuk është 

transkriptuar, pohon ajo dhe përfundon se veshjet në 

terakota janë me pamje fundi në formë këmbane (si e 

xhubletës së malësive shqiptare), të njohura që në mijë-

vjeçarin e dytë para Krishtit.  

 

Dr. sc. Rovena Vata paraqitet me punimin studimor 
“Frymimi shqip i kulteve, i dokeve, i zakoneve dhe i 

simboleve kombëtare në Hot”. Krahina e Hotit të 

Malësisë së Madhe është dalluar për traditë kombëtare 

dhe kjo traditë vazhdon edhe sot e kësaj dite, në ruajtjen 

dhe në kultivimin e saj, në ceremonitë e lindjes, të 

dasmës apo të vdekjes, thotë ajo. Kultet, doket e zakonet 

edhe në këtë krahinë ruhen si shtresëzime kulturore 

përgjatë shekujve, përfundon ajo, duke shtuar se tradita 

është tregues i karakteristikave sociale dhe individuale 

të njeriut, të shijeve të tij estetike, të karakterit, të 

moshës, të gjinisë dhe të etnisë edhe në Hot dhe në Ma-

lësinë e Madhe.  
 

Nga etnomuzikologjia kemi punimin e ma. sc. Esat 

Ruka, “Vështrim etnomuzikor i repertorit në festivalet 

folklorike të SHKA-së “Rapsha” - Hot, Malësi e 

Madhe: Disa mendime rreth organizimit të festivaleve 

folklorike kombëtare”, ku flet për organizimin e 

festivaleve folklorike dhe konstaton se në rreth 80% të 

programeve të tyre të performuara në skenë tingëllojnë 

jonet muzikore. Por, nga përvoja jonë organizative dhe 

skenike, thotë ai, analizat dhe vlerësimet 

etnomuzikologjike dhe etnoorganologjike janë të pakta. 
Në këto veprimtari të dimensioneve të mëdha është e 

nevojshme prania e specialistëve, e ekspertëve 

folkloristë, etnologë, etnomuzikologë e koreologë dhe 

kontributi i tyre analitik, përfundon autori.  

 

Nga etnokoreografia, ma. sc. Dilaver Kryeziu, paraqet 

punimin “SHKA “Rapsha” e Hotit të Malësisë së 

Madhe, organizuese e festivalit të madh folklorik në 

Vitojë: këngët dhe vallet - epika dhe lirika”. Krahina e 

Malësisë së Madhe ndryshon nga të gjitha krahinat 

shqiptare, sepse mbizotëron epika, thotë ai. Ndër 

pasuritë më të mëdha të kësaj zone konsiderohen të jenë 
këngët dhe vallet malësorçe me epikën dhe me lirikën e 

tyre, sidomos vallet njëshe dhe dyshe. Interpretimi, 

larushia kostumografike unike (xhubleta), indentifikojnë 

folklorin e Malësisë së Madhe. SHKA “Rapsha” është 

organizuese e festivalit të madh folklorik në Vitojë, ku 

këto vlera të mëdha etnolkuture pasqyrohet që dyzet 

vjet. Haziz Hodaj, kryetar i SHKA “Malësori”, shkruan 

artikullin “Binjakëzimi / Vëllazërimi: U bashkuam për 

t‟mos u ndarë kurrë”, duke theksuar që në fillim se nga 

viti 2002 SHKA-së “Malësori” Gjonaj, Has, ka një 

motër në Malësinë e Madhe – SHKA- në “Rapsha” e 
Drumes së Hotit. Sot, gati dy dekada pas asaj kohe, 

thotë ai, është i freskët momenti i paraqitjes në skenën e 

festivalit “Hasi jehon 2001” të SHKA - së “Rapsha” nga 

Drumja e Hotit. Ishte vëllazëror jetësimi i kësaj aspirate 

për binjakëzimin. Propozimi u bë në Gjonaj, ndërsa u 
konkretizua në Vitojë, në gusht të vitit 2002, atëherë kur 

“Rapsha” organizoi festivalin e parë me SHKA-të shqi-

ptare aktive të Malit të Zi.  

 

Në vijim, Agron Dizdari shkruan artikullin “Për miqtë e 

mi në SHKA “Rapsha”: Për brezat në vazhdimësi” dhe 

fillon me mendimin se vallet e bukura, epike dhe lirike, 

në “Rapshë” janë punuar me mjeshtëri, që të spikasë e 

bukura, e fuqishmja, delikatesa, harmonia, burrëria, 

dashuria, pra, shpirti i malësorit. “Rapsha”, i ka 

kushtuar vëmendje edhe instrumentistëve, që shoqërojnë 
këngët e trimave dhe të burrëreshave me tematikë nga e 

kaluara e lavdishme dhe shqetësimet e sotme. Ideali dhe 

ndjenja kombëtare janë lajtmotivi kryesor i aktiviteteve 

të tyre. Kostumet popullore janë ruajtur me fanatizëm. 

Sa do të dëshiroja që punën e palodhur të kësaj shoqate 

të nderohej me titullin “Nderi i Kombit”, përfundon 

autori.  

 

Ma. sc. Anton Lajçaj vjen me artikullin “Roli i 

mërgimtarëve me banim në SHBA, në përkrahje të 

SHKA-së “Rapsha”. Shumë shqiptarë nga Malësia e 

Madhe me qendër në Tuz morën rrugën e gurbetit, 
shkruan ai. Në mesin e tyre ishin edhe bashkë-

themeluesit e shoqatës “Rapsha”, që asnjëherë nuk e 

harruan. Ajo,  për shumë rapshjanë ka qenë një ideal. 

Mërgata në SHBA ishte mbështetësja e saj kryesore 

financiare për 40 vjet. Mërgata rregulloi “Skenës 

verore” në Vitojë, më 2003. Më 2008, vazhdon ai, 

formuam “Fondin Humanitar Rapsha” në Detroit, kurse 

më 2010 u formua edhe SHKA “Rapsha” në mërgim, në 

kuadër të Fondit, me ish – anëtarë të “Rapshës” dhe me 

pasardhës rapshjanë të lindur dhe rritur në Amerikë.  

 
Pjesa vijuese e librit, e përgatitur me shumë zell e 

vullnet të madh nga Prëlë Junçaj, që ka të dhëna për 

dyzet vjet aktivitete të “Rapshës”, është shumë e rëndë-

sishme, por  edhe bën të jetë model për historikun e 

shoqërive të tjera kulturore - artistike. Libri mbyllet me 

“Pasthënie” dhe me regjistrin e emrave të njerëzve e të 

vendeve, punë me shumë vlerë nga Avdi Gashi dhe 

Valon Fetahu. Tekstet e librit janë shqyrtuar me shumë 

përkushtim nga Këshilli Botues, po edhe nga recensuesit 

e redaktorët: akad. prof. Zeqirja Ballata, dr. sc. Ardian 

Ahmedaja, prof. asoc. dr. Bashkim Lajçi; prof. dr. 

Afërdita Onuzi, prof. dr. Zeqirja Neziri, prof. as. dr. 
Albin Sadiku, mr. sc. Esat Ruka. Kjo vepër është 

përgatitur për shtyp sipas standardeve teknike-shkenco-

re: punimet studimore kanë shkurtore (abstrakte), fjalë 

çelësa, përfundim, rezyme në gjuhën angleze dhe 

bibliografi. Madje, edhe artikujt kanë rezyme në gjuhën 

angleze, për hir të lexuesve të shumtë në Evropë e në 

SHBA. Edhe fotografitë sjellin dëshmi me shumë peshë 

dhe e plotësojnë e e zbukurojnë librin Shoqata 

kulturore-artistike “Rapsha”, Drume, Hot, Malësi e 

Madhe, 40 vjet të veprimtarisë, që bën të konsiderohet 

ndihmesë me shumë rëndësi për etnokulturën shqiptare 
të Malësisë së Madhe. 
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Mimoza Hasani-Pllana, Prishtinë, Kosovë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poezia e re shqipe e migracionit 

(fundshekulli XX–fillimshekulli XXI) 

 
Poezia e migracionit e publikuar në dekadat që mbyllën 

dhe hapën shekujt XXdhe XXI, është vazhdimësi e 

traditës së shkrimit të letërsisë shqipe në diasporë. 

Poetët e rinjë kosovarë patën thuajse të njëjtin fat me 

shkrimtarët pararendës që me veprat e shkruara në 

diasporë lanë gjurmë në letërsinë shqipe. Në historinë e 

letërsisë shqipe, disa nga veprat emblematike janë 
produkt i punës së shkrimtarëve të emigruar në kohë të 

ndryshme, që do të thotë se disapora shqiptare, ndër vite 

dha kontribut të çmuarpër zhvillimin e letërsisë. 

 

Nëse kërkojmë gjurmët e letërsisë shqipe në kontinentin 

europian, në gjysmën e dytë të shek. XIX dhe thuasje 

deri në fund të shek XX, qendrat më produktive dalin të 

jenë Rumania, Italia, Bullgaria dhe Greqia. Ndërsa, në 

pjesën e fundit të shekullit XX, në veçanti në dekadën e 

fundit, ndryshon edhe destinacioni i migracionit 

shqiptar, në veçanti atij kosovar. Vitet 1990-2000 
shënojnë numrin më të madh të emigrantëve, ndër ta 

edhe shkrimtarë dhe intelektual kosovarë që detyrimisht 

u zhvendosën nga atdheu drejt qendrave më të mëdha 

europiane e botërore. Rritja e emigracioinit gjatë kësaj 

kohe ishte pasojë e ndryshimeve politike në ish-

Jugosllavi, ku jeta zhvillohej larg ritmeve normale edhe 

për shumicëne vendeve ballkanike, sidomos vendeve që 

përbënin ish-Jugosllavinë. Qendrat më produktive 

letrare të fundshekullit XX dhe fillimshekullit XXI janë 

Austria, Gjermania, Suedia dhe Zvicra. Si në Kosovë, 

ashtu edhe në qendrat shqiptare në diasporë, fundi i 

shekullit XX, shënon prurjet më të mëdha në zhanrin e 
poezisë. Andaj edhe korpusi i veprës poetike është i 

gjerë, i pasuruar me veprat e autorëve të rinjë dhe me 

veprat e autorëve të dëshmuar. 

 

Në vazhdim, nga këto katër qendrat, do të shohim vetëm 

kriimtarinë e dy poetëve kosovarë, Beqë Cufaj 

(Gjermani) dhe Anton Marku (Austri). 

 

Beqë Cufaj, në dekadën e fundit të shekullit XX, botoi 

dy përmbledhje poetike, Balada Budallqe (1994) dhe 

205 (1996). Te përmbledhja, Balada Budallaqe, kemi 
një poetizim të dhimbjes individuale të përqendruar 

nësituata të vetmisë së madhe që shprehin mallinpër 

humbjen dhe mungesën e njerëzve të dashur, si në elegji 

dashurie për vetën e dytë. Pastaj, në kërkim të shenjave 

të mbetura nga takimet e shkuara, poeti bën përpjekje të 

risjell kujtime dashurie në kohë reale, duke bërë që tema 

e dashurisë të dominoj në shprehjet e tij poetike: 

Jeta që na ndau pa na pyetur fare 

Për planet fëmijët lumturinë 

E shitur shëtitoreve të jetës 

Tashti qan për mua dhe për veten 

Jemi në robëri sa herë ta kam thënë  
S' bën të qajmë për dashuritë e humbura 

Atdheun e tradhtojmë 

De Radën pyete e dashur të tregon 

Pa atdhe s' ka dashuri  

Lumi i jetës shqip po ecën. (Cufaj: 1994, 33) 

 

Përmbledhja Balada 

Budallqe, plot me 

figura metaforike, 

poetizon copëza jete 

që lanë gjurmë 
personale dhe 

nacionale. Shenjat e 

jetës te ky libër dalin 

edhe në formë titujsh 

te katër kapitujt që 

ndërtojnë strukturën e 

librit: Këngë 

tatuazhesh, Elegji për 

vetën e dytë, 

Me...ikje,dhe Grafite. 

Të katër titujt vënë në 

pah rikrijimin e 
situatave të lidhura 

për kujtimet e poetit e 

të shkruara në poezi.  

 

Njësoj, përmbledhja e dytë poetike, 205, përshkohet nga 

gjuha e pasur e figurave si mundësi për të krijuar situata 

të reja nga një kohë e shkuar, që do të thotë se figura në 

këto poezi luan rolin e saj si fuqi për të shprehur me 

shkrim ngarkesën emocionale të poetit, por edhe për 

tëshkruarnë letër një pjesë të realitetit, duke krijuar një 

poezi ngjashëmsikur tëshohim një fotografi.  Për ta 
provuar këtë mendim, në vazhdim sjellim një gjendje 

emocionale tëshprehur me heshtje nëpërmjet figurës së 

retiçencës: 

O Zot! Si s´e kam një ëndërr 

t´i shoh sytë e shuar... Po shuhem!....(Cufaj: 1996, 5) 
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Në tërësi, figura si shprehje e zgjedhur për krijimin e 

poezisë, te Cufaj ruan statusin e një prej parimeve 

themelore për shkrimin e saj.  

 
Poeti kosovar, Anton 

Marku, më 2010, në 

gjuhën shqipe dhe 

gjermane botoi 

përmbledhjen poetike 

Vizioni blu, të 

strukturuar në pesë 

kapituj: Ngjyra e paqes, 

Njolla dielli, Metafora e 

lirisë, Tingulli i shiut, 

Shtegtim shpirtërash. 
Pra, libri Vizioni blu, 

përveç për lexuesin 

shqiptar është i 

përkthyer edhe në 

gjuhën gjermane, për 

lexuesin austriak.  

 

Marku, emigrant në shtetin austriak, të shkruarit e 

poezisë e përcepton si mënyrë jete nëpërmjet së cilës 

autorët shqiptarë kanë sjellë një frymë të re në letërsinë 

e diasporës, konkretisht në letërsinë austriake, si për nga 

temat që trajtojnë, stili i shkrimit apo qasja ndaj fjalës së 
shkruar, si shenjëzim estetik. Madje, kjo qasje është 

edhe një ndër arsyet kryesore që letërsia shqipe, jo dhe 

aq e njohur për lexuesin austriak, të vlerësohet çdo ditë 

e më shumë, si vlerë e shtuar. Sipas Markut, letërsinë 

shqipe me letërsitë e vendeve tjera europiane e përafron 

harmonia mes mendimeve, larmia e narracionit, 

meditimi reflektiv apo mesazhi artistik, por edhe pasuria 

e figurave stilistike, si metafora, simboli, krahasimi etj. 

Ky mendim, mund të lexohet si provë teorike se poezia 

e shkruar me gjuhë figurative sikur edhe ajo që shkruhet 

me gjuhë të zakonshme gjeneron kuptime të figurshme 
që të zakonshmes i japin kuptim të jashtëzakonshëm nën 

dritën e reflektuar nga shpirti, bota e poetit (Rrahmani: 

2003, 119). Prandaj, për ta kuptuar poezinë e Markut, 

është i pamjaftueshëm leximi i parë, apo rileximi, ajo 

kërkon një lexim alegorik për ta kuptuar mesazhin e saj. 

Shenja të tilla, alegorike, jep poezia Në ikje, e 

karakterizuar edhe për tonin melankolik: 

Nuk patëm kohë 

Kohën ta presim 

As atëherë kur liria ishte 

E të gjithëve dhe e askujt 

Mbi qiellin tonë 
Ngadalë po digjet 

Ëndërr dikur e parë 

Para se të perëndojë 

Do bëhet më mirë 

Për të keqen tonë (Marku: 2010, 45) 

 

Poetët Cufaj dhe Marku, në këto dy dekada arritën 

komunikimin me publikun/lexuesin shqiptarë dhe të 

huaj, në veçanti atë gjermanfolës, nëpërmjet shprehjes 

poetike si një fuqi për të shkruar ndjesitë personale, por 

edhe situatat dramatike nëpër të cilat kaloi populli i 
Kosovës. Pra, poetët krijuan një lloj komunikimi të 

veçantë, nëpërmjet gjuhës si elementi qendror i 

ligjerimit të rregulltë e që te ligjërimet poetike shtrihet 

përtej funksionit të shprehjes së thjeshtë për të marrë 

funksione të reja stilistike, semiotike, tematike (Hamit: 
2005). Sipas Hamitit, kjo e fundit funksionon në disa 

nivele me fillim në nivel lokal për t`u shtrirë në atë 

universal, kështu që gjuha merr fuqi përcaktuese për 

stilin e poetit.  

 

Si përfundim, poezia e re e migracionit e dy dekadave të 

theksuara më lartë, nxjerr në pah tendencën e poetëve 

për ruajtjen e vazhdueshme të lidhjes kulturore e letrare 

me atdheun. Poetët që përmendëm, dhe poetë tjerë në 

diasporë, veprën e shkruar në qendrat europiane ku 

jetonin e publikuan edhe në Kosovë, si shenjë për tu 
identifikuar me vendin e origjinës brenda konceptit të 

tjetrit, të të huajit. Këtë këmbëngulësi duhet çmuar duke 

pasë parashysh se në Ballkan, prej ku edhe vijnë poetët 

shqiptarë, koncepti i tjetrit ështëi debatueshëm në 

vazhdimësi. Studiuesja bullgare, Maria Todorova, në 

studimet e saj (derisa hulumtonte ontologjinë e 

Ballkanit), vlerëson se sfidat politike, kulturore dhe 

historike që kanë kaluar popujt gjatë bashkëjetesës 

qindravjeçare në Ballkan, vijnë si pasojë e njohjes apo 

edhe mosnjohjes së konceptit të tjetrit (Todorova: 

1999,163-171).   

 
Kur kemi parasysh faktin se letërsia shqipe është një 

letërsi e vogël dhe pak e njohur përtej kufijve ballkanik, 

kuptojmë se poezia e migracionit, kontribuoi 

veçanërisht në njohjen dhe promovimin e gjuhës shqipe, 

vlerave letrare, identitare e kulturore të Kosovës, në 

qendrat ku u zhvillua. Po ashtu, kontribuoi në krijimin e 

urave kulturore me popujt e tjerë emigrant dhe vendës, 

si dhe hapi rrugë për njohjen e poezisë shqipe të 

Kosovës në rrafshin ndërkombëtar, duke prezantuar një 

segment të jetës shoqërore para lexueseve të huaj.  
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                     Eksplorim poetik për Mirditën 

 
Refleksione rreth librit “Mirditë e mirditorë” të autorit Hasan Hasani – Përkola 

 

Të vizitosh Mirditën, këtë 

perlë malore me bukuri të 

rralla, është jo thjesht një rast 

që duhet shfrytëzuar, por një 

nder që secili shqiptar do ta 

konsiderojë të tillë sapo të 

hedhë hapat e parë në këtë 

vend. Në çdo kohësi Mirdita 

është konsideruar një trevë e 

virgjër për nga bukuritë e 
rralla natyrore, si dhe krahina 

më e pashkelur nga këmba e 

pushtuesit, më e pabindura 

ndaj ligjeve të huaja, të 

ardhura dhunshëm në shekuj. 

 

Sa herë që bie fjala për Mirditën, më vjen ndër mend 

miss Edit Durham e cila pasi kishte bërë një xhiro fort të 

gjatë nëpër malësitë e Shqipërisë së Veriut kish 

vendosur të kthehet në Mirditë ku, sikurse shkruan, hasi 

në njerëz besnikë, të aftë për të adhuruar diçka heroike, 
që ishin të gatshëm të ndiqnin parimet e tyre deri në 

vdekje. Udhëtarja angleze i përshkruan me vërtetësi 

këto mbresa në librin “High Albania”, ku ndalet gjerë e 

gjatë në kontekstin historik të krahinës së shtrirë përmes 

shtigjeve të thepisura të mbushura me mikpritje. 

 

Erërat tronditëse të kohëve kanë bërë që njerëzit të 

detyrohen të lëvizin, të shpërngulen e të përplasen në 

anë të ndryshme të trojeve dhe kjo në të shumtën e 

rasteve ka sjellë si pasojë ndryshimin e emërtimit të 

familjes. Nuk është aspak e lehtë të nisësh nga fillimi 

diku gjetkë një rrjedhë jete të ndërprerë detyrueshëm në 
vendin e origjinës, por shumë më vështirë se kjo është të 

ndryshosh qoftë edhe vetëm në vështrim të jashtëm, në 

pjesë të rëndësishme të qenies a përkatësisë, apo të 

braktisësh një pjesë të konsiderueshme të identitetit të 

trashëguar. Shqiptarë të zonave të ndryshme, nën 

presionin dhunues të rrethanave, e kanë bërë këtë, duke 

rifilluar një jetë të re diku në një tjetër zonë, por të jesh 

mirditor do të thotë në jetë të jetëve të mbetesh i tillë, 

pavarësisht se ku do të t‟gjuajnë dallgët e jetës. 

 

Në Dushkajë të Gjakovës, në fshatin Shqiponjë (ish 
Jabllanicë), ndodhet një lagje të cilën vendasit e quajnë 

Lagja e Përkolajve. Njerëzit dëshmojnë se këtu janë 

vendosur Përkolajt e ardhur nga Domgjoni i Mirditës, 

histori që i përket shekullit të 18-të. Thuhet se i pari 

Pren Kola me të vetët kish ndërruar tri fshatra derisa u 

vendos në Jabllanicë, e konvertimi i fesë do të ndodhte 

rreth shtatë dekada më vonë. Hasan Hasani - Përkola 

nuk është as më shumë e as më pak se pasardhës prej 

njërit nga këta mirditorë. Kur e pyet për Mirditën atij i 

ndizet bebja e syrit ndërsa fjala nuk i bindet të 

artikulohet e të dalë në ajër menjëherë pasi e pengon 

emocioni. Dhe thonë se, emocioni nuk ka zë! Autori 

pra, ka origjinë të pastër nga Mirdita ndaj kur i duhet të 
flasë për vendin dhe njerëzit e tij të origjinës ndjen sikur 

damarët nën lëkurë i fryhen dhe gjaku turret furishëm 

dejve ashtu si lumi Mat rrjedhës së tij. Ai është 

domgjonas. Sot e treqind vjet më parë, kur të parët e tij 

u larguan prej andej, siç duket kanë lënë peng në tokën 

mirditore diçka të madhe e cila i bën edhe sot e kësaj 

dite pinjollë si HASAN HASANI që të kërkojnë 

“vulën” e vërtetësisë së origjinës, vulë që tek ai thirret 

PËRKOLA. Edhe pse gjeneratat e mëvonshme të 

familjes së tij janë vendosur në Dushkajë të Gjakovës, 

Hasani e ka pasur Mirditën me vete që kur ka qenë në 
kohën e këngëve të djepit, në rrëfenjat në odën e 

burrave, në tregimet e ardhura brez pas brezi për burrat 

dhe trimat, dhe kështu, me dhjetëra e qindra histori 

mirditore kanë fjetur brenda tij duke ndërtuar një botë 

më vete, botë të cilën do të vinte momenti të na e 

shfaqte hapur në një vëllim të tërë poetik. 

 

“Mirditë e mirditorë”, një vëllim prej 222 faqesh me 

poezi kushtuar atij areali gjeografik, human dhe 

shpirtëror të cilin autori e përcakton që në titull, në fakt 

është shumë më shumë se thjesht një vëllim poetik. 

Autori gdhend në të, si të ishte një përmendore, 
Mirditën e tij, të cilën e ka pasur brenda vetes gjithë 

jetën; mirditorët e tij, me të cilët ndan të njëjtën ADN, 

të njëjtën të djeshme, me synimin për të ndërtuar 

dimensionin e së sotmes. Të sotmen, pasi pikërisht sot, 

me këtë vëllim autori na dëshmon pashkëputshmërinë e 

identitetit të tij; E nesërmja tashmë veçse është e sigurtë, 

sepse hallkat e zinxhirit janë lidhur dhe ato funksionojnë 

në favor të vazhdimësisë së materies. Përpjekjet 

autoriale të tij më kujtojnë “përpëlitjet” e Pjetër Budit 

për të dëshmuar traditën, bazuar në parimin atdhetar e 

kulturor autentik: “…Të mos gjindem i harruom / këtë 
jetë tue shkuom”. Dy vjet më parë, Hasan Hasani botoi 

monografinë “Përkolajt”, libër të cilin e konsideronte 

obligim ndaj gjenezës, ndaj pararendësve e deri te këta 
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të sotmit.Origjina është për njeriun si rrënja për pemën. 

Sado që pema të rritet e të lëshojë degë, sado të mbushet 

sytha e lule, gjithçka në të është rezultat i ushqimit që 

vjen nga rrënjët.Kështu edhe njeriu. Sado të rritet e të 
madhohet në jetë, kudo të shkojë e çkado të bëjë, 

gjithmonë veprimi i tij do t‟i referohet rrënjëve nga ka 

dalë. Për shkrimtarin Hasan Hasani - Përkola rrënja ka 

lëshuar ushqim në plot shtatë dekada. E kemi parë atë 

në botime e vepra të shumta krijuese, poetike e 

studimore, por kam bindjen se ky botim i fundit vjen si 

ajo vera e vjetër, e ruajtur me kujdes për kohë dhe miq 

të veçantë. Dhe ja, erdhi momenti që brendia e ruajtur 

brenda shpirtit, skutës më të sigurtë të njeriut, të 

shpërthejë, të dalë nga vetvetja dhe të artikulohet qartë 

në një vëllim të tërë krijimesh poetike. 
 

Në fakt, do t‟i mbetesha borxh autorit nëse këtë vëllim 

do ta quaja thjesht një vëllim poetik, pasi libri vërtet 

përmban vetëm poezi, por me anë të lëndës që trajton ai 

na vë në prehër një thesar të vërtetë, një minierë e cila 

sa më shumë gërmohet në të, aq më shumë vazhdon të 

befasojë dhe kënaqë me pasuritë e saj. Si gjithmonë, 

shpirti i tij prej artisti të fjalës, e bën të ndjehet i 

privilegjuar në shprehjen e ndjesive, ndërsa nga ana 

tjetër, qenia e tij prej nipi e stërnipi mirditor e bën të 

ndjehet i ndjeshëm, drithërues ndaj kullës së vjetër, 

gurrës së pashtershme të ujit brisk, ajrit të flladitshëm që 
duket sikur të çan lëkurën, reve të cilat për pak mund t‟i 

prekësh me dorë nga maja e kreshtës, varreve me gurë 

stralli të stërgjysh katragjyshërve, e plot e plot 

fragmenteve të tjera të kësaj bote të madhe mirditore. 

Duket sikur shpirti i poetit është i vogël për t‟i nxënë të 

gjitha këto, aq më tepër për t‟i mbajtur brenda vetes në 

vite e dekada. Por damarin e tij e furnizon ajo rrënja që 

thamë më sipër, rrënja të cilën ai me këtë vëllim 

poezishë po e ujit e po e ushqen bukur mirë, për ta 

rigjeneruar edhe njëherë ashtu siç i dëshiron e gjithë 

qenia.Në krijimtarinë 50 vjeçare, shkrimtari Hasan 
Hasani ka shkruar e ka thënë bollshëm rreth shumëçkaje 

që ka qenë pjesë e frymëzimit të tij letrar dhe pjesë e 

interesimit të tij studimor. Por “Mirditë e mirditorë” e 

ka bërë shpeshherë të ndjehet i vogël, i pafuqishëm, i 

drithëruar, sepse të gjithë ndjehemi fëmjë, ndjehemi të 

vegjël kur kthehemi tek nëna. Dhe Mirdita për të, është 

si nëna: gjeneza, ushqimi (shpirtëror), pavdekësia.  

 

Udhëtimi poetik paraprihet nga udhëtimi fizik. Pasi ka 

prekur me gjymtyrët e tij çdo vend e çdo skutë për të 

cilën kish dëgjuar e kish imagjinuar vite me rradhë, pasi 

ka parë me sytë e tij ngjyrën e qiellit dhe të tokës 
mirditore, pasi ka nderuar djepat, kullat dhe varret, ai në 

krah me muzën i përvishet misionit të krijimit. Autori e 

përshkruan poetikisht hap pas hapi relievin e kësaj zone, 

një brez i gjerë gjeografik, që nga Bjeshka e Kaçinarit, 

Ara e Skënderbeut, Munella, Zepa, Bjeshkët e Oroshit, 

Valmori, Kroi i Bardhë e deri në majën e Kunorës, 

Lugina e Përroit të Urakës, një sërë shpellash si: shpella 

e Mërkurthit, shpella Kusia e Ndue Gjonit, Shpella e 

Akullit dhe ajo e Stërqokëve, liqeni i Konajt e plot e 

plot të tjerë. Toponimia autoktone bën që përjetimet në 

vargje të duken sikur jehojnë nga shekujt.Poezitë të 
renditura njëra pas tjetrës të japin përshtypjen sikur 

ngjasojnë me pjesë „puzzles‟ të cilat kur bashkohen siç 

duhet, krijojnë një pamje funksionale në tërësi. 

Gjeografia e vendbanimeve asnjëherë nuk jepet e 

shkëputur nga njerëzit prandaj teksti dhe konteksti, 
vendi dhe personazhi funksionojnë si një binom ku njëra 

pjesë s‟mund të funksionojë pa tjetrën.Përshkrimet e 

natyrës së rrallë e mahnitëse asnjëherë nuk vijnë të 

shkëputura nga historia qindra vjeçare ku edhe pylli, 

edhe guri, edhe majat e maleve e kanë një histori.Në 

fakt, këtu gjithçka është dëshmitare e historisë. Të jepet 

përshtypja se ngado që ta kthesh kokën do të dëgjosh 

dëshmi mbi të vërteta e bëma, trimëri e heroizma që të 

befasojnë duke të detyruar t‟i përpish me sy e veshë. Aq 

i vërtetë është autori në përjetimet e vargëzuara saqë në 

lexim e sipër mua m‟u krijua përshtypja se isha 
bashkëudhëtare në rrugëtimin e tij. Pa e tepruar them se 

m‟u duk se i vizitova këto vende, se i pashë me sytë e 

mendjes përshkrimet, monologjet, betejat, kujat, gjëmat 

e gjithçka të sendërtuar aty. 

 

Të tre kapitujt të titulluar: “Libri i parë”, “Libri i dytë” 

dhe “Libri i tretë” kulmojnë me poemën “Unë mirditori” 

e cila jo rastësisht është lënë në mbyllje të librit. “Këngë 

për vete dhe Përkolajt” e kthen autorin në subjekt dhe 

subjektin në pikëreferim. Krijuesi poet këtu vendoset 

tërësisht në pozitën e përfaqësuesit të farefisnisë duke i 

dhënë vetes të drejtën të flasë dhe të dëshmojë në emër 
të tyre: “Përkolajt n’Dushkajë përherë derë e hapur për 

mikun / bukë dhanë me zemër / çerdhe e ngrohtë për 

udhëtarin / halë në sy për armikun…”. Nuk mungojnë 

elementet e vetëkënaqësisë jo thjesht për linjën e 

vazhdimësisë por edhe për kompletimin e kësaj vlere 

letrare dhe trashëgimore që ai si autor, si Përkolaj po 

nxjerr në dritë: “E di, Përkolajt e moçëm tashmë 

ndodhen në amshim / zili ma kanë edhe t’vdekur / qesh i 

pari që shkela n’trollin e t’parëve n’shtegtim / unë, hyu 

n’qiell i mekur…”.Autori, si Përkolaj që është, ndjen se 

ka përmbushur një mision i cili e tejkalon dukshëm 
misionin letrar. Ky mision shkon përtej shkrimit të një 

vepre letrare pasi bart në vete motivin kërkues për 

rinjohjen dhe rigjetjen e gjenezës, mision që ka të bëjë 

me synimet e tij jetësore, dhe si të tilla ato nuk i 

përkasin vetëm planit letrar por edhe planifikimit 

jetësor: “Kështu u rrit ky plak, s’e di, nga Mirdita a 

Dushkaja / që vargje shkroi me lot…”. Notat 

emocionale arrijnë nivele kulmore kur autori gjithçka 

nga e djeshmja dhe e sotmja e qenies së tij, e lidh 

pazgjidhshmërisht në përmbyllje kur bindshëm vulos: 

“Pinjoll Mirdite ndër humbëtira shkela n’shtatëdhjetat / 

fjalë e varg guri në zemër / s’më gjunjëzuan kurrë 
përpjetat as tatpjetat / Dushkaja m’u bë emër – Mirdita 

mbiemër”. 

 

I tërë vëllimi mund të konsiderohet si një eksplorim 

poetik për Mirditën, ku ndërthuren mes tyre 

këndvështrimet shumëplanëshe gjeografike, historike e 

personale. Nga ky “eksplorim” që na ofron autori, 

lexuesi mbetet i ngopur me përjetimet letrare e 

emocionale, e nga ana tjetër, i rritet kërshëria që ta 

vizitojë dhe ta eksplorojë vetë atë. 

Gjakovë, 15 maj 2020
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Anton Marku, Vjenë 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                  

 

Letër armikut! 

  

I dashuri C.! 
E di se të kanë shkruar letra me mijëra para meje e do të 

të shkruajnë dhe po aq pas. Mbase nuk do t‟i lexosh të 

gjitha, por këtë timen jam i sigurtë se do e marrësh në 

duar. Dhe ja pse: unë iu takoj atyre që nuk e kalojnë 

jetën duke u fshehur pas hijes së tyre, por që i dalin asaj 

përballë. Në anën tjetër unë e shikoj shfaqjen tënde nga 

perspektiva e këmbësorit, ti nga ajo e vozitësit: unë 

dëshiroj të arrij sa më vonë në cak, ti sa me shpejt.   

 

Në këtë shkrim nuk do ta përmend emrin. Ty që na dole 

në rrugë dhe na ndërpreve udhëtimin në mes do të të 

quaj thjeshtë C. Në vendin tim ishte një grup muzikor 
me emrin tënd, të cilin e adhuronin të gjithë. Tash e tërë 

bota e urren emrin tënd saqë në këtë garë nuk do të kesh 

konkurencë të denjë në këtë shekull. Do të fitosh 

bindshëm.  

 

Këta rreshta i kam shkruar sot, por mendimet janë të 

djeshme. Pra, ti që vret e nuk dukesh, ti që jetën e ndave 

në dy pjesë: atë para dhe pas teje, mbase tash pret që kjo 

kohë të quhet epoka jote, por jo, ajo do të quhet „„Koha 

e Mospërkuljes‟‟. Sado që mund të tingëllojë e 

çuditshme, në një mënyrë ne të kemi ftuar vetë. Po, po, 
ne! Pasi që me paraardhësit tu nuk u morëm seriozisht, 

atëherë i bie që ne ta kemi hapur derën me një dorë. 

Tash po provojmë që me të dyjat ta mbyllim, por kot.  

 

Por le t‟i themi gjërat me rend. Mbase do të doje të dije 

më shumë për botën që gjete. Nëse po, ja të tregoj unë. 

Tek ne për shembull sa më shumë po zgjerohen të 

drejtat e kafshëve aq më shumë po ngushtohen ato të 

njerëzve. Rrugëve të qyteteve tona më tepër bien në sy 

gratë e mbuluar se sa ato të zbuluara, përderisa meshkuj 

fryejnë buzët me „„botox‟‟. Shkurt, në botën e të 

përgjumurve, atje ku trupi është shërbëtor i shpirtit dhe 
jo e kundërta, të qëndrosh zgjuar është art në vete.  

 

Për më tepër, janë disa gjëra që duhet t‟i dimë vetëm 

unë dhe ti. E kuptove? Vetëm ne të dy. Ja për shembull: 

ne ujin e bekuar po e mbajmë në shishe parfemi. Me të 

po spërkasim nënsqetullat, jo bukën. Pastaj e di ti se 

natyra është ende dashmirëse me ne? Ajo na jep më pak 

se sa i kërkojmë por më shumë se sa meritojmë. Edhe sa 

gjatë, nuk e di. Ja unë për shembull si besimtar i 

nënshtrohem plotësisht vullnetit të saj dhe të Perëndisë. 

Në ndërkohë bëj pjesën time të punës: lutem! 
 

I dashuri C.! 
Sa i pamëshirshëm që je! Po po u ndal furnizimi me ujë, 

rryma dhe internet? Mos e thashtë qielli! Në ketë rast 

një fqi imi nga kati i katërt, me një grumbull tatuazhesh 

në gjok, me siguri do të çmendej e do të ulurinte 

„„gjithçka po, por internetin jo. Atë asesi. Si do të ja 

bëjmë pa facebook, insta, whats„up, snpachat? A jetohet 

pa to? Interneti do të jetë i fundit që do të mund të 

rrëzohet. Si Olimpi, si „„air force one‟‟. Ky ishull nuk 

guxon të bjerë!‟‟. Ky tipi që kur kishte filluar të merrej 

me shitjen e patundhmërive kishte gjithmonë e më 

shumë para, por gjithnjë e më pak kohë. E unë? Unë tek 

tash po i marr lakmi Albanit që ka vite që jeton 
„„offline‟‟. Në „„google‟‟ nuk mund të gjesh asnjë 

fotografi të tij. 

 

Tani detërat janë qetësuar. Vetëm shiu i zgjon. Ata nuk 

e përjashtojnë mundësinë që këtë vit bota u dogj nga 

zjarri që vetë e ndezi. Sot është dita jote. Ende po, Por 

do të vij dita jonë atëherë edhe minjët do të kenë më 

shumë se një vrimë për tu fshehur, por ty nuk do të 

mbetet asnjë. Mund të bësh gjithçka, por një gjë nuk do 

e arrish: që të bësh që ne ta vëmë veten në kryq, të 

vetkryqëzohemi. Njerëzimi ende beson në engjuj, por ty 
duket se do të na duhet të të mundim të vetëm. 

 

I dashuri armik, 

Shumicës pres nesh ti i mbylle gojën. Në këto javë i 

kemi pastruar, larë e fërkuar duart më shpesh dhe më 

gjatë se asnjëherë më parë. Në ora tetëmbëdhjetë nisin 

duartrokitjet nga dritaret. Të gjithë bashkë: fetarë, më 

pak të tillë dhe ateistë. Atë që nuk e arriti akush para 

teje e bëre ti. Na bashkove në frikë, vuajtje dhe 

dhembje. E rizbuluam dashurinë për njëri-tjetrin! 

Shpresoj të vazhdojmë kështu edhe pas teje. Do të doja 

që kjo të ishte e vetmja gjë që do të trashëgonim nga ti.   
 

Duket se vetëm gjyshja ime që ka kaluar të njëqindatat 

dhe të ngujuarit në „„Big Brother‟‟ as sot, në fund të 

prillit, ende nuk e kanë marrë vesh se ti je duke bërë 

kërdinë nëpër botë. Mbase kështu është më mirë. E diku 

ende po luhet kampionati i futbollit.  

 

Kurrë i yti, 

me përshëndetje të ftohta 

i papërkuluri 
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Tahir Bezhani, Gjakovë   

                               

 

 

 

 

 

 

Të vdesësh i dehur ...  

Ka kohë që mendohem 
Ditën e natën shqetësohem 

Kur më turren aq zjarrshëm sytë e tu 

E në qenien time shprushin kujtime 

Shikimet lënë vrima të hapura 

Kullojnë lotët, përplasin ngrirjen e ashtit 

Puthjet e një kohe zjarr e shkrumb 

Edhe tani ende ka zjarr nën hirin e fjetur 

Në shtratin e bukurisë së paharruar 

Në dukje i fikur, tymon e flet me mall 

Si shikimet tua që shpojnë prore 

Si gacat e mbuluara që djegin shpirtin 

Dëshirat rrinë në pritje gjithherë ... 
 

Eja, eja e puthëm, mos shiko e ndrojtur 

Dehu, dehu  fort 

S‟ka gjë më të bukur se vdekja i dehur 

Po të takova viza vizë me vdekjen 

Pa puthjen tënde nuk iki andej 

O Khajam i shkretë 

Si e pive gjithë atë verë në jetë 

E mbete kurrë i pa vdekur?! ... 

 

Kur natën nuk flejnë mendimet 
Pas lodhjes së ditës 

Tretur rrugëve të mundimshme të jetës 

Prita i gëzuar natën që vjen me heshtjen 

Me flladin e shlodhjes mashtruese, pushim bebëzave 

Qeshjet e natën janë gaz i ditës së iku 

Në shtratin tim shpesh jam trembur në ëndrra 

Krismat të lehta binin në derën e çarë, pa rezë 

Hije njerëzish  pa trajta, zgërdhiheshin 

Donin dhunshëm të merrnin thesarë të fshehur 

Pa bërë aspak luftë me shpirtin kryeneç 

Të padorëzuarin e mendimeve të mia 

Që kishte kallë pesë gishtërinjtë e dorës 
Për të dhënë dritë në dhomën time  

Nuk di kah iku nata, kah u tret e  paparë 

Mbeta i uritur, nuk ia thashë dy-tre fjalë 

Sillem vërdallë shtratit me dhimbjet që s‟bëzajnë 

Vetëm flaka e gishtërinjtë bënë dritë 

Në mungesë të qirinjve të vjedhur 

Sa më janë nxirë thonjtë e mishi rrjedh lëng 

A ka më bukur se të jetosh me vuajtjen e vuajtjes 

Luftë  mes njerëzve për pasuri e karrige 

A ka më fisnikëri, më thoni 

Më thoni se ku ka?!.... 
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Sport 

 

 

 

 

 

Dy ekipet e Arbërisë kampione  

 
Vjenë, 22 prill 2020: Në këto 

kohëra të jashtëzakonshme vjen 

një lajm i mirë sporti nga Vjena. 

Federata e Shahut e Vjenës 

(https://www.chess-vienna.at/) 

mori vendimin lidhur me 

përfundimin e kampionatit të 

shahut për sezonin 2019/2020, 
duke shpallur edhe ekipin e dytë 

të klubit Arbëria kampione në 

ligën e katërt të Vjenës (2. 

Klasse). Në të vërtetë, për shkak 

të situatës së krijuar nga 

pandemia, nuk kishte kushtë që të 

zhvillohej xhiroja e 9-të dhe e 

fundit për këtë sezon në këtë ligë. 

Ekipi i dytë i Arbërisë pas 8-të 

xhirove të zhvilluara ishte në 

vendin e dytë dhe për tu shpallur 
kampion i nevojiteshin vetëm 

edhe 1,5 pikë nga 6 të mundshme, 

gjë që ishte më se e realizueshme. 

Në lidhje me xhiron e mbetur 

Federata e Shahut e Vjenës 

vendosi që të gjitha ndeshjet e 

mbetura të regjistrohen me 

rezultat të barabartë 3:3 Në këtë 

mënyrë, pas ekipit të parë të 

klubit të shahut Arbëria, i cili disa 

javë më parë u shpall kampion në 
ligën e dytë të Vjenës, edhe ekipi 

i dytë arriti të fitojë kamionatin 

në ligën përkatëse, kështu që nga 

sezoni i ardhshëm që të dy ekipet 

do të luajnë një rang më lartë, në 

ligën e parë të Vjenës (ekipi i  

parë) dhe në ligën e tretë (ekipi i 

dytë). Pas organizimit të turneut 

ndërkombëtar „„Arbëria 1” në 

Vjenë në tetor të vitit të kaluar, e 

në të cilin moren pjesë 57 

shahistë e shahiste nga 14 kombe 
të botës, klubi i parë shqiptar i 

shahut në diasporë po përmbyll 

kështu me sukses të 

shkëlqyeshëm këtë sezon sportiv. 

 

Shoqata sportive dhe kulturore 

„„Arbëria‟‟ u themelua në takimin 

konstituiv mbajtur me 16 dhjetor  

2012 në Vjenë, me ç‟rast u 

zgjodh edhe udhëheqja e ngushtë 

e saj në këtë përbërje: Kadri Berbati (kryetar), Xhevat Xhemaili (nënkryetar), 

Agron Çika (trajner/kapiten), Anton Marku (sekretar) dhe Avdyl Gjocaj 

(arkatar). Ajo u u regjistrua pranë organeve përgjegjëse austriake me 17 janar 

2013 me numër regjistrimi, ZVR-Zahl: 574405097. 

 

Në shtator të vitit 2013 klubit i shahut „„Arbëria‟‟ filloi garat në ligën e dytë të 

Landit të Vjenës. Duke parë interesimin e madh të shahistëve shqiptarë me 

banim të përkohshëm në Austri, për herë të parë në historinë e diasporës 
shqiptare në këtë shtet mik, nga sezoni 2016/2017 klubi i shahut „„Arbëria‟‟ 

garon me dy ekipe: ekipi i parë në ligën e dytëtë Federatës së Shahut të Vjenës 

dhe ekipi i dytë në ligën e katërt të kryeqytetit austriak.  

 

Klubi ka vendosur dhe zhvilluar kontakte të rregullta dhe korrekte me zyrtarë 

të federatës së shahut të Vjenës dhe klubet tjera. Për sukseset e tij kanë shkruar 

gazeta të ndryshme në gjuhën shqipe dhe gjermane.  

Disa nga shahistët e klubit Arbëria 

 

Përveç garimit në ligë, ky klub i shahut po tregohet aktiv edhe në 

përditshmërinë e anëtarëve të tij dhe dashamirëve të tjerë të shahut, duke 

mbajtur takime të rregullta me anëtarëtsi dhe duke organizuar shkëmbime 

përvojash në shah me mysafirë të nderit apo mjeshtër të ftuar nga vendlindja. 
  

Tradicionalisht klubi organizon turne në shah për nder të festave kombëtare, 

asaj të 28 nëntorit, ditës së pavarësisë së Shqipërisë dhe 17 shkurtit, ditës së 

pavarësisë së Kosovës. Kjo tregon një pjekuri të bashkatdhetarëve tanë këtu në 

Austri, të cilët janë kreativë dhe përmes sportit manifestojnë ndjenjat e tyre të 

atdhedashurisë, por dhe i tregojnë botës se sporti i lidh dhe afron popujt, pa 

marrë parasysh prejardhjen e tyre. Prandaj, në këto turne marrin pjesë edhe të 

ftuar të nacionaliteteve të tjera, të cilët priten me mikpritje e bujari shqiptare. 

 

Klubi i shahut Arbëria mbështetet nga: Rrjeti i Bizneseve të Diasporës 

Shqiptare për Austri, ndërrmarjet “Albakopie”, “Blakaj Fenster & Türen‟‟, 

“Timi Trans”, “Alushaj”, “Gashi Fenster & Türen”, etj.  
 

 
 

https://www.chess-vienna.at/

