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FJALA JONË 
 
Të nderuar lexues, 
 

kemi kënaqësinë t‟jua përcjellim numrin e dyzet e dy 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, SHBA, 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 Landit të Vjenës, ndërsa me ekipin e dytë në ligën e dytë 
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 
dhjetor 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/
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Faqja e tretë

 

 

Don Lush Gjergji, Prishtinë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shën Jeronimi ilir (347-420), përkthyes i Biblës, dijetar i Kishës 

jeta dhe vepra 

 

Shën Jeronimi 

 

Shën Jeronimi ilir është një ndër kolosët e mëdhenj  

fetar, shpirtëror, kulturor, biblik, patristik, që e pranojnë 

dhe nderojnë  jo vetëm të gjithë të krishterët, por mbarë 

njerëzimi, si  shenjt dhe dijetar të madh,  një ndër 
doktorët dhe etërit e Kishës më të spikatur të kohës së 

tij, “egregiusdoctorEcclesiae”  - doktor i shkëlqyeshëm 

i Kishës, së bashku me Shën Ambrozin (330-297) dhe 

Shën Augustinin (354-430). Ishte njeri i dijes dhe 

kulturës, por edhe i studimit, uratës, pendesës, jetës së 

rreptë asketike, duke luftuar kundër mëkatit, veseve, 

epsheve, pothuaj gjithnjë në kërkim të përsosmërisë dhe 

shenjtërisë. 

Me 30 shtator çdo vit kalendari kishtar përkujton Shën 

Jeronimin, meshtar e doktor i Kishës, një nga figurat më 

të shquara të Kishës katolike gjatë shekujve të parë 

mbas ediktit Kostandini (313). 

 

Këto arsye, por edhe shumë të tjera, sidomos sivjet në 
1600 – vjetorin e vdekjes së tij, në një mënyrë na 

sfidojnë dhe “detyrojnë” ta studiojmë dhe njohim më 

për së afërmi Shën Jeronimin ilir, njeri i cili me jetën 

dhe punën e tij të larmishme, me shkrime dhe botime, 

veçmas më përkthimin e tërësishëm të Biblës nga 

hebraishtja dhe greqishtja, pjesërisht edhe aramaishtja, 

kuptohet në gjuhën latine, e cila aso kohe ishte gjuha e 

mbarë njerëzimit, ia ka dhënë Kishës dhe botës Fjalën e 

Zotit, Biblën. 

 

Shën Jeronimi lindi në Stridon të Ilirisë, në kufi mes 

Dalmacisë dhe Panonisë. Ai shkruan për shkatërrimin e 
Stridonit nga Gotët në vitin 392; e përmend për së dyti, 

duke e cilësuar si vend me mentalitet të mbyllur, pa 

ndonjë qytetërim të theksuar, ku pasuria dhe suksesi 

ishin virtyte.  

 

Një gjë është e sigurt, Stridoni gjendej në Ilirinë e 

atëhershme. 

 

Prindërit e tij ishin të krishterë, babai Eusebie, ndërsa 

emri i nënës nuk dihet. Emri i tij i plotë emër  është 

SofroniusEusebiusHieronimus (SofronEusebJeronim).  
 

Ai në librin De virisillustribus  (Mbi njerëzit e shquar) 

kështu e paraqet vetveten: “Unë, Jeronimi, biri i 

Eusebit, nga qyteti i Stridonit, që është në kufi me 

Dalmacinë dhe Panoninë, dhe që është shkatërruar nga 

Gotët, deri në këtë vit, dmth. viti i katërmbëdhjetë i 

Perandorit Teodosie, kam shkruar si vijon...”.i 

 

Familja ia kishte mundësuar atij  studimet në Romë, te 

dy mjeshtrit – mësuesit më të njohur të asaj kohe, 

MarioVittorio dhe Elio Donato, për t‟u përvetësuar në  
gramatikë dhe retorikë.  
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“Nëse ishte Dalmatin, me prejardhje, çka duket gjë e 

qartë, atëherë sigurisht ka ditur diçka nga kjo gjuhë si 

fëmijë (mendohet gjuha ilire, vr. ime)ii 

 

Këtë gjë e pohon edhe vetë Shën Jeronimi, si dhe 

studiuesit tanë: Aleksandër Stipçeviqi, Ibrahim Rugova, 

Zef Mirdita, Engjëll Sedaj, Jahja Drançolli, Sabri 
Hamiti, Isak Ahmeti, Luan Rama, Ndue Ukaj dhe 

shumë të tjerë. 

 

Studiuesi i njohur francesValery Larbaud vazhdon 

kështu trajtimin e Shën Jeronimit dhe të familjes së ti: 

“Prindërit e Jeronimit ishin të krishterë, agrarë të 

pasur. A ishin brezi i parë apo i dytë të krishterë, 

vështirë mund të thuhet. Përpos emrit “Hieronimus” 

iliri i ardhshëm, shumë i njohur, kishte edhe emrin e 

babës “Eusebius”... Për nënën e tij nuk dimë asgjë, as 

emrin, por për motrën shumë më të re, e cila ishte bërë 

murgeshë, Jeronimi flet si për “vajzë të re”, ose “grua 
të re”, por edhe emri i saj do të mbesë gjithmonë i 

panjohur. Për vëllain Paulinianin (“Paulinianus”), i 

cili po ashtu ishte bërë murg, pastaj edhe meshtar, 

mendohet se ishte më i ri se ai diku për 20 vjet.”iii 

 

Fatkeqësisht ne si Shqiptarë, shumë pak kemi bërë deri 

sot për ndriçimin e jetës dhe veprave madhore të Shën 

Jeronimit ilir, si dhe të shumë figurave tona madhore. 

Atëherë del në pah një e vërtetë e hidhët me historinë 

tonë: kur ne nuk e njohim, e braktisim, tjerët e 

përvetësojnë, gjë kjo që na ka dëmtuar dhe vazhdon të 
na dëmtojnë gjithnjë, jo vetëm si histori, po edhe si 

aktualitet dhe ardhmëri. 

 

Retorika fillimisht ishte arti i të folurit mirë në publik, 

sot ne do të themi mënyra e përsosur e komunikimit, si  

trashëgimi kulturore dhe shpirtërore e Perëndimit, 

ndërsa gramatika mënyra e logjikimit dhe shkrimit të 

rrjedhshëm dhe të bukur. 

 

Prandaj retorika dhe gramatika janë shkenca të 

përgjithshme për njohuri, por edhe për formim, orientim 
dhe edukim jetësor. 

 

Në Romë Jeronimi së shpejti e mësoi gjuhën latine, aq 

sa konsiderohej një ndër njohësit, mjeshtrit e kësaj 

gjuhe. Mirëpo nuk e lenta pas dore as studimin e 

gjuhëve tjera, si greqishten dhe hebraishten. Kishte 

njohur dhe shijuar  për së afërmi kulturën dhe 

krijimtarinë e botës  greko - romake: Homerin, Platonin, 

Aristotelin, Ciceronin, Virgjilin, Oracin, Senekën, 

Tacitin e shumë të tjerë, si një erudit i vërtetë, sa që pa 

teprim thuhet se ishte njeriu më i mençur ndër etërit 

perëndimor të Kishës. 
 

Mund të themi vazhdimin e studimeve “pasuniversitare” 

e pati në Trier,  seli mbretërore dhe qytet i njohur dhe i 

famshëm për shkencë, kulturë dhe art. Jeronimi tashmë 

ishte latinist i njohur dhe i madh. 

 

Pse kishte shkuar Jeronimi prej Romës në Trier, nuk 

dihet saktësisht. Pas Trierit Jeronimi është në Aquilejë, 

ku fatbardhësisht ishte një bashkësi e fortë e krishterë e 

udhëhequr nga ipeshkvi i mirë dhe i virtytshëm 

Valeriani. Në “Akvileja mori vendimin përfundimtar: 

Jeronimi shkon në shkretëtirë për të jetuar jetën 

asketike.iv 

 

Faza e parë në Lindje (372 -381) 

Pas leximit të shumë klasikëve greko-romak, Jeronimi 
tërhiqet në Antioki, qendër rëndësishme e krishterimit,  

më vonë në shkretëtirë të Kalkisit në Siri, me qëllime 

për ta studjuar sa më mirë gjuhën hebraishte, për t‟iu 

kushtuar uratës dhe pendesës, si mysafir i Evagrio-s. 

Pastaj kaloi afro 10 vjet në shkretëtirë në Kalcedoni. 

 

Rëndësi të madhe pati edhe pagëzimi i tij në Romë në 

vitin 360nga Papa Liberio (352 – 366),  në moshën 

rinore dhe madhore,  diku 20 vjeçare, pas një 

përgatitjeje dhe përcaktimi personal, edhe pse, siç thamë 

më parë, ishte lindur dhe edukuar në një familje të 

krishterë.  
 

Duhet të theksohet se Shën Jeronimi ishte shuguruar  

meshtar, sipas këshillit të mikur Evagrios, por edhe 

bindjes dhe përcaktimit të tij, me një kusht: që mos të 

kishte shërbime dhe detyrime baritore, por në një 

mënyrë, të ishte “meshtar i lirë”, sot do të themi 

“profesionist i lirë”, gjë kjo që ia kishte plotësuar 

shuguruesi, ipeshkvi Pali. 

 

Për katër vite ishte tërhequr në Antioki, te ipeshkvi i 

njohur Apollinari, duke iu kushtuar shkrimeve, 
leximeve, meditimeve, sidomos duke studiar me shumë 

zell dhe vullnet të pathyeshëm gjuhën hebarishte. 

 

Në shkretëtirë pati shumë vështirësi, ndër të cilat po i 

përmendim vetëm disa: Pas kohës së kaluar në 

Kostantinopojë, në pallate të bukura dhe me shumë 

biblioteka, libra, takime shoqërore dhe kulturore, 

tashmë ishte vendosur në një shkretëtirë. 

 

Sipas Jeronimit gjuha hebraishte ishte nëna e të gjitha 

gjuhëve, dhe shi për këtë ai e mësonte nga një hebre 
konvertit në krishterim, me emër Baraninas. E mësonte 

edhe si pendesë, por edhe armë për t‟i luftuar dhe 

larguar tundimet e ndryshme, si dhe për ta përforcuar 

vullnetin e mirë. 

 

Faza e dytë (382 – 385) 

Jeronimi  tashmë ishte emër dhe figurë e njohur në 

botën e krishterë. Papa Damasi këshillohej me të rreth 

skizmës së Antiokisë dhe shumë çështjeve tjera kishtare. 

Ky Papë, së pari e kishte marrë si sekretar dhe 

bashkëpunëtor të dalluar, pastaj i kishte kërkuar  

revizionin e përkthimit të Biblës, sidomos të Ungjillit 
dhe psalmeve, që shërbenin për kremtime liturgjike. 

 

Shën Jeronimi ishte  i pajisur me njohuri të shumta 

gjuhësore, “vir trilinguis”, njohës i shkëlqyeshëm  i 

latinishtes, greqishtes dhe hebraishte, por edhe me 

kulturë, fe,  përkatësi kishtare, njeri i cili me zemër i 

hyri kësaj pune dhe për afro 25 vite të jetës iu 

përkushtua gati tërësisht Biblës, si përkthyes, shpjegues, 

interpretues, biblicist dhe teolog i nivelit tejet të lartë.  
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Pas Sinodit në Romë, si sekretar personal i Papës 

Damasit, njeri i fesë dhe kulturës, kishte dy detyra 

parësore: përgatitjen e letrave të Papës drejtuar Kishës 

dhe përgjigja ndaj pyetjeve të ndryshme që vinin nga 

vendet e llojllojshme të botës, sidomos rreth herezive.v 

 

Aty ra në sy për erudicion, shenjtëria dhe pendesë. Kjo 
kishte krijuar shumë miqësi, por edhe zili, xhelozi, deri 

diku edhe armiqësi, sidomos pas vdekjes së Papës 

Damasi në vitin 384.   

 

Faza e tretë në Lindje (385 – 420) 

Vendimi i tij tashmë ishte i qartë, i pjekur, jetësor: 

kthimi  në Lindje, së pari në Antioki, pastaj në 

përfundimisht në Betlehem, në afërsi të shpellës ku 

kishte lindur Jezu Krishti. Aty ai hapi një shkollë biblike 

dhe teologjike, një strehimore për shtegtarë falas, tri 

bashkësi apo kuvende femërore (386), për jetën dhe 

përsosmërinë ungjillore, në krye me bashkëpunëtoren e 
ngushtë dhe shenjte Shën Paola dhe disa shoqe bujare të 

saja nga Roma, një kuvend për rregulltarë që kishte 

themeluar 

 

VULGATA 

Shën Jeronimiintenzivisht ishte marrë me përkthimin e 

Biblës në tërësi afro 25 vjte, duke parë mangësitë dhe 

pasaktësitë e përkthimeve të mëparshme. Përkthimi i tij 

është zyrtarizuar apo kanonizuar “si tekst autentik dhe 

autoritativ të Kishës Katolike” nga Koncili i Trenntos   

(1545-1563), ndërsa për të gjithë të krishterët në botë 
është bazë dhe themel i shumë përkthimeve biblike. 

 

Parimi i tij i njohur është ky: “Mosnjohja e Biblës është 

mosnjohja e Krishtit”. 

 

Pas  përkthimit të shkëlqyeshëm të Biblës, VULGATA, 

Shën Jeronimi është shkrimtar i frytshëm dhe 

gjithanshëm, si në teologji, histori, patristikë, ashtu edhe 

në vepra letrare.  

 

Ndoshta vepra më e njohur e tij është De virisillustribus, 
(392) - Mbi njerëzit e ndritshëm, për të dëshmuar që 

edhe të krishterët janë në nivel të ngjashëm apo të njëjtë 

me klasikët paganë greko – latin. Aty ai i paraqet 135 

figura të ndritshme, duke filluar prej Shën Palit apostull 

dhe përfunduar me veten. 

 

Për Shën JeroniminErazmi i Roterdamit thotë  se “është 

i vetmi dijetar i Kishës së përgjithshme, i cili në mënyrë 

të përsosur e ka njohur botën e krishterë dhe atë 

pagane”vi 

 

Dhe vazhdon kështu: “Nëse shqyrtohet gojëtaria e tij... 
asnjë shkrimtar i pjesëve tona nuk mund të krahasohet 

me të: sipas mendimit tim, ai tejkalon edhe Ciceronin 

për disa cilësi, kryesuesin e gojëtarisë romake... Kush 

mund të jetë i barabartë me të në njohjen e aq gjuhëve... 

të jetë si ai që ka jetuar për Krishtin me aq fuqi? Kur ka 

bërë të njihet më me shumë ngazëllim” vii 

 

“Ky ilir-shqiptar i merituar ishte një natyrë impulsive, 

tek i cili është përshtatur dhe kundërshtuar mrekullisht 

kultura themelore pagane me ndjenjën e thellë e të 

zjarrtë kristiane... Ky humanist dhe filolog i shquar 

thuajse i pashoq, me veprën e vet, siç ka pohuar edhe 

Aleksandër Stipçeviqi, i ka dhënë një kontribut të 

çmueshëm botës perëndimore në fushën e kulturës. 

Vulgata e dëshmon këtë.“. viii 

 

Shën Jeronimi dhe shqiptarët 

Shumë figura të ndritura ilire, që nga zanafilla e 

krishterimit ndër ne, me Shën Palin dhe nxënësit e tij, si 

Shën Asti i Durrësit  me shtatë shokët martirë, gjatë 

përndjekjeve të Traianit (98 – 117), nën udhëheqjen e 

prokurorit Agrikola,   Shën Flori dhe Lauri, martirët 

dardanë në periudhën e perandorit romak Hadrianit (117 

– 138);   perandorin e Romës Kostantinin e Madh, 

dardan-ilir, i cili me Ediktin e Milano (313) ia dhuroi 

krishterimin lirinë dhe barazinë me paganë,  Shën 

Niketa dardan, përpiluesi i himnit më të bukur të 

krishterimit në shekullin e IV “Te Deum Laudamus” 
(Ty o Hyj, të lavdërojmë), e shumë të tjerë, ashtu edhe 

Shën Jeronimi ilir, njeriu i cili e afroi, deri diku edhe e 

pajtoi kulturën para-kristiane, pra, pagane, me 

krishterimin, fatkeqësisht është pak i njohur dhe 

studiuar ndër Shqiptarë. 

 

Ai po ashtu e vërteton lashtësinë e krishterimit ndër 

Ilirë, qysh nga koha apostolike, me Shën Palin dhe 

nxënësit e tij, i cili ndër të tjera shkruan kështu: “U 

përhap në të gjitha vendet (...) me Palin në Ilirik.” ix 

 
Mu për këtë rol urëlidhës dhe për erudicionin e Shën 

Jeronimit në njohjen e klasikëve, por edhe në fenë dhe 

dashurinë e tij të madhe për Krishtin dhe krishterimin, 

disa  studiues të tij atë e kanë cilësuar si “Ciceroni i 

krishterë”, tjerët si paraardhës i qytetërimit evropian, 

njeriu i cili diti dhe deshi të jetë urëlidhës mes botës 

greko – romake, pagane, dhe asaj ilire – kristiane. Ai e 

krahasonte kalimin prej klasikëve greko – romak në 

Bibël nëpërmjet leximit, studimit, përkthimit, 

komentimit, por edhe pendesën dhe përshpirtërinë si 

synim shenjtërimi.  
 

Shën Jeronimin ilir, që e ka përvetësuar dhe paraqitur si 

“shqiptar” të dalluar dhe të njohur në mbarë botën, 

është Imzot Fan Stilian Noli. Gjurmëve të Imzot Nolit 

kishte vazhduar edhe  Don Ndre Mjeda, i cili e kishte 

paraqitur edhe një lloj skice, apo njësie didaktike dhe 

shkollore, për ta bërë Shën Jeronimin pjesë të 

pandashme të shkollës, kulturës dhe qytetërimit tonë të 

lashtë ilir, arbëror dhe shqiptar. 

 

Krah për të mirë Don Ndre Mjeda e kishte edhe vëllain 

e tij, Imzot Lazër Mjedën, kryeipeshkvin e Shkup – 
Prizrenit, më vonë të Shkodrës. Këta dy vëllezër të 

ndritur dhe frymëzuar kishin themeluar edhe shoqërinë 

letrare “Shën Jeronimi”, e cila përpos anës kulturore 

dhe letrare, kishte edhe veprimtarinë botuese shqiptare. 

 

Kështu me punë dhe studime, tekste dhe botime, Shën 

Jeronimi së fundi erdhi aty ku do të duhej të ishte me 

shekuj, si shkrimtar ilir, si “Shën Jeronimi i Ilirisë”, 

themeluesi i patristikës së krishterë, stilistin e njohur, 
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njeriun e ditur dhe të frytshëm, përkthyesin e pashoq të 

Biblës, përpiluesin e veprës madhore “De 

virisillustribus”, pajtorin e përkthyesve dhe të 

bibliotekave, atë që vetë Zoti ia kishte dhënë Kishës dhe 

njerëzimit si njeri të Provanisë për kohën e tij dhe gjatë 

shumë shekujve, deri në ditët tona. Iliri ynë e 

“krishterizoi” botën klasike greko-romake, dhe 
krishterimin e bëri fe dhe kulturë të gjithmbarshme për 

mbarë njerëzimin. 

 

Aty, në Betlehem, në afërsi të shpellës ku lindi 

Shëlbuesi ynë Jezu Krishti, Shën Jeronimi e përfundoi 

ecjen tokësore, i drejtuar kah amshimi i lumtur (30 

shtator 420).  

 

Në “Martirologium Romanum” Shën Jeronimi cilësohet 

si dijetar i spikatur i Kishës, prifti më i ditur, ai që i 

aftësonte edhe të tjerët në këtë drejtim. 

 
Shën Jeronimi është Shenjti universal i krishterimit, si 

është universal vetë Zoti – Ati ynë i mirë, jeta dhe 

krijimtaria e tij tejet e rëndësishme për mbarë 

njerëzimin. 

 

Jeta dhe vepra madhore, enciklopedike e Shën 

Jeronimit, mund të ndahet në pesë kapituj apo drejtime: 

1. Përthimi i tërësishëm i Biblës nga Shën 

Jeronimi, me Vulgatën e famshme, që gjatë 

shekujve, edhe në ditët tona, mund të themi se 

është e papërsëritshme, burimore, tejet e 
përsosur, unike, kryevepër e Zotit nëpërmjet 

tij, dhënia e Biblës në gjuhën latinë për mbarë 

botën e krishterë, edhe më tepër, për gjithë 

njerëzimin. 

2. Komentimi, egzegeza, shpjegimet e teksteve 

biblike, ai i bëri me kompetencë dhe njohuri 

shumë të rrallë, me sukses të dalluar, me 

thellësi dhe mprehtësi jetësore, për jetën fetare 

dhe morale.  

3. Letrat e Shën Jeronimit, Epistolario, 122 letra 

të tija, personale, 32 korrescpondencë, 
gjithsejt[ 154, që ai i definonte si “libër”, janë 

një thesar i paçmueshëm fetar, shpirtëror, 

kulturor dhe letrar “që mund të krahasohet me 

atë të Ciceronit.”
x
 “Letrat e Jeronimit janë 

thesar i vërtetë; në tërë letërsinë e krishterë 

nuk ka diçka të ngjashme.” xi 

4. De virisillustribus, është pa dyshim një ndër 

veprat më të rëndësishme letrare, kishtare, si 

“Chronicon, pati famë tejet të lartë gjatë gjithë 

Mesjetës.”xiiSipas gjasave dhe elementeve që 

kemi mund të themi: Shën Jeronimi e ka 
përfunduar këtë vepër madhore gjatë viteve 

392 – 393 në Betlehem, gjatë kohës së 

Perandorit romak Teodosie i Madh (347 – 

395), i cili me Ediktin e Selanikut (380) e 

kishte shpallur krishterimin si të vetmen fe në 

Perandorinë e Romës. 

5. Shumë vepra dhe shkrime tjera dëshmojnë 

njohuritë dhe kulturën e tij tejet të madhe, 

erudicionin e gjithanshëm, trajtimin e temave 

të llojllojshme, trashëgimi që botohet, lexohet 

dhe studiohet në vazhdimësi gjatë shumë 

shekujve, deri në kohën tonë. 
 

“Jeronimi mund të konsiderohet vërtet si shkrimtari i 

madh dhe i fundit i latinishtes... ai është në rend të parë 

shkrimtar, letrar...”xiii 

 

Ndaj këtij Njeriu, Shenjti, krijuesi të papërsëritshëm ilir, 

së pari ne si shqiptarë dhe të krishterë, kemi një borxh 

tejet të madh, pastaj edhe kultura dhe qytetërimi 

evropian, pse jo, edhe ai botëror.   

 

“Në Vulgatën e tij, Shën Jeronimi nuk shquhet vetëm si 
filolog i ditur, i cili përkthente me zotësi nga origjinali 

hebraisht duke krahasuar me greqisht, por ai na del 

edhe si  artist i talentuar i fjalës, si krijues gjenial, që ka 

ditur të depërtojë në thellësinë e mendimit të përsosur të 

tij.” xiv 

 

Jeta dhe vepra e Shën Jeronimit ilir, përthyes në tërësi të 

Biblës, Dijetar të Kishës, është një model i përsosur i 

njeriut të Zotit, punëtorit dhe kultivatorit të pashoq të 

kulturës së krishterë, veprimtarit të frymëzuar prej fesë 

dhe dashurisë, enciklopedistit të antikës greko – romake 
dhe hebreje, duke e pasuruar atë me risinë madhore të 

krishterimit në trojet tona të stërlashta ilire, pastaj 

arbërore, sot shqiptare. 
________________________________________________________ 

Cushing Richardson (në përkujdesje), Hieronymus libër De virisillustribus, Genadiusliber De virisillustribus, Leipzig, J. C. Hinrichs, 1896. 
1
Valery Larbaud, Podokriljem svetoga Jeronima zaštitnika prevoditelja, KS, Zagreb, 2006, f. 48. 

1
Po aty, f. 49. 

1
 Po aty, f. 51. 

1
Les Petits Bolesistes Ves desSaints, Cerf Paris, 1882, tomo XI, f. 56. 

1
 Po aty, f. 60. 

1
Opus epistolarium divi Hieronimi, fol. AA2 e AA3, Basilea, 1524. Lexo:ClaudioMoreschini, Letteratura Cristiana delleo riginigreca e latina, Città 

Nuova Editrice, 2007, f. 196 – 198.  
1
Isak Ahmeti,  Bibla në letërsinë shqiptare, Rilindja, 1999, f. 53; Lexo, Po aty, f. 14 – 54; Isak Ahmeti, Kleri katolik shqiptar dhe letërsia, DRITA – 

Ferizaj, Bergamo (Itali), 1984; Aleksandër Stipçeviq, Ilirët, historia, jeta, kultura, Rilindja, 1975, f. 75, 78, 94, 190. Jahja Drançolli, Rrënjlt e 

qytetërimit iliro-shqiptar..., Zëri, 20 gusht 1994; 
1
Zef Mirdita, Krishtenizmi ndër Shqiptarë, Drita – Misioni Katolik Shqiptar në Zagreb,1998, f. 146; Prend Buzhala, Gjon Berisha, Ndue Ukaj dhe të 

tjerë. 
x
San Gerolamo, LETTERE, Rizzoli, Milano, 1981 (terzaedizione 2009), f. 80. 

xi
Po aty, f. 81. 

xii
Po aty.Kh. Don Lush Gjergji, Shën Jeronimi dhe Bibla, Drita, Prishtinë, maj 2020. 

xiii
Po aty, f. 86.

 

xiv
Dr. Jahja Drançolli, DRITA, shtator 2007, f. 14. 
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Speciale 

 

Entela Binjaku, Tiranë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomë Mrijaj: “Uroj, që Kosova dhe Shqipëria, t‟i bashkohen me civilizim dhe përparim 

shteteve më të përparuara dhe moderne të familjes evropiane” 
 

Me disa nga veprimtarët shqiptarë të diasporës jam njohur në takimet që ata 

organizojnë për nder të figurave tona kombëtare. Dy vjet më parë në 

korrikun e vitit 2018 në qytetin e Lezhës Shoqata e Intelektualëve 

Mbarëshqiptarë “Trojet e Arbërit”, mbajti një sesion të posaçëm kushtuar 

figurës së Gjergj Kastrioti Skënderbeut. 

 

Aty pata mundësinë të takoja publicistin dhe studiuesin  z. Tomë Mrijaj, një 

ndër themeluesit e kësaj Shoqate prej vitit 2004.  

 
Për t‟u njohur me këtë personalitet le të ndalemi tek disa nga pikat kryesore 

të jetëshkrimit të tij. Tomë Mrijaj,  lindi në Zllakuqan (Komuna e Klinës). 

Shkollën 8-vjeçare e filloi në fshatin e lindjes në Zllakuqan dhe e mbaroi në 

Klinë. Më pas ndoqi  Shkollën e Mesme Normale (Pedagogjike) në Gjakovë 

dhe vijoi studimet e larta me korrespondencë për Jurisprudencë në 

Universitetin e Prishtinës.  

 

Për arsye politike nga perndjekjet e ish kolonizatorëve dhe sistemit komunist 

serb, largohet nga Kosova dhe shkon si emigrant në Paris, ku, qëndroi tre 

vjet.  

 

Tomë Mrijaj dhe autorja e shkrimit Entela Binjaku 

 

Më 1978, Tomë Mrijaj vendoset përfundimisht në Nju York, të SHBA-së, ku 

martohet.  

 

Ai në të njëjtin vit rregjistrohet në St. Johns University në Queens NY, ku 

vijoi studimet e larta.  

 

Duke kaluar tek  aktiviteti I tij në 

shërbim të çështjes kombëtare më 

1980, u zgjodh kryetar i degës 

"Vatra" në Queens Nju York dhe 

anëtar i Kryesisë së Federatës 

Panshqiptare "Vatra" në Boston, 

për 12 vjet me radhë.  

 

Më 1982, në Kongresin e III-të, u 
zgjodh Sekretar i Përgjithshëm i 

"Lidhjes së Tretë të Prizrenit" 

(1962) në mërgim, detyrë që vijon 

ta mbaj edhe sot.  

 

Më 1997-1998, ishte Kryetar i 

Shoqatës Kulturore "Rozafat", 

pranë kishës katolike "Zoja e 

Shkodrës" në NY dhe antar i 

këshillit të kishës.  Më 2002, 

zgjidhet n/Kryetar i Shoqatës së 

Pajtimit Mbarëkombëtar "Nënë 
Tereza", dega Nju York.  

 

Qysh nga dita e themelimit, është 

antar i Shoqatës së Shkrimtareve 

Shqiptaro Amerikane në ShBA.  

 

Librat e botuar:   

1. Dom Anton Kçira shërbestar i 

Zotit e i Atdheut, Monografi, botuar 

në Shkodër, 2002.  

2. Lidhja e Prizrenit (1962-2002) 
themeluesi dhe udhëheqësi Ismet 

Berisha, Monografi, Nju York, 

2002.  

3. Marie Shllaku bijë e Shkodrës 

martire e Kosovës, Monografi, 

botuar në Nju York, 2004.  

4. Ngjarje dhe portrete historike, 

jetëshkrime të figurave të shquara 

shqiptare, botuar në Prishtinë, 

2004. 

5. Monsinjor Dr. Zef Oroshi - Një 
jetë e shkrirë për Fe e Atdhe. 

Jetëshkrim, 2009 Nju York.  
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6. Gjeneza e Familjes Mrijaj, Kujtime, Shkodër, 2015  

7. Dom Anton Kçira në jubileun e 50 - vjetorit të meshtarisë, Shkodër, 2017.  

8. Abati i Mirditës, Imzot Frano Gjini, Shkodër, 2018. 

9. Log Kuvendi në trinomin fe - atdhe - perparim - Mons. dr. Zef Oroshi, 

Shkodër, 2019. 

 

Ndiqni në vijim edhe bashkëbisedimin tonë!  

 

Zoti Mrijaj, sa i ndiqni zhvillimet në hapësirat shqiptare? Cila është 

ndjesia që përjetoni kur vjen puna tek realiteti i shqiptarëve në 

Ballkan? 
Në fillim dua t‟u falënderoj për interesimin tuaj, për të zhvilluar këtë 

intervistë. Qysh në vitet e para kur unë u largova nga vendlindja për arsye të 

përndjekjeve të pushtuesve serb dhe regjimit komunist atje, unë kam ruajtur 

lidhjet me vendlindjen dhe trojet e tjera etnike shqiptare, ku, kam shume miq 

e shokë. Kjo ka vazhduar për shumë dekada deri në ditët tona. Unë, 

vazhdimisht jam në kontakt me njerëz të niveleve të ndryshme shoqërore dhe 

kulturore, mediat online, botimet e fundit, autorë librash shoqërorë dhe 

historik, studiues, historian, gazetarë, aktivistë atdhetarë, njerëz të shquar të 
diasporës këtu në SHBA dhe Europë. Në rrugë dhe forma të ndryshme, 

shkëmbejmë ide dhe mendime të larmishme me theks atdhetar dhe kulturorë. 

Për të qenë i qartë dhe i saktë në përgjigjen tuaj, mendoj se jam shumë i 

brengosur, kur shoh se shqiptarët vazhdojnë të grinden me njeri-tjetrin dhe 

këtë gjë e reflektojnë edhe kur gjendën përpara të huajve, duke u krijuar 

atyre përshtypjen se ne nuk duam të ecim përpara si shumë shtete të 

ndryshme të botës dhe në veçanti të Europës Perëndimoe e cila është shtëpia 

ose familja jonë e natyrshme. Qysh kur Arbëria u pushtua nga Perandoria 

Osmane dhe deri në ditët tona, duke qenë të pushtuar kulturisht dhe 

mentalisht nga kolonizatorët shumë shekullorë, ne për fat të keq kemi marrë 

shumë nga kultura e huaj e tyre, gjë të cilën e refektojmë nëçdo aspekt të 
jetës. Gjatë periudhës së artë të Heroit Kombëtar Gjergj Kastrioti, princët 

shqiptarë përballë armikut perandorak shumë të fuqishëm të kohës, ditën të 

gjejnë gjuhën e përbashkët për tu bashkuar dhe për të krijuar një ushtri dhe 

shtet shumë të fortë për kohën. Ne, sot nuk mësojmë asgjë nga mesazhi i 

bashkimit dhe bashkëpunimit të periudhës së kryetrimit të Arbërisë Gjergj 

Kastriotit.  

 

Në mënyrë individuale dhe të pavarur nga njeri-tjetri, shqiptarët ecin shumë 

shpejt përpara dhe qindra e mijëra individë burra dhe gra kanë ditur me 

sukses të integrohen në jëtën e shteteve të huaja në SHBA dhe Europë, ku 

ata jetojnë dhe punojnë prej shumë dekadash. Për fat të mirë edhe fëmijët e 
tyre kanë ndjekur me shumë sukses rrugën e hapur nga prindërit e tyre. Kjo 

gjeneratë e re është shumë e vlefshme për vendlindjen dhe trojet etnike 

shqiptare. Por e keqja është se ata nuk duan të shkojnë në vendlindjen e 

prindërve të tyre, sepse shohin ne mediat e huaja dhe rrjetet sociale se 

Shqipëria, Kosova, shqiptarët në Maqedoninë e Veriut dhe Mal të Zi, me 

mentalitet janë shumë larg frymës së bashkëpunimit midis shqiptarëve atje. 

Ky brez i ri ka vendosur të qëndroj larg vendit të origjinës së prindërve 

dhepranë familjeve të tyre. Pra, në Shqipëri dhe Kosovë, nuk janë krijuar 

kushtet për të pritur me mirëseardhje brezin e ri të shkolluar në vendet 

Perendimore të Europës, SHBA-se dhe Kanadasë, larg zhurmës së 

përplasjeve të pafrytshmetë politikanëve shqiptarë.   

 

Si do të donit t‟ju njihnit njerëzit? Cila është ajo pjesë juaja për të cilën 

ndjeheni më mirë? 

Unë dua që njerëzit të më njohin ashtu sikurse jam, një njeri i thjeshtë, 

modest, paqedashës, kultudashës, bujar, fjalëpak, dashamirë i kulturës, 

historisë, shoqërisë, Atdheut, vendlindjes, trojeve shqiptare. Pjesa e jetës 

time këtu në SHBA, ka qenë shumë emirë dhe me shumë fat. Këtu jam 

ndjerë shumë mirë, ku kam njohur dhe bashkëbiseduar me shumë 

personalitete të shquara të diasporës shqiptare në SHBA.Pothuajse për të 

gjithë personalitetet shqiptare këtu kam shkruar libra monografik, artikuj dhe 

studime të ndryshme, të cilat i kam 

botuar. Të tillë kanë qenëshkrimtari 

dhe studiuesi i shquar mons dr. Zef 

Oroshi, themeluesi dhe drejtuesi i 

Kishës së Parë Katolike Shqiptare 

në Amerikë dhe njëkohsisht 

kumbara i katër fëmijëve të mi, 
juristi Kapidan Ndue Gjomarkaj, 

prof. Zef Nekaj, prof. Arshi Pipa, 

prof. Luan Gashi, prof. Rexhep 

Krasniqi personalitet i shquar dhe 

Kryetar i Komitetit “Shqipnia e 

Lirë”, gazetarja e famshme 

Nexhmije Zaimi, personaliteti i 

shquar i botës shqiptare dhe lider i 

diasporës në SHBA meshtari dom 

Anton Kçira etj. Amerika asokohe, 

kishte mbledhur si bleta punëtorë 

shumë figura të shquara të 
diasporës, me të cilët fatmirësisht 

kam qendruar për vite dhe dekada 

me radhë më shumë prej tyre, nga 

të cilët kam mësuar shumë gjëra 

pozitive, ngjarje dhe episode të 

rëndsishme historike, të cilat sot 

nuk i shoh në media. Në përgjithsi 

edhe sot media në Shqipëri dhe 

Kosovë për inerci të sistemit 

komunist vijon të jetëi njëanshëm 

për rivlerësimin dhe 
ridimensionimin nën dritën e 

dokumenteve historike të shumë 

figurave të shquara. Media 

komuniste fatkeqsisht edhe sot 

është shumë e fuqishme si në kohën 

e diktaturës komuniste në Shqipëri 

1944-1990. Psedostudiuesit dhe të 

ashtëquajturit gazetarucë pa shtyllë 

kurrizore, në mënyrë sistematike po 

hedhin baltë mbi shumë nga këto 

figura. Rasti mëi fundit,ështëhedhja 
baltë mbi dyshen e madhe të letrave 

shqipe Koliqi-Camaj, që njëherazi 

ishin edhe miq të ngushtëtë mons. 

dr. Zef Oroshit, si prozatori i 

shquar modern prof. Ernest Koliqi 

dhe bashkëpunëtori i ngushtë i 

revistës kulturore shqiptaro 

amerikane “Jeta Katholike 

Shqiptare” (sot Jeta Katolike 1966-

2020) shkrimtari brilant prof. 

Martin Camaj. 

 

Si ka lindur aktiviteti juaj lidhur 

me shqiptarët? 

Unë, kam ardhur në SHBA në maj 

të vitit 1978. Asokohe kishte shumë 

pak shqiptarë në New York. Ne, 

arritëm të njohim shumë shpejt 

njeri-tjetrin. Bisedonim me njeri-

tjetrin se si kishim arritur deri në 

SHBA. Shumë vetë tregonin 



Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                           Nr. 42: Vjenë, shtator 2020 

 

9 

 

vuajtjet dhe persekutimin e familjeve të tyre në Kosovë nga regjimi serb. 

Gjithashtu, jam takuar edhe me shumë të rinj të guximshëm, që kishin 

mundur të ikin nga ferri burg i rregjimit komunist të diktatorit Enver Hoxha. 

Shqiptarët, këtu filluan të mblidhen dhe formojë organizata antikomuniste 

dhe atdhetare kulturore, për t‟i ruajtur sa të jetë e mundur për disa dekada 

vlerat më të mira të kulturës dhe gurrës popullore shqiptare nga zonat dhe 

trevat e ndryshme entike. Në krye të organizatave apo lëvizjeve 
antikomuniste, ishin liderët kryesorë të tyre, disa prej të cilëve i përmenda 

pak më lart. Ketëmision fisnik,ata e bënë për të ruajtur sa të jetë e mundur 

lidhjet me vendlindjen, në rrugë dhe forma të ndryshme. Për këtëarsye 

filluan të botohen gazeta dhe revista të ndryshme, ku, spikatën pendat e 

shquara të diaporës në SHBA dhe Europë në veçanti. Kështu në vitin 1962, 

meshtari dhe personaliteti i shquar i letrave shqipe mons dr. Zef Oroshi filloi 

të botoi revistën kulturore fetare “Jeta Katolike Shqiptare”, ku, spikatën 

pendat e shquara të mendimit intelektual shqiptar. Monsinjor Oroshi e 

mbante në makinën e vet ciklostilin e botimit të revistës. Ai punonte me 

shumë përkushtim për revistën, sepse sipas tij ajo ishte edhe historia e 

komunitetit katolik shqiptaro amerikanë, për brezat që do të vijnë në SHBA.  

Në këtë mënyrë, patrioti dhe kleriku i shquar, dr. Oroshi, mblodhi shqiptarët 
rreth Qendrës Fetare Kulturore të kishës katolike “Zoja e Kshillit të Mirë” 

(sot “Zoja e Shkodrës”, Harsdale New York), që u bë një vatër e ngrohtë e 

atdhedashurisë dhe e mallit për vendlindjen. Kontributi im është modest. Me 

ardhjen time në vitin 1978 në SHBA, pas disa muajve në shtëpinë time, ku, 

unë banoja me gruan time, në Queens New York, erdhi kryetari i Vatrës 

asokohe Ahmet Dervishi, i shoqëruar nga  disa antarë të kryesisë  së Vatrës. 

Ai tha në bisedë se jam njoftuar nga miqët e mi, se një intelektual i ri ka 

mberritur nga Kosova dhe është mirë ta kemi në mesin tonë një kosovar.  

Meqenëse kryetari i mëparshëm i degës së Vatrës në Queens kishte dhënë 

dorëheqjen, ata më sugjeruan mua që ta zëvendsoi atë. Nga ajo ditë, më 

emëruar kryetar për degën e Queens-itdhe antar i Kryesisë së Vatrës, me 
qendër në Boston. Atje jam takuar shpesh me vatristë veteranë, të cilët sot 

fatkeqësisht janë asimiluar. Me thjeshtësi dhe modesti, kam kontribuar si 

kryetar i Vatrës në degën e saj në Queens New York.  

 

Si është një ditë e zakonshme juaja? 

Sapo ngrihem në mëngjes, unë hap kompiuterin dhe filloi të lexoj disa nga 

gazetat dhe revistat shqip, që janë online për trojet shqiptare. Shqetësohem 

shumë kur shoh se po vazhdojnë polemikat pa fryt në politikë dhe shpesh 

edhe në disa fusha të jetës në Kosovë dhe Shqipëri. Mbasi lexoj lajmet dhe 

dëgjoi edhe në You tube disa analiza apo debate kryesore kulturore dhe 

historike, largohem nga kompiuteri dhe filloi të lexoj librat, që janë pasioni 
dhe dëshira ime. Mbas disa orëve filloi të hedh në kompiuter shënime të 

ndryshme biografike dhe historike, mbi figurat kryesore të diapsorës, të cilët 

i kam njohur nga afër. Së bashku me bashkëshorten time Lizën, që gjithnjë 

ka punuar dhe punon me detyra të larta në Qeverinë Amerikane, dalim dhe 

bëjmë vizita familjare. Më pëlqen të dal buzë oqeanit, të takohem me miq 

dhe shokë të vjetër dhe të rinj.  

 

Nëse do të takonit disa të rinj shqiptarë që janë shumë të mërzitur dhe 

mezi ç‟presin të ikin nga vendi, cila do të kishte qenë këshilla juaj? 

Rënia e komunizmit në trojet shqiptare dhe çlirimi i Kosovës nga 

kolonizatorët serb, dikur na dha shpresën se vendi do të hyjë në rrugën 

normale të jetës së saj, sikurse kanë bërë shumë vende europiane. Për të 
shpejtuar këto liri, që gëzojnë sot trojet tona, ne vijueshmërisht kemi 

organizuar demonstrata antikomuniste, për rrëzimin e komunizmit në 

Shqipëri, rikthimin e fesë, dënimin e krimeve të komunizmit, sikurse edhe 

për lirinë dhe Pavarësinë e Kosovës martire. Ne, sot jemi shumë të 

zhgënjyer, se politikanët atje nuk po dijnë të merren vesht me njeri-tjetrin, 

për të mirën e popullit të tyre, që i ka zgjedhur vazhdimisht po të njëjtit 

përsona prej shumë vitesh me votë të lirë. Kjo ka bërë që rinia, të 

demoralizohet dhe të mendoj vetëm ikjen një orë e më parë nga vendlidja, 

për shkak të korrupsionit, papunësisë etj. Njeriu habitet kur sheh këtu në 

New York, se shumë të rinj dhe të 

reja të shkolluar dhe me dy diploma 

universitare, që zotërojnë disa 

gjuhë të huaja, nuk munden të 

gjejnë punë në Kosovë dhe 

Shqipëri, sepse nepotizmi dhe 

farefisnia ka berë që asnjë prej të 
shkolluarve të mos gjejë punë atje. 

Kosova dhe Shqipëria, për paaftësi 

të qeveritarëve dhe politikanëve në 

Parlament, po kalojnë herë pas here 

kriza ekonomike, politike, covid-19 

etj., të cilat, ia shtojnë edhe më 

shumë streset dhe mosbesimin të 

rinjve, për një jetë më të mirë në 

këto treva. Unë, kam takuar shumë 

prej të rinjve të kualifikuar në 

nivele të larta, të cilët gjejnë 

vështirësi për tu integruar në jëtën 
amerikane. Këtu gjetja e vendit të 

punës nuk është e lehtë edhe pse je 

me diplomë europiane. Shumë prej 

shqiptarëve të ardhur rishtas arrijnë 

të bëjnë punë të rëndomta edhe pse 

ata janë me grada shkencore dhe 

shumë të kualifikuar. Pra, po 

largohen nga Kosova dhe 

Shqipëria, njerëz për të cilat ka më 

shumë nevojë vendi. 

 

Le të flasim pak rreth aktivitetit 

tuaj si autor librash, si janë 

pritur, cili mendoni se ka qenë 

ndikimi që kanë patur tek 

lexuesit? 
Librat e mia, janë më tepër vepra 

me profil historik, të cilat i janë 

përkushtuar personaliteve të 

shquara të diapsorës shqiptare dhe 

atyre në Shqipëri e Kosovë. Disa 

gazeta, revista dhe website në 
internet, kanë bërë vlerësime 

pozitive, për këndvështrimin e ri që 

jam munduar tu jap librave të mia. 

 

Cilat janë sipas jush problemet 

më të mëdha që kemi ne 

shqiptarët? Si mund të dilet prej 

tyre? 
Fatkeqësisht, ne shqiptarët nuk 

mësojnë nga anët negative, që kemi 

kaluar gjatë historisë shumë 

shekullore. Të njëjtat gabime po 
përsëriten edhe sot. Problemet e 

shqiptarëve nuk janë abstrakte ato 

shihen dhe provohen çdo ditë. 

Kushdo nga ne i di ato, sikurse 

kushdo nga ne e di se cila është 

rruga më e mirë, për të ecur përkrah 

shteteve të zhvilluara të Europës 

dhe botës.  
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Kur mendoni për fëmijërinë tuaj, cili është mendimi i parë që ju vjen në 

mendje? Cilat kanë qenë personazhet qendrorë në gjithë jetën tuaj, 

njerëz që mendoni se ju kanë frymëzuar? 

Për fëmijërinë mendoj sa herë prehem me nostalgji për vitet e shkuara. Kisha 

një fëmijëri të lumtur asokohe, sepse isha një fëmi i përkdhelur nga e gjithë 

familja. Edhe sot i kujtoj, lojërat me shokët buzë lumit Drini i Bardhë. Lugu 

i Drinit, vendlindja ime,është një vend i mrekullueshëm, të cilin më shumë e 
kam shëtitur pëllëmbë për pëllëmbë kur isha fëmi dhe në moshën e 

adolishëncës. Pamjet janë mahnitëse, ku, fushat e gjelbërta në stinën e verës 

dhe në dimër bora i mbulonte pyjet e harlisura. Duke e parë nga lart, sheh se 

në mes të atyre fushave të begata kalonte si gjarpërushë lumi i vrullshëm 

Drini i Bardhë... Njeriu më i dashur dhe kryesor i jetës time, qëështë edhe 

frymëzuesi, që sot e kam ende në zemër është babi im i dashur Nikollë 

Mrijaj. Ai ishte një intelektual i kohës, që në katër komuna kryesore: 

Zllakuqan, Gurrakoc, Istog (Burim) dhe Klinë, ka qenë me detyra të larta, 

duke e filluar nga posti i kryetarit të komunës dhe punë tjera me rëndsi për 

kohën. Vetë baba im, ka qenë i frymëzuar shumë nga babi i tij Pren Nikollë 

Mrijaj, i shkolluar në Austri, i cili në moshën 19-vjeçare është emëruar 

kryetar i Komunës së Zllakuqanit. Shkollimi, në familjen tonë, ka qenë një 
traditë e hershme... 

 

Cilat janë projektet tuaja të afërta? 
Pas shumë kërkesash, para pak ditësh më mbërriti këtu Dosja e Sigurimit për 

mons. dr. Zef Oroshin, që në të ardhmen do të përfshihet në një libër të ri, 

kushtuar meshtrarit tonë, të cilën e kam titulluar: “Një jetë i përgjuar”.  Kjo 

vepër e re, që kam në dorëshkrim,ështëe mbushur me “dokumente” apo 

shpifje origjinale, të marrë nga Arkivi Qendor i Shtetit në Tiranë, të cilat 

janë hartuar nga hafijet e Sigurimit, kur vetë meshtari mons. Oroshi ishte i 

arratisur nga Shqiperia. Aty lexuesit për herë të parë do të shohin gjuhën e 

urretjes, me të cilën janë hartuar letrat dhe historitë fallco kundër meshtarit 
katolik mirditor të përvuajtur. Ky është libri i katër, kushtuar përsonalitetit të 

shquar të diasporës sonë, themeluesit të Kishës së Parë Katolike Shqiptare 

“Zoja e Këshillit të Mirë”, në SHBA mons. dr. Zef Oroshit.   

 

Keni ndonjë mesazh për lexuesit tanë? 
Së pari, mendoj se shqiptarët duhet të punojnë shumë për t‟u bashkuar dhe 

bashkëpunuar me njeri-tjetrin dhe jo të qendrojnë të shpërndarë dhe të 

urrejnë njeri-tjetrin, sikurse po bëjnë deri tani. Epoka e Gjergj Kastriotit, për 

bashkim e bashkëpunim asokohe në luftë kundër pushtuesit, është shembulli 

më i mirë. Ai e mbrojti Arbërinë kundër Perandorisë Osmane më të 

fuqishme të të gjithë kohërave, së cilës vetë europianët i trembeshin. Uroj, që 
edhe Kosova dhe Shqipëria, t‟i bashkohen me civilizim dhe përparim 

shteteve me të përparuara dhe moderne të familjes europiane, duke ruajtur 

fizionominë e shteteve shqiptare dhe jo duke imituar të huajt, që nuk na duan 

të mirën si komb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                           Nr. 42: Vjenë, shtator 2020 

 

11 

 

Ekskluzive

 

Mag. phil. Dr. Kurt Gostentschnigg, Graz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatri Kombëtar si një Kalë i Trojës? 

Shpirti i Kombit kundër Demonit të Shtetit të Thellë 

 

Foto nga protesat në Tiranë kundër rrënimit të teatrit 

 
A po zgjohet kombi shqiptar në Shpirtin e vet? Dy gjëra 

duhen theksuar që në fillim: së pari, nocioni “Shpirt” do të 
thotë dimensioni shpirtëror ose spiritual, ku nuk ka më 

ndarje dhe urrejtje, por vetëm unitet dhe dashuri; së dyti, 
çështja e Teatrit Kombëtar duhet parë në kontekstin më të 

madh të krizës botërore të koronës, d.m.th. të luftës së 

Shtetit të Thellë kundër njerëzimit. 
 

Është dashur një goditje e fortë në kokë qëtë paktën një 
pjesë e popullit shqiptar të zgjohet më në fund nga gjumi 

dhe të ngrihet në këmbët e veta.Goditja i ka ardhur në 
formën e shembjes së Teatrit Kombëtar. Ai është shembur 

si trup, por është ngritur si shpirt në zemrat e shumë 
shqiptarëve, prandaj ai do të rindërtohet ku dhe si ka qenë. 

Në qoftë se pushteti nuk kishte vepruar në këtë mënyrë, 
populli do të kishte vazhduar gjumin. Sipas fjalëve të 

Mefistofelit në “Faust” të Wolfgang Johann Goethe-s: 

„Unë jam një pjesë e asaj force që do gjithmonë të keqen 

dhe krijon gjithmonë të mirën.“ 
 

Shteti i Thellë është një elitë satanike mbikombëtaree 
pushtetit, e cila ka krijuar ndër shekuj një kompleks 

monstruoz financiar-ekonomik-ushtarak-mediatik-arsimor-
shkencor, gjendet në çdo shtet të botës dhe ka një agjendë 

të fshehtë për vendosjen e Rendit të Ri Botëror në kurriz të 
individit, familjes dhe kombit në formën e qeverisjes 

botërore mbi njerëzimin e reduktuar dhe të skllavëruar.Ky 
Shtet i Thellë ka marionetat e tij në çdo shtet, si në pozitë 

ashtu në opozitë, dhe në çdo organizatë ndërkombëtare si 
Bashkimin Evropian, Organizatën e Kombeve të 

Bashkuara ose Organizatën Botërore të Shëndetësisë. 
Kështu ai kontrollon gjithmonë gjithçka, të gjitha palët në 

interesin e agjendës së tij të fshehtë.Cilat janë marionetat e 
Shtetit të Thellë? Tek veprat duken, thuhet, por nganjëherë 

ata, si p. sh. Bill Gates, fshihen shumë mirë pas maskave 
filantrope. 

 
Në qoftë se populli shqiptar kërkon ndihmën e 

„ndërkombëtarëve“ dhe i drejtohet Bashkimit Evropian ose 
Organizatës së Kombeve të Bashkuara lidhur me çështjen e 

Teatrit Kombëtar, atëherë është sikur ai të kërkojë ndihmën 
e djallit për të luftuar shejtanin. Populli shqiptar duhet të 

kërkojë ndihmë tek forcat patriotike në shtetet e fuqishme 

në botë, të cilat mbrojnë vërtet lirinë e individit, familjes 
dhe kombit. Por është shumë e vështirë të kuptosh se kush 

është patriot dhe kush vetëm hiqet si i tillë. 
 

Shtrohet pyetja nëse populli shqiptar ka kuptuar tani se nuk 
sulmohet vetëm kultura e tij, por vetë liria dhe ekzistenca e 

tij. Shteti i Thellë po sulmon me pretekstin e krizës së 
koronës çdo popull/komb në botë, d.m.th. gjithë 

njerëzimin. Prandaj lufta për lirinë nuk po zhvillohet vetëm 
në Shqipëri, por në të gjitha vendet e botës. Kjo luftë për 

lirinë dhe ekzistencën e njerëzve dhe kombeve është një 
akt i vetëmbrojtjes legjitime, në të cilin lejohet përdorimi i 

të gjitha mjeteve të mundshme. Shteti i Thellë në Shqipëri, 
si duket, ka përgatitur kurthin e radhës për t‟ia largur 

popullit vëmendjen nga agjenda e fshehtë e koronës me 
vaksinim, çipim dhe 5G dhe për të kanalizuar energjitë e 

popullit nëçështjen e Teatrit Kombëtar.Afishja e treguar në 
ditën e parë të protestës në Tiranë kundër shembjes së 

Teatrit Kombëtar – ku shihet një kryq mbi fytyrat e 
marionetave të Shtetit të Thellë qoftë në pozitë qoftë në 

opozitë (shih fotografinë) – jep shpresë se populli shqiptar 



Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                           Nr. 42: Vjenë, shtator 2020 

 

12 

 

në përgjithësi dhe Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit në 

veçanti po fillojnë të kuptojnë lojën e tij të poshtër të 
manipulimit, infiltrimit, përçarjes, shpifjes, joshjes, 

kërcënimit dhe vrasjes. 
 

Thuhet se mjaftuakan dhjetë për qind e popullsisë tëjenë 
zgjuar nga gjumi, për të ndryshuar sistemin. A ka ardhurnë 

Shqipëri koha, ku bashkë me shembjen e Teatrit Kombëtar 
të shembet gjithashtu sistemi i vjetërpartiak dhe të 

vendoset një sistem krejt i ri i demokracisë së vërtetë, ku 
parlamentarët të zgjidhen direktnga populli pa 

ndërmjetësimin e partive të korruptuara, dhe ku presidenti 
ose monarku, kryeministri dhe ministrat të përgjigjen 

personalisht për vendimet dhe punën e tyre, duke qenë 
njerëz me shpirt, zemër dhe logjikë dhe duke qenë 

koshientë për faktin se populli është sovrani dhe se ata janë 
vetëm shërbëtorët e sovranit? A po i hap sytë populli 

shqiptar? A do të bëhet Teatri Kombëtar monumenti i lirisë 
apo monumenti i skllavërimit? 

 
Një skenar i mundshëm është: Marionetat e Shtetit të 

Thellë, sipas metodës së vjetër të sundimit “krijo 
problemin dhe ofro zgjidhjen”, Rama dhe Veliaj e 

shkaktojnë problemin dhe Basha dhe Kryemadhi e 
zgjidhin. Në këtë mënyrë Shteti i Thellë do të mbajë 

popullin në iluzion ose matriks, do të shpëtojë sistemin e 

vjetër partiak dhe do të çojë deri në fund agjendën e 
fshehtë diabolike. Lufta kundër koronës është kali i Trojës 

iShtetit të Thellë për gjithë njerëzimin, lufta për Teatrin 
Kombëtar është kali i Trojës imarionetave të Shtetit të 

Thellë për kombin shqiptar. Agjenda, nga e cila duhet 
hequr vëmendja e popullit, është vendosja e një mikroçipi 

në trup me anë të vaksinimit me detyrim dhe vendosja e 5G 
në gjithë vendin, për të kontrolluar shëndetin dhe financat e 

njerëzve me mikroçip në trup me anë të një 
superkompjuteri me teknikë kuantike.Mirë se erdhët në 

diktaturën digjitale të elitës së re: Google, Facebook, Tesla, 
Epay, Apple, Amazon dhe Microsoft! 

 
Sipas informacioneve, të cilat i kam në dispozicion, 

ndryshon mendimiim mbi narrativat e mundshme. Zemra 
ime shpreson ende senarrativa e Fuqisë Tripolare ose e 

elitës së mirë (QAnon, Trump, Putin, Xi, patriotët “white 
hats”), e cila lufton kundër elitës së keqe (Shteti i Thellë 

supranacional, globalistët, Obama, Clinton, Soros, Gates 
etj.) për të shpëtuar kombet dhe njerëzimin, të jetë e vërtetë 

dhe elita e mirë të fitojë. Por mendja ime dyshon se bëhet 
fjalë për një narrativë tjetër, që na tregon se lufta gjoja 

midis elitave ndodh vetëm në dukje dhe kontrollohet në të 
vërtetë nga një superelitë e keqe, e cila, sipas metodës së 

vjetër të sundimit “përça dhe sundo”, synon qeverisjen 
botërore. Në qoftë se bëhet fjalë për narrativën e dytë, 

atëherë kemi të bëjmë me QAnon, Trump, Putin dhe Xi si 
opozitë të kontrolluar dhe me Luftën e Tretë Botërore të 

gjithë elitës së fshehtë ose të Shtetit të Thellë mbikombëtar 

kundër kombeve dhe njerëzimit, për të arritur Rendin e Ri 
Botëror. Atëherë, p. sh., nuk duhen pranuar vaksinimi me 

çip dhe 5G as nga njëra as nga tjetra palë. 
 

Po zhvillohet një luftë informative si pjesë e luftës hibride. 
Njeriu nuk di më se kujt duhet t‟i besojë. Shanset se cila 

nga të dyja narrativat është e vërtetë, janë, sipas mendimit 
tim, aktualisht 50 me 50. Ka të ngjarë se e ashtuquajtura 

“lëvizje për të vërtetën” (angl. Truth Movement) infiltrohet 
gjithashtu nga Shteti i Thellë, dhe ajo pjesa e saj, e cila 

është e hapur për shpresat e ushqyera nga QAnon, anon 

nga pasiviteti dhe besimi pa kufi tek Trump dhe Mesia i 
pritur. Dyshohet nëse narrativa e shpëtimit tonë nëpërmjet 

Fuqisë Tripolare Trump, Putin dhe Xi është e vërtetë. Ka 
mundësi që kemi të bëjmë me një kurth dinaktë ngritur nga 

elita e pushtetit, me një kal të Trojës për gjithë njerëzimin. 
Prandaj çdo njeri dhe çdo popull duhet të përpiqet të 

shpëtojë veten pa ndihmë të huaj dhe vetëm në besim tek 
mëshira hyjnore. 

 
Deri tani unë kam të qarta vetëm katër gjëra: 

Së pari: Njeriu, familja dhe populli/kombi, pra gjithë 
njerëzimi, janë në rrezik më të madh nga një elitë pushteti 

pa ndërgjegje, e cila ndjek një agjendë të fshehtë për 
arritjen e sundimit botëror nëpërmjet mjeteve gjithnjë e më 

efektive; 
Së dyti: Në qoftë se çdo popull del në rrugë për një kohë të 

gjatë dhe përditë në të gjitha qytetet më të mëdha për 
protestë ose “shëtitje”, atëherë ai do të ketë ende një shans 

të shfuqizojë marionetat e Shtetit të Thellë në vendin e tij, 
për të vendosur një demokraci të vërtetë direkte pa sistemin 

e partive, e cila të paktën e vështirëson shumë ndikimin 
nga ana e Shtetit të Thellë mbikombëtar; 

Së treti: Lufta mbarëbotërore midis patriotëve dhe Shtetit 
të Thellë, i cili po lufton për mbijetesën e tij dhe prandaj do 

të pengojë me të gjitha mjetet rizgjedhjen e Trump-it më 3 

nëntor 2020, po i afrohet kulmit, sepse situata në Shtetet e 
Bashkuara, e ngjashme me një luftë civile – Antifa, Black 

Lives Matter, instrumentalizimi i racizmit, revolucioni i 
majtë kulturor për asgjësimin e kulturës dhe historisë 

amerikane, propagimi i një vale të dytë të koronës –, po 
transmetohet në Evropë dhe kontinente të tjera si dhe 

implementimi i NESARA/GESARA, i forcuar nga Trump, 
duket të ketë filluar në sfond dhe vala e dëshiruar aq gjatë e 

arrestimeve të emrave vërtet të mëdhenj, e nisur me 
arrestimin e Ghislaine Maxwell-it, e cila do të shfaqet si 

dëshmitare kryesore, duket të jetë e afërt, për t‟ua nxjerrë 
mediave mainstream erën nga lundrimet dhe për ta zgjuar 

popullsinë nëpërmjet ndërthurjes së temave të korrupsionit 
dhe tradhtisë së lartë më temën e krimeve kundër 

njerëzimit ose e pedofilisë; 
Së katërti: Rrugëdalja e vetme e vërtetë për secilin prej 

nesh është rruga për në brendësi për të gjetur Shpirtin tonë 
dhe Hyjnoren/Perëndinë, dhe si rrjedhojë do të 

përshpejtohet edhe zgjimi shpirtëror i popullit/kombit tonë 
dhe i gjithë njerëzimit. 

Dashuri, dashuri, dashuri, në jetën e përditshme, në 
komunikimin ndërnjerëzor – kjo është forca e individit, e 

cilaua tregon vendin të gjithë demonëve. Në fund do të 
fitojë dashuria, kjo është e sigurt. Mirëpo, kur vjen ora e 

Perëndisë, këtë e di vetëm Perëndia. 
 

Shënim i autorit: 
Ky artikull i ka rënë viktimë censurës në gati gjithë 

hapësirën shqipfolëse. Asnjëra nga mediat vijuese e ka 

botuar, as nuk i është përgjigjur kërkesës respektive të 
autorit: Shekulli, Gazeta Shqiptare, Tema, Koha Jonë, 

Koha Ditore, Metro, Mapo, Shqip, Dita, Panorama,  Sot, 
Tetova Newsdhe Koha. Vetëm Bota Sot dhe Kultplus e 

kanë publikuar artikullin menjëherë. 
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Opinione

 

Dr. Zef Komani, Gjakovë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rruga e gabuar të garanton dështimin 
(përsiatje në kohë pandemie nën 38,8° C) 

 
Qytetarët në këtë kohë pandemie ndihen të zhgënjyer nga 
klasën politike e posaçërisht nga parlamenti, sepse nuk po 

bëjnë asgjë, absolutisht asgjë në mënyrë që vitet që do të 
vinë për Kosovën dhe qytetarët e saj të jenë pak më 

njerëzore, të qeta, ku do të kishte një zhvillim apo se paku 
stabilitet ekonomik, arsimi e shëndetësia të fillonin ta 

marrin veten, etj. 
 

Mirëpo kjo është gjysma e së keqes. Sepse edhe politikanet 
e Kosovës vet po ankohen në (mos) punën e parlamentit e 

të njëri tjetrit. Kjo situatë mos të ishte tragjike do të dukej 
komike. Plotësisht jemi të vetëdijshëm se kemi arsye të 

jemi të pa kënaqur sepse Institucionet as nuk janë duke i 
realizuar as minimumin e obligimeve kushtetuese e jo më 

të realizojnë ndonjë detyrë tjetër. Fatkeqësisht kjo gjendje 
nuk na paraqitet vetëm në legjislaturën e fundit, e tillë 

është tërë vitet e pas luftës. Gjithnjë ka reflektuar me 
prodhimin e krizave, humbjen e viteve për t‟i zgjidhë dhe 

në fund eksplodimi i tyre si një bombë e tempuar e cila 
eksplodon atëherë kur politikës i nevojitet, armiku dëshiron 

e populli e vuan. 
 

Përpos bombave politike që po eksplodojnë mesatarisht 
nga katër në vit e që janë të prodhuara nga vetë klasa 

politikë, Kosovës i kanosët rreziku i bisedimeve kinse për 
zgjidhjen përfundimtare të çështjeve me Serbinë. Ky 

problem nuk është i pa parashikuar. Këtë problem e dinë 
edhe fëmijët në djep. Ndërsa klasa jonë politike është e pa 

përgatitur dhe nuk i bënë përgatitjet e nevojshme për këtë 
proces. Ndoshta edhe nuk kanë vizion, kohë apo mundësi. 

 

Së paku klasa politike ka obligim kushtetues që populli i 
shumë vuajtur të jetë i informuar sepse Kosova nuk është e 

klasës politike por e popullit. Se as vet klasa politike nuk 
është mirë e informuar e vërteton deklarata e një politikani, 

“..... nuk e di çka po ndodh me bisedime, Un duhet të jemi i 
informuar.... ”.  

 
Pse ndodhemi në këtë gjendje? Sepse klasa politike është 

pajtuar me gjendjen ku gjendemi, me situatën në të cilën po 
vegjetojnë tash e njëzet vite, ku politikën e bëjnë 

këngëtarët, ekonomia është në prag të kolapsit, papunësia 
edhe për kundër migrimit ilegal e legal të rinisë është në 

rritje galopante (e ka ngadalësua pandemia), kulturën e 
udhëheqin injorantët, arsimin e menaxhojnë njerëzit pa as 

një ditë përvoje punë në institucione, punët e jashtme i 
koordinojnë “biznesmenët” pra më përjashtim të dy tri 

segmenteve shtetërore nuk vërehet se diçka funksionon siç 
duhet. 

 
Kush duhet të akuzohet se Kosova e ka humbur rrugën në 

oborr? Populli jo, kurrsesi. Andaj fajtor mbetet vetëm klasa 
politike. Mirëpo nuk mund të shfajësohet popullin 

plotësisht përderi sa i voton të tillët. Dikush dikur ka thënë 
“populli e ka klasën politike që e meriton”. 

 
Të kthehemi prapë te dialogu. Klasa politike e Kosovës 

nuk e ka forcën, dijen, përkushtimin si dhe dëshirën të 
dirigjon formatin, kohën si dhe rrjedhën e dialogut. Por 

mund ta ketë mundësinë të ndikon në shumë aspekte nëse 
këmbëngul gjatë bisedimeve. Mirëpo këmbënguljen mund 

ta ketë nëse klasa politike e ka përkrahjen e popullit dhe 
është e një zëri. Pse nuk e arrijmë këtë nivel është një 

dilemë e madhe me shumë të pa njohura. 
 

Nuk jam adhurues i konspiracionit por ka shumë shkaqe 
për situatën në të cilën gjendemi. E mes shumë faktorëve 

që ndikojnë në mos unitetin e klasës politike kundrejt 
problemit “Serbi” njëri është specifik, mos dëshira e një 

pjese të madhe të klasës politike që një herë e mirë të 
mbyllet kapitulli i raporteve me Serbinë. Dhe kjo mos 

dëshirë varësisht nga partitë politike varion. Disa nuk kanë 
dëshirë që të përfundon “saga” Serbi shkaku që partive të 

caktuara mos t„u mbeten meritat. Pjesa tjetër janë të 
vetëdijshëm se shumë biznese, trafiqe, allishverishe nuk do 

të mund të zhvillohen me Serbinë. E që të gjitha e kanë një 
arsye të përbashkët. Janë të vetëdijshëm se me përfundimin 

e bisedimeve dhe njohjen reciproke me Serbinë benefite të 

shumta shuhen. Që nga udhëtimet, mëditjet e promovimet 
përmes fotografive në takime të nivelit të lartë e gjerë të 

obligimi të punojnë për Kosovën. Të zgjidhin problemet 
politike, ekonomike, arsimore, shëndetësore, 

infrastrukturore pra duhet t„i kthehen popullit të shumë 
vuajtur, të jua lehtësojnë jetën. Nuk mund të fshehën prapa 

problemit Serbi dhe ndoshta nuk kanë aftësi për tu 
ballafaque me këto probleme. 

 

Pra nëse vështrohet nga kjo perspektiv, prognoza e 

suksesit të Kosovës në dialog me Serbinë është e 

barabartë me zero negative, përderi sa Ne (kosovarët) 

duhet të vendosim. E vetmja shpresë është ta dorëzojmë 

“çelësin” e bisedimeve Shteteve të Bashkuara të 

Amerikës sepse vetëm ato dhe Austrohungariia kanë 

ditë, dijnë dhe do të dijnë çka është e mirë për Ne. 



Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                           Nr. 42: Vjenë, shtator 2020 

 

14 

 

Anton Marku, Vjenë 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                  

 

   

 

 

 

 

Dy ftyrat e Kosovës 
 

Mbase mund të jetë e vërtetë se për politikanët tanë aktualë një ndër trashëgimitë nga koha e jetës në ish-Jugosllavi 

është edhe koncepti i Titos „„mirë me perëndimin, mirë me lindjen‟‟. Por, në këtë rast ngjajshmëritë janë të vogla e 

dallimet të mëdha: përderisa ai arriti që këtë filozofi ta shndërrojë në lëvizje me përmasa botërore, duke krijuar bllokun 

e tretë të njohur si „„Lëvizja e Mosinkuadrimit‟‟, liderët tanë e luajnë lojën në një nivel shumë të ulët dhe perfid: në 

Bruksel hanë drekën, në Stamboll bëjnë gjumin, duart i mbajnë në gjinjtë e Merkelit e gjunjët në krahët e Erdoganit. 

Kjo sjellje as nuk po shitet e as nuk po pin ujë më, sidomos në kryeqytetet e kontinentit të vjetër. Andaj është koha e 
fundit që shteti i Kosovës të pozicionohet qartë nëse don të jetojë në të kaluarën apo në të ardhmen.   

 

Turqit janë këtu 

Ata në të vërtetë as që kanë shkuar ndonjëherë. Vetëm 

se deri më tani nuk kanë qenë dhe aq të ekspozuar. Tash 

i ke çdokund, ngado të sillesh, që nga çerdhet, shkollat, 

kolegjet, spitalet e bankat, në autostradë, KEK e në 

aeroport. Për më tepër, në fushën e të bërit biznes, gjuha 

turke po i zë vendin çdo ditë e më shumë asaj angleze, e 

që nënkupton edhe dhënien dhe marrjen e përqindjes në 

tenderë. Ata japin nën tavolinë më lehtë se të tjerët 
sepse korrupcioni është një traditë që na e kanë 

rrënjosur në mendje këtu e disa shekuj më parë.  

 

Mish-mashi partiak 

Po aq sa për t„u mbrojtur nga virusi kosovarët duket të 

mbajnë maska për t„u ruajtur edhe nga politikanët e tyre, 

të cilët, me shumë pak përjashtime, ua kanë 

kontaminuar jetën tash e njëzet vite. 

 

Përderisa LDK, si asnjëherë më parë, i ka vënë sharrën 

karriges së vet, VV po e mbron kryeparlamentaren 

Vjosa Osmani nga partia e saj, të cilës më nuk i besohet. 
Se paku jo në atë masë si para zgjedhjeve të tetorit të 

vitit të kaluar. 

 

Sa më shumë idealistë që aderojnë në VV aq më pak 

ideale. Për më tepër, një pjesë e tyre u ngjanjë më 

shumë iluzioneve. Albini duket si njeriu i cili është ende 

duke pritur ditën e vet për të shqyer edhe atë copë jete 

që i ka mbetur. E kontavers duket e jetë edhe ai: e 

konsumon të veten, fle me të huajën, e pëlqen të kuqen 

por nuk i pengon shamia e zezë në kokat e vashave të 

reja nëpër Prishtinë, të cilat janë së pari shqiptare e 
pastaj muslimane.  

 

Në anën tjetër PDK sillet si lojtar jokorrekt, i cili kërkon 

penallti pas çdo ndërhyrje të palejuar, qoftë ajo edhe 

jashtë gjashtëmbëdhjetë metërshit.   

 

AAK është aty ku ka qenë gjithmonë: në pozitë jashtë 

loje duke pritur që të fitojë diçka pasi që të ketë humbur 

shumëçka. 

 

Me Nismën dhe AKR, e para majtiste e dyta 

kuazidjathtiste, e që edhe vetë e dijnë se në program nuk 

i lidh asgjë ideore, nuk don të merret askush. Për ta nuk 

ia vlen të harxhohen shkronjat. Në të vërtetë ata kanë 

një histori aq të dhembshme sa që edhe më e 
dhembshme do të ishte të provosh t‟i analizosh ato.  

 

Zgjedhjet në Amerikë 

Derisa Trump e ka transformuar politikën në „„show‟‟, 

të tjerët kanë nisur t‟i nxjerrin këmbët nga jorgani. Në 

këtë kontekst është fat që Putini është i fortë, por jo dhe 

Rusia.  

 

Enigmë mbetet nëse qeveria në Prishtinë do të 

deklarohet për njërin nga dy kandidatët në garë për 

president të radhës të SHBA. Me gjasë ajo do të shënojë 

autogolin e radhës: do të hidhet në shpatullat e Grenell-
it, nëse tashmë ende nuk e ka bërë.  

 

E popullit iu zbardhën flokët duke kërkuar përgjigje të 

reja në pyetjet e vjetra. Nuk po di çfarë të bëj me lirinë, 

e cila i ka mbetur në duar. Ai shpreson se nesër do të 

jetë më mirë e harron se (pak) më mirë ishte dje, dhe atë 

para vetëm disa muajve.  

 

E nesërmja do të nisë të marrrë fyrmë vetëm atëherë kur 

përfundimisht të bien maskat.  
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Vështrime

 

Mag. phil. Dr. Kurt Gostentschnigg, Graz  

 

Kombi si Shpirt Kolektiv 
(pjesa e tretë) 

 

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

Qenia Fizike nuk është vetëm trupi, por edhe gjithë 

natyra materiale. Trupi ka gjithashtu një koshiencë 

vetjake, e cila vepron në funksionet e pavullnetshme të 

organeve të ndryshme trupore dhe të sistemeve të 

ndryshme fiziologjike. Koshienca E Trupit është vetëm 

një pjesë e Koshiencës Fizike, e cila përfshin edhe 

Mentalen Fizike dhe Vitalen Fizike. Fizikja Vitale, 

ngushtësisht e lidhur me Vitalen Fizike, është pjesë e 

forcës vitale, në të cilën mbështetet Qenia Nervore. Ajo 

është mjeti i përgjigjeve nervore dhe lidhet ngushtë me 
reagimet, dëshirat, nevojat dhe sensacionet e trupit. 

 

Nënkoshienca ndodhet poshtë Mentales dhe Vitales 

koshiente dhe nuk duhet të ngatërrohet me 

Subliminalen, e cila është një Koshiencë E Brendshme, 

më e gjerë sesa Koshienca Sipërfaqësore ose E Jashtme, 

dhe gjendet prapa kësaj. Nënkoshientja është një 

koshiencë e ulët dhe e reduktuar.Nënkoshienca e 

individit është ajo pjesë e zhytur e Qenies së tij, në të 

cilën nuk ka mendim, vullnet dhe ndjenjë të zgjuar 

koherente koshiente, por një pjesë që, megjithatë, merr 

dhe mbledh në mënyrë të fshehtë përshtypjet e të gjitha 
gjërave. Prej saj të gjitha llojet e nxitjeve dhe lëvizjeve 

të zakonshme këmbëngulëse mund të ngrihen në ëndrra 

ose në gjendjen e zgjuar. Tek njeriu i zakonshëm 

Nënkoshientja përbën pjesën më të madhe të Qenies 

Vitale si dhe Mentalen Fizike dhe Koshiencën sekrete 

Të Trupit.Nënkoshientja “mbulon elementet pastërtisht 

fizike e vitale të ndërtimit të qenies sonë trupore, të 

pamentalizuara, të paruajtura dhe të pakontrolluara 

nga mendja në veprimin e tyre. Ajo përfshin koshiencën 

okulte dinamike të heshtur, e paperceptuar nga ne, e 

cila vepron në qelizat dhe nervat dhe në gjithë lëndën 
fizike dhe rregullon procesin e tyre të jetës dhe 

përgjigjet automatike. Ajo i mbulon gjithashtu ato 

funksione më të ulëta të perceptim-mentales së zhytur, të 

cilat janë më aktive në kafshë dhe në jetën bimore. Në 

evolucionin tonë e kemi lënë pas nevojën e një veprimi 

të organizuar më të gjerë të këtij elementi, por ai mbetet 

i kredhur dhe i errët në lëvizje poshtë natyrës sonë 

koshiente. Ky aktivitet i errët shtrihet në një nënshtresë 

mentale të fshehur, në të cilën fundosen përshtypjet e 

shkuara dhe gjithë ajo, që është refuzuar nga mentalja 

sipërfaqësore, dhe në të cilën ato mbeten të ruajtura në 

mënyrë latente. Nga atje ato mund të ngrihen në gjumë 
ose në mungesë të mentales, duke marrë forma ëndrre, 

forma veprimi ose forma sugjestive të mentales 

mekanike, forma reagimi ose forma të impulsit vital 

automatik, forma të anomalisë fizike ose të turbullimit 

nervor, forma të morbiditetit, sëmundjes dhe çekuilibrit. 

Nga nënkoshientja ne sjellim zakonisht aq shumë në 

sipërfaqe sa perceptim-mentalja jonë e zgjuar dhe 

inteligjenca jonë kanë nevojë për qëllimet e tyre. Duke i 

sjellë këto gjëra kështu në koshiencën tonë të zgjuar, ne 

nuk jemi koshientë për natyrën, origjinën dhe veprimin 

e tyre dhe nuk i kuptojmë në vlerat e tyre, por me anë të 

një përkthimi në vlerat e perceptimit dhe inteligjencës 

sonë njerëzore të zgjuar. Mirëpo, shfaqja e 

nënkoshiencës me efektet e saja mbi mendjen dhe 

trupinnë pjesën më të madhe është automatike, e 

pathirrur dhe e pavullnetshme, sepse ne nuk dimë asgjë 

për këtë dhe si rrjedhojë nuk kemi asnjë kontroll mbi 
nënkoshienten.”1 

 

Jokoshienca është gjendja më e involuar e 

Mbikoshiencës. Ajo është niveli më i ulët i Koshiencës 

dhe ndodhet poshtë Nënkoshiencës. Në të vërtetë 

Jokoshientja nuk është pa koshiencë, si mund të jepte 

termi të kuptohet, por një nivel i Koshiencës, i cili 

përfaqëson një involucion total të Koshiencës,një 

“riprodhim invers të Mbikoshiencës Supreme. Ajo 

zotëron të njëjtën absolutësi të qenies dhe veprimit 

automatik, por të mbyllur në një trans të pamasë, një 

qenie, e cila është humbur në vetvete dhe është rrëzuar 
në humnerën e vet të pafundësisë.“2Evolucioni fillon 

nga Jokoshienca, nga e cila evoluohen dhe dalin 

progresivisht të gjitha fuqitë e Mbikoshiencës, duke 

qenë materia manifestimi i parë. 

 

Sistemi koncentrik i pjesëve të Qenies së njeriut është si 

një seri rrathësh ose mbulesash, e cila përbëhet nga 

Qenia E Jashtme/Sipërfaqësore, Qenia E Brendshme 

dhe Qenia Më E Brendshme.3 Qenia E Jashtme dhe 

Qenia E brendshme prapa saj, e cila quhet edhe 

Subliminalja, përbëjnë qenien tonë fenomenale ose 
instrumentale dhe i përkasin natyrës, Prakritit(sanskr. 

prakṛti). Ato kanë tri pjesë analoge: një fizike, një vitale 

dhe një mentale. Qenia Më E Brendshme është Qenia E 

Vërtetë, Purusha (sanskr.puruṣa). Brenda Purushës 

gjendet një Mentale Më E Brendshme, një Vitale Më E 

Brendshme, një Fizike Më E Brendshme dhe, në 

bërthamën e tij të mirëfilltë, Qenia Shpirtërore/Psikike 

ose Shpirti.Pra, Qenia njerëzore përbëhet nga katër 

komponente kryesore, të cilat emërtohen si vijon: së 

pari Qenia Qëndrore ose Xhivatmani (sanskr. jīvātman) 

i përjetshëm në Të Qenët mbikohor dhe 

mbihapësinor/mbikozmik/transhendent sipër nesh; së 
dyti Shpirti ose Shpirt-ShkëndijaHyjnore, Qenia 

Shpirtërore/Psikike dhe Qenia Më E Brendshme 

Mentale, Vitale dhe Fizike në Të Bërët kohor dhe 

                                                
1
Po aty, f. 733 v.. 

2
Po aty, f. 550. 

3
Lidhur me paragrafët vijuesshih The Psychic Being (1999), f. 3-44, 

dhe Our Many Selves  (2002), f. 79-103. 
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hapësinor/kozmik/imanent prapa nesh; së treti 

Subliminalja, d.m.th. Qenia E Brendshme Mentale, 

Vitale dhe Fizike; së katërti Qenia E 

Jashtme/Sipërfaqësore Mentale, Vitale dhe Fizike. 
 

Nuk ka dallim esencial, sepse në themel gjithçka është 

Hynorja esenciale. Dallimi qëndron në manifestim. 

Atmani (sanskr. ātman) është I Vetmi që i mbështet Të 

Shumtët. Qenia Qëndrore është një nga Të Shumtët 

hyjnorë, të cilët bazohen në Të Vetmin. Qenia Qëndrore 

përbëhet nga trinia Xhivatman – Shpirt/Shpirt-

Shkëndijë – Qenie Shpirtërore/Psikike. Të dyja aspektet 

e Qenies Qëndrore ose të Xhivatmanit në manifestimin 

kozmik janë nga njëra anë Purusha ose esenca 

spirituale, d.m.th. Shpirt-Shkëndija dhe Qenia 
Shpirtërore/Psikike, dhe nga ana tjetër Prakriti ose 

natyra jospirituale, d.m.th. Mentalja, Vitalja dhe Fizikja.  

Xhivatmani transhendent është një pjesë e përjetshme e 

Hyjnores, d.m.th. një me të në esencë, dhe ndodhet sipër 

kozmosit dhe individit si Qenia Qëndrore në Të Qenët e 

saj. Ai nuk lind dhe nuk zhvillohet, por drejton nga lart 

lindjen dhe evolucionin e qenies instrumentale në kohë 

dhe hapësirë. Prandaj Xhivatmani është Vetja 

Individuale, Personi Spiritual, Qenia e përjetshme e 

njeriut, Qenia jonë Më E Brendshme e vërtetë. Kur 

Hyjnorja E Vetme shfaq Shumësinë e saj përherë të 

brendaqenësishme, atëherë Atmani ose Xhivatmani për 
kohëzgjatjen e kësaj shfaqjeje bëhet Qenia Qëndrore, e 

cila kryeson nga lart zhvillimin e personaliteteve dhe 

formave të jetës këtu në Tokë, por vetë mbetet një pjesë 

e përjetshme e Hyjnores dhe i paraprin manifestimit në 

botën tokësore. 

 

Xhivatmani vendos në të gjitha nivelet e Koshiencës një 

përfaqësues,të cilët emërtohen si vijon: së pari Purusha 

Shpirtërore ose Çaitja Purusha (sanskr. caitya puruṣa), 

Personi Shpirtëror i vërtetë; së dyti Purusha Mentale ose 

Manomaja Purusha (sanskr. manomaya puruṣa), Personi 
Mental i vërtetë; së treti Purusha Vitale ose Pranamaja 

Purusha(sanskr. prāṇamaya puruṣa), Personi Vital i 

vërtetë; së katërti Purusha Fizike ose Anamaja 

Purusha(sanskr. annamaya puruṣa), Personi Fizik i 

vërtetë.Shpirti, e ashtuquajtura Shkëndijë Hyjnore 

brenda nesh, gjendet në “zemrën shpirtërore” prapa 

zemrës sonë emocionale dhe gjatë evolucionitbëhet 

Qenia Shpirtërore/Psikike ose Çaitja Purusha. Qenia 

Shpirtërore/Psikike ndodhet prapa individit si Qenia 

Qëndrore në Të Bërët e saj. Ajo është qenia kozmike e 

ndryshueshme e njeriut, zhvillimi i së cilës rrjedh nga 

Xhivatmani si përfaqësuesja e tij e drejtpërdrejtë në 
kohë e hapësirë. Ajo qëndron prapa zhvillimit të Qenies 

Mentale, Vitale e Fizike dhe i mbështet ato, ndërsa 

zhvillohet vetë nga jeta në jetë, duke mbledhur esencën 

e të gjitha eksperiencave në padije, për të formuar një 

bërthamë të rritjes shpirtërore në natyrë. Kur Shpirti në 

formë të Qenies Shpirtërore/Psikike arrin nivelin e tij 

më të lartë të Koshiencës, Sat-Çit-Tapas/Shakti-

Anandën, atëherë ai shkrihet me Xhivatmanin, me 

Veten e tij Individuale të përhershme të vërtetë, e cila 

është një me Ishvarën(sanskr. īśvara), Veten Kozmike, 

dhe një me Purushotamën(sanskr. puruṣottama), Veten 
Transhendente. 

Subliminalja është Qenia E Brendshme në tërësinë e saj 

të Mentales Së Brendshme, Vitales Së Brendshme dhe 

Fizikes Së Brendshme. Ajo është në kontakt me nivelet 

universale të Mendjes, Jetës dhe Materies. Shpirti ose 
Entiteti Psikik/Shpirtëror – si një aspekt i Qenies 

Qëndrore – i mbështet këto qenie të brendshme në 

manifestimin e tyre dhe zhvillon gjatë evolucionit një 

individualitet, Qenien Shpirtërore/Psikike. Qenia E 

Brendshme qëndron prapa Mentales, Vitales dhe Fizikes 

Së Jashtme. Subliminalja tek njeriuështë pjesa më e 

gjerë e natyrës së tij dhe hapet lart drejt Mbikoshiencës 

dhe poshtë drejt Nënkoshiencës dhe Jokoshiencës. Pra, 

ajo nuk është nënkoshiente, por koshiente dhe më e 

madhe sesa Koshienca E Zgjuar ose Sipërfaqësore e 

zakonshme. Nënkoshienca gjendet poshtë Koshiencës 
Fizike normale, ndërsa Subliminalja ndodhet prapa saj 

dhe e mbështet atë. Qenia Mjedisore ose Koshienca 

Mjedisore është një pjesë e Qenies, të cilën çdo person e 

mban rreth vetes, jashtë trupit të tij, dhe me anë të së 

cilës ai është në kontakt me persona të tjerë dhe me 

forcat universale. 

 

Pjesa e natyrës sonë, për të cilënnormalisht jemi 

koshientë, është Qenia jonë E Jashtme ose 

Sipërfaqësore, e quajtur “ego”. Ajo përbëhet nga Fizikja 

E Jashtme ose Trupi Lëndortrashë4, e lidhur me botën 

materiale; nga Vitalja E Jashtme ose Jeta, e lidhur me 
energjinë e jetës dhe me emocionet, dëshirat, pasionet 

etj.; dhe nga Mentalja E Jashtme ose Mendja, e lidhur 

me njohjen, inteligjencën, idetë, perceptimet mentale 

etj.. 

 

Ne mund të nisemi nga mendimi se thëniet e Shri 

Aurobindos mbi Shpirtin Individual vlejnë edhe për 

Shpirtin Kolektiv. Zhvillimit të individit dhe kolektivit i 

shkojnë të njëjtat nivele fizike, vitale dhe mentale të 

Koshiencës, dhe gjithashtu Shri Aurobindo flet gjithnjë 

për “jetën kolektive”, “mendjen kolektive” dhe 
“vullnetin kolektiv”. Kombi ashtu si individi ka një trup 

të trefishtë: sthūla, Trupin Lëndortrashë; sūkṣma, Trupin 

Lëndorhollë;kāraṇa, Trupin Kausal ose 

Spiritual.5“Rregulla më e lartë dhe shkaku i jetës 

individuale është aspirata për vetëzhvillim. Koshient, 

gjysmë-koshient ose duke kërkuar me të prekur 

jokoshiente të errët, ajo synon përherë dhe me të drejtë 

vetëformim, vetëgjetje, të zbulojë dhe të përmbushë në 

vetvete ligjin dhe forcën e të qenit të vet. Ky qëllim është 

themelor, i drejtë dhe i pashmangshëm. Megjithë 

kufizimet dhe kushtet, individi nuk është vetëm krijesa 

fizike efemere, një formë e përbërë dhe përsëri 
shpërbërëse nga mentalja dhe trupi, por edhe një qenie, 

një forcë e gjallë e së vërtetës së përhershme, një frymë 

vetëzbuluese. Po njëlloj ligji më i lartë, qëllimi më i 

lartë i shoqërisë, bashkësisë ose kombit është që ai të 

kërkojë vetërealizimin. Me të drejtë ai synon të gjejë 

vetveten, të njohë brenda vetes ligjin dhe fuqinë e të 

                                                
4
„Trupi Lëndortrashë“, angl. „the gross body“, gjerm. „der 

grobstoffliche Körper“, është trupi i dukshëm fizik. „Trupi 

Lëndorhollë“, angl. „the subtle body“, gjerm. „der feinstoffliche 

Körper“, është trupi i padukshëm fizik, i cili furnizon atë të dukshmin 

me energji. 
5
Rishabhchand (1981), f. 193. 
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qenit të vet dhemundësisht t‟i përmbushë krejt ato, të 

realizojë të gjitha mundësitë dhe të jetojë jetën e vet 

vetëzbuluese. Shkakupër këtë është i njëjti. Meqë edhe ai 

është një qenie, një forcë e gjallë e së vërtetës së 
përhershme, një vetëzbulim i frymës kozmike me 

përcaktimin që të paraqesë dhe të përmbushë në 

mënyrën e tij dhe sipas gradës së aftësisë së tij të 

vërtetën, forcën dhe kuptimësinë e veçantë të frymës 

kozmike brendaqenësishme.Në përputhje me individin 

kombi ose shoqëria ka trup, jetë organike, temperament 

moral dhe estetik, një mentale shpalosëse, një shpirt të 

fshehur prapa gjithë këtyre shenjave dhe forcave, për të 

cilin ato ekzistojnë. Madje mund të konstatohej se 

kombi, njësoj si individi, në esencë më shumë do të ishte 

një shpirt sesa do të kishte një të tillë. Pasi të jetë 
kthjelluar një herë, ai është një shpirt kolektiv, i cili 

bëhet gjithnjë e më shumë koshient dhe plotësohet 

gjithnjë e më shumë, sa më shumë shpalos veprimin e tij 

të përbashkët, mendësinë e tij dhe jetën e tij organike 

vetëparaqitëse.”6Në lidhje me këtë shfaqen dy pyetje 

kryesore: Si është marrëdhënia midis individit dhe 

kolektivit? Dhe si është marrëdhënia midis kolektivit të 

kombit dhe kolektivit të njerëzimit? 

 

Pyetjes për marrëdhënien midis individit dhe kolektivit 

Shri Aurobindo i jep përgjigjet e përzgjedhura vijuese, 

të cilat përfaqësojnë afërsisht gjendjen pakpara 
shpërthimit të Luftës së Dytë Botërore: Fillohet më mirë 

me individin, sepse ne kemi njohuri dhe eksperiencë më 

të përsosur dhe më të mirë mbi natyrën e tij sesa mbi një 

strukturë të përgjithshme shpirtërore dhe jetësore, dhe 

sepse shoqëria ose kombi, edhe në kuadrin e tij më të 

gjerë, do të thotë një strukturëmë të gjerë të 

individualitetit të përbërë, njeriun kolektiv. Vlerat e 

gjetura për individin vlejnë me gjasë edhe për parimin 

themelor të përgjithshëm të tërësisë më të madhe. 

Përveç kësaj zhvillimi i individit të lirë, siç u tha 

tashmë, është kushti themelor për zhvillimin e shoqërisë 
së përkryer. Prandaj ne duhet të nisemi nga individi. Ai 

është udhëheqësi ynë dhe baza jonë.7Në marrëdhëniet 

midis njeriut tek dhe grupit shfaqet tendenca konstante e 

natyrës si luftë midis dy tendencave njerëzore të 

rrënjosura njëlloj thellë: midis individualizmit dhe 

kolektivizmit. Në njërën anë qëndrojnë autoriteti 

sundues, organizimi perfekt dhe fuqia shumë e zhvilluar 

e shtetit. Në anën tjetër qëndrojnë kërkesa e theksuar për 

liri, përsosmëria personale dhe shpalosja e forcave të 

njeriut individual. Kështu rrinë në një kundërshtim 

permanent përballë njëra-tjetrës ideja e shtetit, e asaj 

makine të gjallë të vogël ose jashtëzakonisht të madhe, 
dhe ideja e njeriut, e personalitetit të ndriçuar që 

shfaqetgjithnjë më koshient, i cili është “Perëndia në 

rritje e sipër”. Këtu madhësia e shtetit nuk luan rol për 

natyrën e këtij konflikti, as për dukuritë e tija 

karakteristike. Në fillim ishte familja, fisi ose qyteti, 

“polis”. Pastaj ishte farefisi, kasta dhe klasa, “kula”, 

“gens”. Sot është kombi. Nesër ose pasnesër mund të 

jetë gjithë njerëzimi. Pikërisht edhe në këtë rast pyetja 

                                                
6
CWSA. Vëll. 25: Human Cycle, f. 35; formulimet gjermanishtfolëse 

sipas përkthimit Sri Aurobindo (1992): Zyklus der menschlichen 

Entwicklung. Mirapuri. 
7
CWSA. Vëll. 25: Human Cycle, f. 73. 

përmarrëdhënien midis njeriut tek dhe njerëzimit do të 

mbetet e hapur, midis personalitetit, i cili nga vetja e tij 

përpiqet për liri, dhe kolektivit, i cili kërkon të sundojë 

gjithçka.8 Për sa kohë njerëzimi nuk është ende i rritur, 
për sa kohë i duhet ende për t‟u shpalosur dhe për të 

qenë i aftë për përkryerje më të lartë, deri atëherë nuk 

mund të ketë një mirëqenie shoqërore statike, që është e 

pavarur nga rritja e individëve, të cilët e formojnë 

bashkë tërësinë e përgjithshme. Të gjitha idealet 

kolektiviste, të cilat në mënyrë të dyshimtë duan të 

shtypin personin tek, synojnë në të vërtetë një gjendje 

statike, qoftë këtë që tashmë është arritur, qoftë atë që 

shpresohet të arrihet së shpejti. Në të çdo përpjekje për 

një ndryshim serioz të kësaj gjendjeje duhet të 

konsiderohet si një shkelje e paqes, e ecurisë së drejtë të 
rendit shoqëror të vendosur aq mrekullisht dhe e 

sigurisë së përgjithshmenga ana e individualizmit të 

padurueshëm.Është gjithnjë njeriu tek, i cili bën 

përparime dhe i detyron të tjerët të ecin gjithashtu 

përpara. Kurseinstinkti i kolektivit dëshiron të qëndrojë 

qetë në rendin e tij të ngulitur. Përparimi, rritja dhe 

realizimi i një të qeni më të plotë i dhurojnë vetëm 

njeriut tek një ndjenjë më të lartë lumturie. Ndërsa 

kolektivi ndihet mirë në një gjendje të qëndrueshme dhe 

në kënaqësi të sigurt. Kjo duhet të jetë kështu, derisa 

kolektivi është më shumë një unitet fizik dhe ekonomik 

sesa një Shpirt Kolektiv, i cili është koshient për Veten 
e tij.9Ky Grup-Shpirt nuk ka të drejtë ta konsiderojë 

individin vetëm si një qelizë të trupit të vet, si një 

instrument pasiv të jetës dhe rritjes së vet kolektive. 

Nuk i përgjigjemi realitetit hyjnor në njeri dhe misterit 

të lindjes njerëzore, në qoftë se nuk shohim se çdo njeri 

individual është ajo Vete dhe përmban gjithë potencialin 

njerëzor në qenien e tij.10 

(vijon) 

 

 

 

 

 

                                                
8
CWSA. Vëll. 25: The Ideal of Human Unity, f. 290 v.; formulimet 

gjermanishtfolëse sipas përkthimit Sri Aurobindo (1982): Das Ideal 

einer geeinten Menschheit. Gladenbach: Hinder u. Deelmann. 
9
 CWSA. Vëll. 25: The Ideal of Human Unity, f. 302. 

10
 CWSA. Vëll. 25: Human Cycle, f. 67. 
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Monarkia, me vështrimin nga shqiptarët 
 

Ndihma e shtetit austriak nënkuptonte kryekëput ndihmën dhe mbështetjen 

ndaj një populli liridashës që përbuzej, që mbartte plagët shekullore, që 
vuante fizikisht e shpirtërisht, që shtypej dhe mbante mbi shpinën e tij tiranët 

më të egër të perandorisë famëkeqe osmane. Pas vdekjes së vizionarit dhe 

strategut Gjergj Kastriot Skënderbeu, kjo perandori përdori mbi trojet 

shqiptare dhunën më të paimagjinueshme njerëzore, ushtroi gjenocid dhe 

dëbime, shkatërroi e dogji gjithçka.  

 

Ndryshe nga egërsia dhe barbaria otomane turke, shtetin austriak kurdoherë 

e ka karakterizuar humanizmi, nxitja për zhvillim, vizioni për një botë të 

paqme, zgjidhja e konflikteve, dëshira për stabilitetit mes shteteve dhe një 

bashkëpunim për të mirën e përbashkët mes popujve.  

 

Sipas dokumenteve, mund të shohim se përgjatë gjithë kohës që shteti 
austro-hungarez e mori nën mbikëqyrje kulturore një pjesë të popullit 

shqiptar, sidomos kishën dhe popullsinë e krishterë shqiptare, mbështetja 

morale dhe financiare në shkollim, edukim, zhvillim ekonomik e forcim 

kulturor ishte shumë e madhe. Shteti austriak u tregua i pakursyer në 

arsimimin e popullit tonë, pasi i kishte njohur e vlerësuar dijet tona 

europiane të trashëguara ndër breza, kishte dijeni për besimin e krishterë 

shqiptar dhe për rolin edukues të kishës te shqiptarët. Ndaj edhe kjo ndihmë 

ishte në respekt dhe nder të vlerave të brendshme të një populli që po vuante 

padrejtësisht e po nëpërkëmbej egërsisht i pambrojtur nga hordhia e huaj. 

Interesimi dhe mbështetja e shtetit austriak ndaj kishës shqiptare katolike në 

Shqipëri dhe popullsisë në përgjithësi përbënte themelin e humanizmit dhe të 
ruajtjes së vlerave shpirtërore, të lirisë së besimit dhe të së drejtës së popullit 

shqiptar europian.  

 

Ndërkaq, i duhet dhënë rëndësi këtij interesimi dhe kësaj ndihme të shtetit 

austriak që prej shumë vitesh qëndronte në kuadër të Protektoratit të kultit, të 

kishës shqiptare katolike, që vetë Austria po e mbronte dhe po e mbështeste 

fuqishëm. Konkretisht, ndihmat nga shteti në fjalë për popullin shqiptar dhe 

kishën shqiptare katolike, si dhe shuma të tjera në vazhdimësi të ndihmës 

dhe mbështetjes në këtë vend, siç dëshmohet, konsistonin në “dhënien e 2 

milionë gulden ndihmë në Shqipëri”. Gjithashtu, Shqipëria gëzonte 

mbështetje të madhe edhe në edukim, në arsimim të të rinjve dhe në 

përgatitje të kuadrit të mësuesve në shumë shkolla, të cilat sponsorizoheshin 
po nga shteti austriak. Pra ndihmesa e shtetit austriak përqendrohej në shumë 

aspekte të domosdoshme të jetës, porse përqendrimi më i madh dhe më i 

rëndësishëm ku u mbështet qe në ndihmë të kishave dhe shkollimit, çka i 

quante tepër të rëndësishme për edukimin elementar të popullit në Shqipëri.  

 

Ndërtimi i themeleve të arsimit dhe ndihmesa në edukimin e gjeneratave të 

reja, që përbënin fushën më vitale të popullit, si dhe mbështetja dhe ndihma 

ndaj kishës shqiptare përbënte 

ruajtjen e vlerës të shpirtit kulturor 
dhe historik të kishës dhe të 

misionit të saj në këto troje.  

 

Siç edhe dihet, ishin të shumta 

subvencionet nga Perandoria 

Austro-Hungareze si në Shqipëri 

ashtu edhe në Kosovë, subvencione 

këto që ekskluzivisht ishin për 

shkollat dhe për kishat shqiptare, të 

cilat kishin nevojë për ndihma dhe 

mbështetje të vazhdueshme. 

Ndihma e Austro-Hungarisë në 
shkollim, në ushqime e 

veshmbathje, si dhe në ringjalljen e 

ndërgjegjes kombëtare të popullit 

ishte mbështetja më e madhe për 

kohën dhe për rrethanat tepër të 

vështira në të cilat gjendej populli 

shqiptar dhe kisha shqiptare e 

krishterë në vend. Koha e gjatë e 

lëngimit nën pushtim i solli shumë 

sakrifica e viktima arsimit dhe 

gjuhës shqipe. Ndaj, jo rastësisht, 
thuhet se “është derdhur shumë 

gjak për ABC-në e këtij populli, 

këtij vendi”. 

 

Në fakt, për çështjen e gjuhës dhe 

të identitetit europian të shqiptarëve 

është derdhur vërtet mjaft gjak, 

prandaj edhe mbështetja e madhe e 

shtetit austriak në këtë drejtim 

tregon se ky vend i civilizuar e 

çmonte etjen e shqiptarëve për dije 

dhe dëshirën e tyre për të qenë 
pjesë e familjes së kombeve 

europiane. Të gjitha këto cilësi të 

vyera të kombit shqiptar, pasi 

“shteti austriak e njihte tepër mirë 

dëshirën e popullit shqiptar për 

edukim në gjuhën e tyre amtare”, 

bënë të mundur mbështetjen e tij, 
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për të pasur drejtimin e duhur dhe dobi të madhe social-ekonomike. 

 

Qysh prej kohërave të hershme, shteti austriak e ka hedhur vështrimin nga 

shqiptarët, për t‟iu ndodhur atyre sa më pranë e në mbështetje të 
vazhdueshme. Kjo u dëshmua kur perandori i këtij shteti, me vizionin dhe 

urtësinë e tij arriti që, nëpërmjet marrëveshjeve ta gjejë rrugën e mbështetjes 

për shqiptarët, duke i ndihmuar ata në themelimin e shkollave me mësues 

shqiptarë për t‟u mësuar atyre gjuhën amtare. Një mbështetje e tillë u dha pa 

kursim edhe në drejtim të kulteve fetare të kishës. 

 

Protektorati i kultit dhe efektet pozitive të tij 
Protektorati i kultit ishte një mjet i rëndësishëm ligjor ndërkombëtar, me anë 

të të cilit Austro-Hungaria mori në mbrojtje të saj të krishterët, të cilën ishin 

në një pozitë tepër të vështirë dhe të persekutuar nën robërinë barbare të 

perandorisë osmane. Ja edhe një fakt që e vërteton këtë: “Das 
Kultusprotektorat war als völkerrechtliches Institut ein Schutzrecht fremder 

Staaten über die in der Türkei lebend Christen”. 

 

Kjo mbrojtje ligjore e të krishterëve me anë të këtij protektorati përbënte 

hapin më të rëndësishëm të politikës ndërkombëtare, respektivisht të 

politikës së jashtme të Austro-Hungarisë, si dhe rolin e madh që ajo do të 

luante duke u dhënë kështu popujve të persekutuar mbrojtjen e nevojshme, 

mundësinë e të jetuarit në liri, të kishin të drejtën të zgjidhnin besimin dhe 

t‟u garantoheshin me ligj të drejtat e munguara prej shekujsh nën pushtimin 

turk. Baza e këtij Protektorati të kultit, në fakt, ishte marrëveshja 

ndërkombëtare mes Austro-Hungarisë dhe Turqisë ku, nëpërmjet kësaj të 

bëhej njohja e plotë e autoritetit të monarkisë austro-hungareze në Shqipëri. 
Ndërkaq, duhet nënvizuar se Protektorati i kultit në Shqipëri ishte i një 

rëndësie të veçantë për tri arsye, siç vijon: 

së pari, ndikimi politik, ekonomik dhe kulturor i monarkisë austro-

hungareze në ato hapësira;  

së dyti, efektet pozitive që ajo kishte në mbrojtjen politike, kulturore dhe 

religjioze, respektivisht të vlerave të përbashkëta europiane të shqiptarëve të 

krishterë dhe kishës;  

së treti, ndihma dhe mbështetja si në shkollim për klerin fetar katolik, mjetet 

didaktike elementare për mësimdhënësit, ndihmat nëpër spitale, kisha, 

famulli etj.  

 
Gjithashtu, monarkia rigjallëroi lidhjet e Shqipërisë me Europën, të cilat 

ishin shkëputur qysh pas pushtimit të saj nga Turqia në vitin 1479, pikërisht 

që pas vdekjes së Gjergj Kastriot Skënderbeut. Kjo situatë e re pati një 

ndikim pozitiv si në jetën e vetë komunitetit të krishterë e të kishës, ashtu 

edhe në zhvillimin dhe rigjallërimin e vendit nga pushtuesi osman që e kishte 

futur në mjerim e injorancë vendin e arbërorëve. Filloi kështu njëfarë shprese 

për popullin që tashmë po gjente mbështetje.  

 

Për ta kuptuar më mirë efektin që pati Protektorati i kultit në Shqipëri, mund 

të vërejmë se si kisha, në kuadër të kësaj ndihme fitoi lirinë e veprimit dhe të 

besimit, por edhe lirinë e mësimit në gjuhën e saj, pasi krahas ngritjes e 

ndërtimit të tyre u hapën edhe shkolla, gjë kjo tepër e rëndësishme. E gjithë 
kjo, falë Austro-Hungarisë, e cila përgjatë historisë ka qenë shpesh e lidhur 

me Shqipërinë dhe rajonin. Ndaj, me të drejtë, mund të thuhet se ajo ishte 

dhe vazhdon të jetë mike e mirë dhe një ndihmesë e madhe për Shqipërinë. 

Ndërkaq, edhe vetë të krishterët austriakë anembanë vendit kërkonin që 

kisha të mbrohet dhe të realizohet në tërësi protektorati. Ndaj e vlen të 

nënvizohet se “Austria e ka marrë përsipër protektoratin mbi katolikët e 

Shqipërisë që nga kohët e lashta, ndërsa ne katolikët e Austrisë duhet të 

kërkojmë që kjo mbrojtje për lirinë e kishës sot, më shumë se kurrë, të 

realizohet”. 

 

Në fakt, që nga viti 1615, me anë të protektoratit religjioz dhe kulturor 
Austria  ishte e angazhuar në mbrojtjen e të krishterëve shqiptarë dhe të 

popullit shqiptar. Porse duhet 

theksuar se në këtë ndërmarrje 

Austria kishte shumë armiq dhe 

konkurrentë që bënin të 
pamundurën ta pengonin ndikimin 

austriak në Shqipëri, si dhe punën e 

mirë që ajo bënte në lidhje me 

mbrojtjen dhe zhvillimin e 

Shqipërisë, kryesisht të shqiptarëve 

katolikë, të cilët i kishte marrë në 

mbrojtje. E drejta e protektoratit të 

Perandorit të Austrisë për të 

krishterët latinë në perandorinë 

osmane u themelua nga artikuj të 

veçantë në traktatet e paqes të 
shekujve shtatëmbëdhjetë dhe 

tetëmbëdhjetë. Perandori Matthias, 

Leopold I, Karli VI dhe Leopold II 

kishin përcaktuar të drejtat për 

katolikët që jetojnë në Turqi, 

veçanërisht të drejtën e ndërtimit të 

kishave, për të mbajtur shërbesat e 

Zotit (meshat), ndërsa 

ambasadorëve perandorakë iu ishte 

dhënë autoriteti për urdhrat e tij, në 

lidhje me fenë dhe pelegrinazhet e 

të krishterëve në qytetin e shenjtë të 
Jerusalemit. Këto të drejta ishin 

paraqitur në marrëveshje me 

Sulltanin (me Traktatin e Karlowitz 

në vitin 1699), ku Porta e Lartë do 

të duhej të përmbushte atë që kishte 

firmosur sipas këtyre traktateve dhe 

t‟i jepeshin privilegjet që u 

përkisnin katolicizmit të vjetër në 

vendet ku Porta kishte pushtuar 

(paqja e Sistow, viti 1791). Siç 

shihet, është një seri e traktateve në 
mes të Austro-Hungarisë dhe 

Turqisë, në lidhje me protektoratin 

mbi të krishterët katolikë në vendet 

që i kishte pushtuar perandoria 

osmane dhe ku aty sundonte.  

 

The Protectorate is the outcome of 

a series of treaties between Turkey 

and Austria-Hungary. These are: 

1. The treaty of Vienna in 1615 

between the Emperor Mathias and 

Sultan Achmed I.  
2. The treaty of Constantinople 

between Leopold I and Mechmed 

IV, 1681.  

3. The treaty of Karlowitz between 

Leopold I and Mustafa II, 1699.  

4. The treaty of Passarowitz 

between Charles VI and Achmed 

III, 1718. 

5. The treaty of Belgrade between 

Charles VI and Mustafa 1739.  

The treaty of Swischtow between 
Leopold II and Selim III, 1791.  
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In the above named treaties the Turkish Government was made to assume the 

two following obligations: 

1. The Sultan garants Catholics certain rights. 

2. He permits the interference of Austria-Hungary whenever these rights 
have to be modified, increased or protected.  

The Protectorate in consequence implies an assumed duty the other 

contracting party does not relinquish its rights.11 

 

Kështu që, në kuadër të këtij protektorati, Austria ishte garantuese e të 

drejtave për të gjithë të krishterët katolikë të ritit latin. Prandaj Vjena 

perandorake ishte mbrojtëse e besimit të shqiptarëve katolikë dhe nxitësja 

më e madhe që ky popull ta adhurojë Zotin dhe, në kuadër të Protektoratit të 

kultit, të ketë lirinë e besimit. Nëpërmjet kësaj kisha katolike ka gëzuar 

ushtrimin e lirë të adhurimit, si dhe prona e tyre tanimë ishte e garantuar. E 

gjithë kjo ishte në sajë të garancisë së madhe të Austro-Hungarisë, e cila 
përbënte mbrojtjen e vlerave të shqiptarëve katolikë, mbronte besimin e tyre, 

pronën e patjetërsueshme, të drejtën për shkollim, zhvillim etj., etj. 

Gjithashtu, duhet nënvizuar se deri atëherë në vendin e arbërve nuk lejohej 

gjuha shqipe dhe, në pabesi të kulturës shqipe perandoria barbare osmane 

kishte lejuar hapjen e qindra shkollave sllave dhe turke. Ky lloj diktati 

dhunues e kishte zhytur Shqipërinë jo vetëm në injorancë, por edhe në 

pellgun e së keqes dhe në shpellën e errët të ideologjisë otomane. Por, 

fatmirësisht, dora ndihmëtare e Perandorit Franz Josef, kryesisht e 

Perandorisë Austro-Hungareze, bëri të mundur që, në kuadër të Protektoratit 

të kultit të arrihej ringjallja e gjuhës shqipe mes arbërorëve. Në kuadër të 

marrëveshjeve për të mësuar në gjuhën amtare dhe për të ndërtuar shkolla 

për brezin e ri, një veprim ky i mençur dhe i duhur për ta rinxjerrë shoqërinë 
shqiptare nga shpella e errët dhe injoranca që e kishte zhytur perandoria 

osmane, u ndihmua dukshëm Shqipëria dhe kultura e saj.  

 

Ashtu siç e nënvizova më lart, protektorati solli shumë fryte në vend, në 

lidhje me gjuhën shqipe si gjuhë mësimore, porse “kjo ndodhi vetëm pas 

marrëveshjes së vitit 1897, ndërsa, realisht, dihej që për shqiptarët kjo nuk 

ishte një detyrë e lehtë. Gjithsesi, që gjuha shqipe u vendos si gjuhë 

mësimore, gjithçka ishte zgjidhur nga bashkëpunimi i mirë dhe dashamirës i 

konsujve austro-hungarezë dhe shkrimtarëve shqiptarë”.Në fakt, Protektorati 

i kultit solli fryte të mëdha; ai nuk u pa më vetëm si një mjet i mbrojtjes, por 

edhe si mundësi e madhe e të rinjve të krishterë shqiptarë, të cilët, në kuadër 
të kësaj, me financat e Perandorisë Austro-Hungareze mund të shkonin për 

t‟u shkolluar në Austri. E gjithë kjo ishte një ndihmë dhe mundësi tepër e 

vlefshme për këta të rinj që donin të arsimoheshin e të merrnin kulturë 

perëndimore, sepse vetëm kështu do t‟i jepej mundësia popullit për ta parë 

dritën e diturisë, për t‟iu rikthyer jetës normale, zhvillimit dhe rilidhjes me 

dinamikën e familjes së kombeve europiane.  

 

Kontributi i çmuar i Austrisë shihet edhe në mbështetjen e madhe ndaj 

kulturës dhe gjuhës shqipe. “Austria had supported Albanian culture by 

keeping up numerous churches and schools as well as by publishing school 

books in the Albanian language.”  

 
Për më tej, është për t‟u theksuar fuqishëm se, me anë të këtij protektorati 

Austro-Hungaria luajti rol tepër të rëndësishëm si në mbrojtje ashtu edhe në 

zhvillim e edukimin e shoqërisë, posaçërisht të klerit. Prandaj, me të drejtë 

thuhet se ajo “It was primarily in the Albanian territory that the Monarch 

enjoyed this role of guardian over the church and education affairs”. 

 

Në fakt, protektorati nuk ishte vetëm një lloj mbrojtjeje ndaj të krishterëve 

shqiptarë, por edhe një vepër dashurie nga Perandori për kishën dhe 

popullin, dashuri kjo që rridhte nga Krishti te Perandori Franz Josef. Ai doli 

në mbrojtje të të krishterëve në perandorinë osmane, të krishterëve që 

                                                
11

America, Band 8, America Press, 1913, faqe 420. 

persekutoheshin, që nuk e kishin 

lirinë e besimit, që vriteshin e 

dëboheshin nga trojet, si dhe e 

kishin të ndaluar adhurimin e Zotit 
në objektet e tyre. Krahas barbarisë 

osmane në popull, edhe shumë nga 

kishat ishin rrënuar e shkatërruar 

nga pushtuesi. Duke njohur 

“shekujt e vështirë të skllavërisë që 

përjetonin nëpër Shqipëri nën 

pushtimin turk të krishterët katolikë 

dhe kisha, menjëherë Habsburgët, 

me anë të një misioni dhe 

protektorati lëvizën nga froni për t‟i 

dalë në ndihmë këtij populli të 
krishterë dhe kishës në Shqipëri. 

Kështu ata do të ndërtonin një 

seminar në Shkodër, për t‟i dhënë 

Shqipërisë klerin amtar, 

mbështetjen në edukimin e brezave 

dhe zhvillimit të saj. Këtë dashuri 

për Krishtin dhe kishën e Tij, në 

kuadër të Protektoratit të kultit, 

Perandori Franc Jozefi e kishte 

vulosur nga ngrohtësia, besnikëria, 

për misionin e tij bujar dhe 

miqësor”për kishën shqiptare 
katolike. Kjo miqësi, ky kontribut i 

Perandorisë Austro-Hungareze, kjo 

lidhje e veçantë mes shqiptarëve 

katolikë dhe kishës shqiptare me 

popullin austriak tregon thellësinë e 

miqësisë, të mbështetjes, të 

kontributit dhe të përkrahjes 

historike të Perandorit dhe të vetë 

Perandorisë Austro-Hungareze. 

Madje, siç mund të shihet më 

poshtë, të gjitha famullitë në muret 
e tyre mbanin portretin e Perandorit 

Franz Josef. Ky fakt historik tregon 

jo vetëm miqësinë dhe respektin 

midis të dy vendeve, por edhe 

garancinë dhe mbrojtjen që i dha 

Perandori dhe vetë Perandoria 

Austro-Hungareze kishës shqiptare, 

në mbrojtje të të drejtave të saj për 

ta adhuruar Zotin dhe gëzuar lirinë 

e besimit. “It is thus that the House 

of Habsburg has always assumed a 

protectorate over the Albanian 
Catholics, and the imperial 

exchequer has always been ready to 

support the Albanian priests. This is 

the reason why one is created in 

every Roman Catholic rectory in 

the basin of the Drin by the portrait 

of Franz Joseph on the walls.” 

 

Për ta kuptuar më mirë ndikim 

austriak dhe marrëdhëniet e 

Shqipërisë, kryesisht të kishës 
shqiptare katolike dhe Perandorit, 
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pra edhe të monarkisë, mund të nënvizoj këtu se si “katër ipeshkëv nga 

Shqipëria” kishin shkuar për t‟i bërë nderime Perandorit Franz Jozef. Në 

fakt, protektorati ishte një nga mjetet më efikase për gjendjen e popullit 

shqiptar, veçanërisht të kishës katolike shqiptare, sepse, në kuadër të këtij 
protektorati kisha u çlirua nga mjerimi, nga ndalesat, dhuna dhe barbaritë e 

pushtuesit turk. Protektorati ishte mjet mbrojtës për të krishterët shqiptarë që 

kishin qëndruar stoikisht dhe faqebardhë në rrënjët e të parëve të tyre, qysh 

pas vdekjes së Gjergj Kastriot Skënderbeut, kur Shqipëria u pushtua 

barbarisht nga turqit dhe u zhyt sërish nën zgjedhën e rëndë dhe të egër të 

barbarisë otomane. Ky sundim ushtroi gjenocid, e masakroi dhe e dëboi 

shumicën e popullsisë shqiptare të krishterë; një pjesë e tyre u detyrua të 

konvertohet në islamizëm, një pjesë tjetër më pas u ngarkua (xhizja) duke 

dhënë dhunshëm nga pjesa e pasurisë së tyre dhe e përfitimeve në të holla, 

ndërsa vetëm një pjesë tjetër, që u strehua në malet e larta, mbeti e paprekur 

nga infeksioni i ideologjisë së osmanlinjve. Porse edhe ajo pjesë e ngujuar 
larg barbarit, për të mbrojtur kështu pragun e shtëpisë së tyre, identitetin dhe 

besimin, vuajti shumë, sepse mbeti e izoluar larg evoluimit të shoqërisë.  

 

Duke e njohur këtë histori tragjike të popullit dhe të kishës katolike shqiptare 

nën pushtimin osman për pesëqind vjet, protektorati ishte tepër i dobishëm 

dhe efikas, sepse ia riktheu kishës dhe popullit shqiptar të krishterë të drejtën 

e besimit dhe të shkollimit, si dhe rilidhjen me familjen europiane. Më 

saktësisht, protektorati ia hapi derën kishës për t‟u zhvilluar, për t‟u ndjerë 

populli më i lirë, për të praktikuar besimin dhe për t‟u edukuar në gjuhën e 

vet amtare. Mbi të gjitha, këtë e tregon edhe njëri nga kardinalët, i cili ishte i 

kënaqur në lidhje me këtë, prandaj në një fjalim ai nënvizonte fjalë për fjalë 

si vijon: “Po, ta ruajmë protektoratin në Shqipëri në të gjitha rrethanat, sepse 
ai është një gur i çmuar në kurorën e perandorit tuaj dhe me fat për Kishën 

Katolike, së cilës i ka sjellë pafundësisht shumë dobi...” 

 

Kjo situatë tregon se shqiptarët që qëndronin nën protektorat të monarkisë 

ishin të vetmit që kishin rifilluar lidhjen me Europën, lidhje kjo e këputur 

qysh nga pushtimi barbar osman. Po ashtu, është për t‟u nënvizuar se 

monarkia ka investuar shumë mbi popullin shqiptar, kryesisht mbi kishën 

katolike, aty ku ajo kishte nën protektorat dhe përkujdesje edukimin e 

brezave, në kulturë dhe në zhvillime të tjera të dobishme në vend. “Në 

shekullin XIX fuqia e perandorisë osmane gjithnjë e më shumë po binte nga 

pushteti që kishte vendosur dhunshëm në shumë pjesë të Ballkanit, ndërsa 
fuqitë e mëdha të Europës tani morën më shumë ndikim, sidomos në 

politikën e brendshme të Portës së Lartë. Kështu, ata dalëngadalë e 

përmirësuan gjendjen e katolikëve në Shqipëri, sidomos Perandor i Austrisë 

realizoi një protektorat mbi katolikët në Shqipëri.” 

 

Në aspektin moral dhe material, doza e suksesit të madh politik dhe 

strategjik ishte e mjaftueshme për të siguruar ndikimin e plotë të Austrisë në 

zonat të cilat ajo i kishte nën protektorat. Por, mbi të gjitha, kjo përbënte 

edhe dobinë e këtij projekti të madh të monarkisë për kishën dhe popullin 

shqiptar katolik. E vlen të theksohet se projekti i Perandorisë Austro-

Hungareze ishte jo vetëm politik, kulturor dhe në ndihmë të kultit, por ishte 

edhe projekt ekonomik, edukativ e mbrojtës. Thjesht, pa asnjë mëdyshje 
mund të thuhet se Austro-Hungaria për kishën katolike shqiptare dhe 

popullin ishte një “engjëll mbrojtës”. Prandaj ajo intervenoi në këto hapësira, 

duke lidhur marrëveshje për një protektorat në mbrojtje të shqiptarëve 

katolikë të krishterë në Shqipëri.  

 

Edhe vetë Papa Piu X, në vitin 1913 e shihet tepër të dobishëm Protektoratin 

e kultit austriak për kishën shqiptare, si një mision për të mbështetur dhe 

ruajtur vlerat shpirtërore e materiale të popullit shqiptar të krishterë. Prandaj 

misioni austriak që mori autorizimin nga Vjena, në lidhje me protektoratin 

në hapësirën shqiptare në mbrojtje të popullit dhe kishës shqiptare katolike, 

pati gjithashtu mbështetjen edhe të Vatikanit në realizimin e tij të plotë dhe 
me të gjitha forcat për të mirën e vendit. Ndërsa argjipeshkvi i Shkodrës, Jak 

Serreqi, po atë vit, pasi mori pjesë 

në një diskutim mbi këtë çështje në 

Vatikan, kërkoi me ngulm që 

projekti vjenez, në lidhje me 
Protektoratin e kultit të realizohet, 

se ky ishte në dobi të popullit dhe 

të kishës shqiptare katolike. 

Ndërkaq, protektorati përfshinte një 

pjesë të Maqedonisë, Kosovës dhe 

Shqipërisë për shqiptarët katolikë. 

Kështu, “... përgjatë lumenjve Drin, 

Schitnitza, Vardar, Ibër, Drin dhe 

degëve të tij, në të ashtuquajturën 

Novibazar, Sanxhak dhe në zonën e 

Drinit, në të cilën banonin fiset 
shqiptare (Klemeni, Rutschi, 

Trijepszi, Shkreli, Melci), të cilët 

ishin kryesisht katolikë dhe ishin 

nën mbrojtjen e monarkisë...” Po 

ashtu, edhe konsullatat e 

Perandorisë Austro-Hungareze 

ishin në qendrat kryesore të vendit, 

si në Shkodër, Prizren, Mitrovicë, 

Shkup etj. Ndërsa, pikërisht në 

Shkup, në vitin 1899, me 

shpenzimet e Austro-Hungarisë 

është ndërtuar një kishë për 
shqiptarët katolikë. Gjithashtu, 

rezidenca e ipeshkvisë dhe 

Katedralja e Shkodrës janë ndërtuar 

po nga shpenzimet e Monarkisë 

Austro-Hungareze. Duhet 

nënvizuar gjithashtu se Austro-

Hungaria, në një “marrëveshje të 

përbashkët (Visconti Venosta, 1897 

dhe më e reja më 1900-n) kishte 

rënë dakord me Italinë mbi 

Shqipërinë”, në lidhje me 
protektoratin dhe mënyrën e 

mbështetjes në shumë sfera për 

kishën dhe popullin në përgjithësi.  

 

Megjithatë, siç e kam nënvizuar 

edhe më parë, Italia nuk ishte edhe 

aq e angazhuar në drejtim të 

edukimit në gjuhën shqipe dhe 

ngritjes e zhvillimit të vendit. Më 

tepër ajo shikonte interesat e saj, 

porse ishte pozitive në atë kohë, 

ndaj duhet theksuar se, së bashku 
me Austro-Hungarinë ato mbanin 

qëndrim të njëjtë rreth krijimit të 

shtetit shqiptar, si një projekt i 

përbashkët. Porse ishte pikërisht 

Austria ajo që ideoi dhe projektoi 

së bashku me përfaqësuesit 

shqiptarë të asaj kohe, si dhe klerin 

katolik, shtetin shqiptar, gjithashtu 

edhe mbështetjen në njohjen e tij 

ndërkombëtare. Duhet ditur se 

Protektorati i kultit në Shqipëri 
ndikoi edhe në jetën politike dhe në 
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formësimin e idesë për mëvetësinë e Shqipërisë. “Das österreichische 

Kultusprotektorat über die katholischen Christen Albaniens mag politisch die 

Entschlüsse der österreichisch-ungarischen Regierung in Bezug auf die 

Befürwortung der albanesischen Selbständigkeit stark beeinflusst haben, 
sichtbar ist dies nur in vereinzelten Fällen hervorgetreten...” 

 

Duhet kujtuar e përmendur me argumente se ishte pikërisht ky protektorat 

dhe kjo mbështetje e Austro-Hungarisë, se nëpër duar të saj u krijua shteti 

shqiptar, se ishte ajo që dha kontributin e madh në aspektin politik dhe 

diplomatik të njohjes së të drejtës të shqiptarëve për pavarësi. Austria donte 

që Shqipëria të ndërtonte një shtet modern dhe europian; në fakt, ky ishte një 

akt i madh i “diplomacisë dhe politikës austriake”, sepse ajo donte që 

Shqipëria, duke qenë e pavarur mund ta luante rolin e saj të natyrshëm 

gjeostrategjik dhe politik në Ballkan. Gjithashtu, ajo donte të shihte te 

shqiptarët një shkëputje të plotë nga perandoria osmane dhe nga mentaliteti i 
saj, madje, në bashkëpunim me klerin, patriotët, intelektualët dhe shkrimtarët 

e asaj kohe ata donin që Shqipëria “t‟i rikthehet besimit të krishterë”, si në 

kohën e qeverisjes së shtetit nga Gjergj Kastriot Skënderbeu. Por, në fakt, 

edhe pse u bë e pavarur – me gjithë copëtimet e saj të mëvonshme që iu 

bënë, edhe pas shkëputjes nga perandoria osmane, nga e cila ishte pushtuar 

barbarisht dhe e sundonte egër vendin – Shqipëria nuk iu rikthye besimit të 

krishterë, ashtu siç ishte në kohën e Skënderbeut, sepse brenda vendit kishte 

ende individë të molepsur nga kjo ideologji, renegatë dhe mbetje osmane që 

donin rikthimin e Turqisë dhe sundimin e saj.  

 

Thjesht, Austro-Hungaria donte që të kishte një “Shqipëri të fuqishme” nën 

protektoratin e saj, dhe se vetëm një Shqipëri e mëvetësishme, europiane dhe 
e shkëputur nga mentaliteti i perandorisë osmane mund të kishte një të 

ardhme të mirë, si dhe zhvillimin e përgjithshëm të vendit. Gjithashtu, si një 

fuqi e madhe e kohës, monarkia ishte e përkushtuar që Shqipëria të jetë 

vetvetja, europiane dhe që ruan identitetin e saj kombëtar, pra përkatësinë e 

saj europiane. Politika dhe diplomacia e Austro-Hungarisë në Ballkan luante 

rolin e saj tepër të rëndësishëm si fuqi europiane e kohës, ajo ishte 

“mbrojtëse e të krishterëve katolikë shqiptarë”, por edhe mbrojtëse e 

vullnetit të Shqipërisë, për të qenë e pavarur dhe e shkëputur përgjithmonë 

nga sundimi turk.  

 

Megjithëkëtë, duhet nënvizuar se Protektorati i kultit ishte edhe një 
kundërpërgjigje e fuqishme ndaj politikës turke prej demoni. Greqisë dhe 

Serbisë ua kishin dhënë të drejtat si në ndërtimin e shkollave, ashtu edhe në 

mësimin në gjuhën e tyre, ndërsa vetëm shqiptarëve nuk u lejohej asnjë 

shkollë, si dhe as mësim në gjuhën e tyre amtare. “Patriarkana, kleri 

ortodoks në përgjithësi dhe institucionet e saj arsimore gëzonin mbrojtjen e 

Portës së Lartë, ndërsa kleri katolik shqiptar ishte i përndjekur”, pa asnjë të 

drejtë themelore, dëboheshin, vriteshin barbarisht etj. Kjo politik prej 

demoni e pushtuesit turk ndaj shqiptarëve përbënte thelbin e politikës së saj 

të skllavërimit dhe të urrejtjes ndaj këtij kombi. Ishte pikërisht perandoria 

osmane ajo që e futi Shqipërinë në mes të zjarrit ballkanik, për plotësimin e 

orekseve të fqinjëve. Kjo u faktua më pas edhe me copëtimin e saj nga 

pazaret e perandorisë osmane të bëra në kurriz të Shqipërisë.  
 

Gjithashtu, Austria ishte mbështetëse e madhe në fushën e arsimit dhe 

kulturës; ajo asistoi në hapjen e shkollave, ndihmoi me materiale shkollore, 

literatura e botimet bëheshin me shpenzimet austriake, dhe mësimi zhvillohej 

në gjuhën shqipe. Prandaj edhe duhet çmuar se monarkia, në mënyrë 

vetëmohuese e ka realizuar projektin e saj si në mbrojtje ashtu edhe në 

ndihma në fusha të ndryshme, për kishat, shkollat, spitalet, mësuesit, 

priftërinjtë etj. Kështu, “para luftës, nën mbrojtjen austriake ishin 240 kisha, 

shtëpi të priftërinjve, kapela dhe shkolla, nga të cilat 220 në Shqipëri...” Në 

Kongresin e Manastirit të vitit 1908, ishte Austro-Hungaria ajo që mbështeti, 

ndihmoi e përkrahu me të gjitha 

mjetet realizimin e hapit të madh 

kulturor të shqiptarëve, atë të 

vendosjes për alfabetin latin të 
gjuhës shqipe. “Kontributi i 

Austrisë” shihej në këtë kohë në 

subvencionimin e patriotëve, 

shkrimtarëve, intelektualëve dhe 

gazetave e revistave në gjuhën 

shqipe; para së gjithash, ajo luante 

një rol të madh në ngritjen e 

vetëdijes kombëtare, të edukimit 

për brezin e ri dhe shoqërinë. Nga e 

gjithë kjo shihet qartë se 

Protektorati i kultit austriak ishte i 
dobishëm, mbrojtës i madh i 

vlerave kulturore, shpirtërore dhe 

materiale, si dhe ndihmëtarja e 

pakursyer për rrethanat në të cilat 

gjendej Shqipëria, kryesisht kisha 

katolike shqiptare dhe, 

përgjithësisht, populli shqiptar 

katolik.[Gjon Keka: “Kontributi i 

Perandorisë Austro-Hungareze për kishën 

katolike në Shqipëri”, Botart, 2016] 
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Kontributi atdhetar i familjes Seferi në luftë për çlirim kombëtar 
 

Idriz Seferi 

 

Fundi і shekullit 19, dhe fillimi і shekullit që sapo përfundoi nё historinë e 

popullit shqiptar, llogaritet si periudha më e trazuar dhe më e bujshme e saj. 

Ajo ishte, një periudhë e kryengritjeve të pandërprera, që nё thelb, ishin 

vetëm vazhdimësi e luftërave shekullore kundër shtypjeve të nduarndurshme 

për liri e pavarësi, të cilat nё fund mundësuan shpalljen e shtetit të pavarur 

shqiptar (më 28 nëntor 1912). 

 
Nё këto rrethana kohe e lufte, u rrit e u brumos me idealet e larta patriotike 

dhe zhvilloi atdhetarinë e vet, kreshniku і maleve – Idriz Seferi.  

 
Atdhedashuria, patriotizmi dhe 

vetёsakrifica e tij, do të na ishin 

shumë më të afërta dhe shumë më 

të çarta, sikur të ndaleshim sadopak 

nё përkrahjen qё pati dhe trashëgoi 

nga rrethi і ngushtë familjar, si nga 

prindërit, tezja, dy bashkëshortet, e 

më vonë nga fёmijёt e vet. І 

mbështetur nga familja, і bindur 

nёdrejëtsinё e çështjes për të cilën 

luftonte, ai asnjёherё nuk e humbi 
shpresën dhe besimin nё fitore. 

Kundërshtimi ndaj pushtuesit 

osman e reformave të tij, e bёnё atë 

të njohur, veçanërisht për njerëzit e 

thjesht të Karadakut, por edhe për 

autoritetet pushtuese lokale e të 

vilajetit të Kosovës. 

 

Thonë se, nё rrethanat e robërisё së 

atdheut, të parët e tij e quanin 

dobësi vdekjen nё shtrat. Andaj, 

pjesë nga kjo histori, 
nёIdrizinfёmijё e nguliten tregimet 

nga gjyshja trime, nёna e dashur, 

dhe tezja Nifё, që u kujdeste për 

rritën e tij. Tezen, IdrizSeferi e 

donte dhe e çmonte shumë, sepse 

ajo tёrё jetën ia kushtoi atij. Ai, 

edhe kur u burrërua e u moshua, 

emrin e tezes do ta pёrmendёte me 

një respekt të veçantë. “Ajo dinte 

tёrё historinë; shpesh thoshte trimi, 

edhe atë më së tepërmi ma tregonte 
nёpёr mes kёngёs, që nuk mundem 

ta harroj kurrë. Nga ajo mësova 

për Betejën e Kosovës, dhe shumë 

ngjarje të tjera. Dhe, duhet dëbuar 

armikun nga këtu, se liria me lypje 

nuk fitohet”. 

 

Familja e Seferёve ishte ndër 

familjet më nё zë për veprimtari 

patriotike nё anën e Karadakut. Ajo 

filloi të shquhej nё rrethet 

atdhetare, sidomos nё kohën e 
shpërnguljeve të mëdha që u bёnё 

nga fshatrat e Pirotit, kur zullumi 
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osman, e terrori serb e bullgar, ishte bёrё і padurueshëm. Stёrgjyshёrit e 

IdrizSeferit, tё ndjekur nga zallahia e madhe, vijnë e vendosën më nё thellësi 

të tokave shqiptare. Stërgjyshi і tij Ulk Burimi, tetë vjet me radhë kishte 

qëndruar nё krye të masave fshatare të disa fshatrave të Pirotit, duke u 

mbrojtur nga ekspeditat osmane, dhe çetat terroriste serbe e bullgare. Duke e 

par trimёrinё e Ulk Burimit, turqit і dhanë një emër të ri duke e quajtur atë 

Kara Sefer, që do të thotë “luftёtar і zi”, ai u quajt me kёtё emër gjatë tёrё 
atyre viteve, sa iu bёrirezitencё. Ndërsa, pas dëbimit dhe vendosjes së tyre nё 

krahinën e Mesamalit, turqit pёrsёri dhanë emra të ri, dhe Mesёmalin e 

quajtën KARADAK (Mal і Zi), dhe vendin ku ngritën shtëpitë e quajtën 

SEFER (Luftëtar). 

 

Nga kjo del se, trimi і Karadakut, u formua si figurë e shquar e kombit nё 

periudhën e fundit të Rilindjes Kombëtare Shqiptare. Pra, nё një kohë, kur 

lëvizja e armatosur e masave popullore ishte ngritur nё një shkallë cilësish të 

re, kur nga kryengritjet e veçuara spontane e të pabashkuara ishte kaluar nё 

kryengritjet e mëdha, të cilat me forcën dhe gjërёsinё e tyre do të tronditnin  

themelet e sundimit osman. Mjedisi familjar, kjo çerdhe e trimёrisё ku me 

krenari flitej për të bёmet e të parëve, dhe me mprehtësi gjykohej për ngjarjet 
e kohës do të ndikojnë së tepërmi nё formimin e Idrizit si atdhetar і flaktë. 

 

Ishte viti 1847, edhe nё Malësinë e Karadakut vazhdonte kryengritja kundër 

reformave të Tanzimatit. Ndër patriotet trima që luftonin ishte edhe 

IsufSelmanSeferi, babai і Idrizit. Kur Isufi me 14 mars mori një plagë nё 

përleshje me armikun, nё fshat і lindi djali – Idrizi. Të afërmit e uronin që ti 

rrojë pushka që iu shtua, dhe me shëndet nishani і trimёrisё і thoshin, për 

plagën e marr nё luftime. Babait të IdrizSeferit do t‟i lindnin fёmijёt njëri pas 

tjetrit. Ai do të vazhdonte të punonte, të kujdeset pёrfёmijёt, por, ama armën 

nuk do ta hiqte kurrë nga krahu. Ngaqë nuk ishte mirë me shëndet, armën ia 

vuri të birit mbi supe që nё moshë të njomë. Atij і fliste për luftërat, e merrte 
nёpёr tubime e oda dhe e mësonte të qëllonte nё shenjë. Pra, IdrizSeferi u 

lind nё një familje me tradita të pasura atdhetare. Duke e ndjekur me kujdes 

lindjen dhe rritjen e tij, nuk mund të përcaktohet një kufi sadopak midis 

moshës së fёmirisё, të djalёrisё dhe të burrёrisё së tij. Ai ёshtё ndër ata trima 

që tёrё jetën e tyre e kanë kaluar ndër luftime. Veç familjes, mësimet e para і 

mori edhe nё odën e burrave, vend, ku tregoheshin histori, rriheshin 

mendimet mbi situatën, demaskoheshin ligёsit dhe tradhtia, mburreshin të 

rinjёt me virtyte të larta. 

 

Nё vitin 1859, kur Idrizi kishte hyrë nё të trembëdhjetat vite të fёmirisё, atij і 

vdiq і ati. Pak kohë zgjati dhe armiku u ngjit nёSefer për të marr xhelepin, që 
asnjёherё nuk ishte paguar gjer atёherё, derisa ishte babi і tij gjallë. 

Zaptinjёtosmanllinjё trokitën nё kullën e Idrizitfёmijё. Djaloshi 13 vjeçar 

rrëmbeu armën dhe zuri frëngjinë. Ndërkaq, nё frëngjinë pran tij u gjend 

tezja që і epte zemër dhe tfurk ishte e gatshme për sulm. Nga frëngjitë u 

dëgjuan krismat e para. Njëri nga zaptit u plagos, ndërsa tё tjerët і kapi 

paniku dhe ikën nga kishin ardhur. Kjo ngjarje, edhe llogaritet si kryqëzimi і 

par me armikun, dhe që nga kjo kohë, ai nuk e hoqi mё armën nga krahu. 

Arma iu bё trimit si gjymtyrë e trupit. Populli çmoi lartë trimёrin dhe 

qёndresёn e tij, dhe pas saj nuk kishte kuvend, gëzim e hidhërim ku tё mos 

thirrej edhe Idrizi і ri. Me takimet e rilindësve dhe përpjekjet e popullit të 

përvuajtur shqiptar, për të fituar të drejtat elementare kombëtar. Çmonte lartë 

trimёrinё dhe burrёrin e HasanPrishtinёs, Isa Boletinit e Bajram Currit etj. 
Për kёtё nuk ngurronte të shkonte saherё e kërkonte nevoja pёrtё koordinuar 

dhe sinkronizuar aksionet nё Shkup, Prishtinë, Junik e gjetiu. Nё saje të këtij 

aktiviteti  dhe pjesëmarrjes aktive nё betejat e Karadakut, të Moravës e të 

Grykës së Kaçanikut, luftës me serbë e bullgar, ai u bë njëra ndër figurat më 

të shquara kosovare shqiptare të lëvizjes së atëhershme patriotike, 

veçanërisht dallohet nё ngjarjet e viteve 1908-1912. 

 

Vlen të cekët, se Idriz Seferi gjatë tёrё jetës rёndёsi të madhe і kushtoi 

eliminimit të përçarjeve dhe mospajtimeve të ndryshme nё jetën e rёndomt të 

njerëzve – ai luftoi vëllavrasjen e 

hakmarrjen. Kështu, që nё moshën 

16 vjeçare, fshati e zgjodhi nё 

grupin e pleqёnarёve që nё atë kohë 

shërbente si këshilltar gjyqësor për 

të pajtuar gjaqet dhe pёrtё shuar 

grindjet, që sundimtarët osman dhe 
qarqet shoviniste serbe і mbillnin 

dhe і shfrytëzonin nё dinakëri, jo 

vetëm për interesat e tyre të kohës, 

por edhe për interesa të caktuar 

politike nё perspektive. Nёkёtё 

drejtim suksesi і tij ishte shumë і 

madh. Arriti të pajtoj njerëz nёtёrё 

kazan e Gjilanit, madje edhe nё 

Preshevë, Kaçanik e vende të tjera. 

Ai unitetin e popullit e shihte si 

faktor kryesor për ti bёrё ballë 

pushtuesit. Shpesh thoshte se, 
vetëm të bashkuar jemi më të fortë 

dhe armiku na ka frigёn. 

 

Meritë tjetër atdhedashurie ishte 

edhe pengimi і shqiptarëve për të 

lëshuar trojet e veta. Dihej se pas 

nënshkrimit të marrëveshjes nё mes 

Turqisë dhe Serbisë, qarqet 

sunduese të Beogradit, llogaritnin 

që për Turqi të shpërngulnin mbi 

400.000 mijë shqiptarë. Nё 
popullatë u shtua zullumi, e qëllimi 

dihej. Shumë familje filluan të 

kёrkojnё rrugë të ndryshme për të 

ikur. IdrizSeferi duke e vërejtur se 

Kosova po boshatisej, një ditë 

thërret të rinjёt e u tha: Citoj “A і 

keni parë lisat e vjetër 

tёKaradakut. Ata nuk mundi ti 

shkul as era, as fёrfёlliza, as bora, 

as ngrica, as tërmeti. Se lisi me lis 

mbështetet, e і qëndron furtunës, 
qashtu duhet edhe na, njani për 

tjetrin me u mbështet e me і 

qëndrua dhunës, terrorit e shkjaut 

dhe qashtu duhet me qëndrua nё 

vendin tonë” tregon një 

boshkëkohanik. 

 

Idriz Seferi ishte dashamir і madh і 

arsimit. Si Isa Boletini, edhe ky nuk 

dinte shkrim e lexim, mirëpo 

ndihmoi që të hapen shkollat si nё 

Stubёll, Pozhoran e gjetkë. Ishte 
mik me mësuesin e parë tё shkollës 

shqipe tё Stubllёs Mikel 

Tarabulluzin. 

 

Aty kah viti 1867 nё moshën 20 

vjeçare, Idrizi u martua dhe për 

grua mori një vajzë nga një familje 

me tradita patriotike, nga fshati 

Bresalc. Mё vonë, tregojnë 
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familjarët, se kjo grua u bë edhe bashkёluftёtarja e tij më e ngushtë por, edhe 

nё rolin e nёnёs e shumëfishoi obligimin duke lindur 12 fёmijё (tetë djem e 

katër vajza). Nёndёrkohё, Idrizit і kishin rёnё fatkeqësi të rënda familjare 

mbi kokë. Atij і kishin vdekur njëri pas tjetrit, gruaja dhe 11 fёmijё. Prej 

fёmijёve і kishte mbetur nё jetë vetëm djali і madh – IsufSeferi,tё cilin mё 

vonë do ta merrte me vete nёpёr beteja. Me BaftijeXhaferin u martua nё 

moshën 42 vjeçare, respektivisht më 1889. pas një viti martese me të, і lind 
djali Qazimi. Si djalin e madh me gruan e parë, njashtu edhe fёmijёt tjerë që 

do ti lindin me Baftijen, IdrizSeferi і kyçi nё lufta për çlirim kombëtar. Nga 

të dhënat që kemi nёdisponim, na dёftojnё se djali Isufi ishte shumë trim. Ai, 

më 1910 s‟bashku me shokët e tij malësor e liroi të atin nga burgu і Gjilanit. 

Më vonë, nga dëshira e madhe për TV pasur një pushkë të mirë, që të përdor 

nё beteja me babanë paraqitet si vullnetar nё ushtrinë turke, për të luftuar nё 

Jemen. Kjo ndodhi nё vitin 1911, edhe pse u mundua që ti bishtnoj shkuarjes 

pasi mori pushkën por ajo ishte e pamundur. Shkoi pa lejen e prindit, dhe 

kurrë më nuk u kthye, ngase atje kishte vdekur. Djali і dytë – Qazimi, për 

grykën e Kaçanikut, kishte tregua trimëri të rrallë. Krahë për krahë me 

babain kishte luftuar. Deri nё ditët e fundit tё jetës, nuk iu nda babait si nё 

fushën e betejës, njashtu edhe nё oda e kuvende tё tjera.            
 

Idriz Seferi gruan e dytë e ka pasur nga Stublla e Poshtme që і takonte fisit 

Gashë. Edhe me Baftin, Idrizi і pati 12 fёmijё. (7 djem e 5 vajza). Të gjithë 

këta jetuan një jetë të gjatë e të bujshme duke bёrё rezistencë. Për rrethanat e 

atëhershme lindja e shumë fёmijёve shqiptarë nёpёrgjithёsi ishte shumё 

kuptimplote. Shumë shqiptarë і rrëmbente fusha e betejave, dhe se, fushë 

lufte ishte bёrё і tёrё atdheu. Kjo ngjarje lufte e rreziku për jetën kërkonte që 

lindja të përcillte lindjen, mosha moshën, brezi brezin. Arëmiqёt si çdo herë, 

kёtё e kishin thikë nё zemër, sepse sado që përpiqeshin që të zhdukeshin 

shqiptarët nga faqja e dheut me sulme banditeske, masakra, djegieje, lindnin 

të tjerët e zёvendёsoheshin pozicionet luftarake. Dhe, djepi përkundej nё 
luginat e Moravës e tё Vardarit,nё malet e Karadakut,nё Grykën e 

Kaçanikut, ku nënat veç trimёrisё me pushkë nё dorë këndonin edhe këto 

kёngё: 

   Ninanana, nina motra 

   rritu shpejt se të kërkon votra 

   Ninanana djalë e çikë 

   rritu shpejt pёr Kaçanik 

   të thërret Morava e Karadaku 

   mos e hiq armën prej shtati … 

 

Beteja e Grykës së Kaçanikut pati një rёndёsi të madhe për kohën, ndërsa 
prijësi і madh IdrizSeferi u bë komandant і madh popullor dhe strateg і 

rrallë. Vetëm pas një jave përleshjeje, turqit pos djegies sё një morie 

fshatarësh, dogjën edhe fshatin si dhe shtёpinё e Idrizit. Disa tabor turq, që 

kishin depërtuar nga Presheva, dogjën shtёpitё, shkretuan të lashtat, mbytën 

bagёtinё, terrorizuan popullsinë, e veçanërisht familjet kryengritëse, të cilat 

ende ishin nё mal. Edhe familja e Idrizit, si edhe shumë të tjera duke parë 

kёtё terror, kishin dal nё mal me gjithë fёmijё. Pas katër muajve të qëndrimit 

nё mal, familja і zihet edhe і internohet nё një kamp pёrqёndriminё 

Prishtinë. Bashkë me të u internuan edhe gjithë familjet e farefisit të Idrizit. 

BaftijeSeferi ishte bashkёluftёtare e vërtet e të shoqit. Nё kampin e 

Prishtinës, ajo tregoi heroizëm dhe trimëri të rrallë. Ajo diti jo rrallë tё 

përcjell bashkëshortin e saj edhe nё mal e beteja. Nё kohën e ashtuquajtur 
“Yrfija” të Shefqet Dёrgut Pashёs,Baftija kaloi mase katër muaj nёpёr malet 

e Karadakut. Po mbi të gjitha vlen tё përmendet se, nё luftën e Kaçanikut, 

ajo s‟bashku me gratë e tjera, që ajo і kishte organizuar, mori pjesë aktive nё 

te. Pra, lirisht mund të konstatojmë se, edhe Baftija, apo “Shota” e Idriz 

Seferit siç e quante historiani і asaj ane, Sadulla Brestovci, ishte pjesë e 

pandashme e atyre ngjarjeve tё 

mëdha, qё trandën qёnё themel 

pushtetin turk dhe Perandorinë 

turke nёtёrёsi duke і dhanë karakter 

masovik e kombëtar lëvizjes 

shqiptare e cila po shpinte nё 

formimin e shtetit të Pavarur 
shqiptar. 

 

Baftije Seferi, ishte njëra ndër 

nënat shqiptare e cila qysh nё 

moshë tё re, qe luftëtare e ideve të 

larta kombëtare, ishte një nёnё e 

virtytshme, dhe një nuse, grua 

trimёreshё. Nuk ishte e lehtë të 

ishte shoqe e jetës e IdrizSeferit, 

thoshin bashkёkohanikёt, ama 

Baftija u bё edhe grua edhe shoqe e 

armës për të. Ajo marshoi krahas 
trimave nёpёr borë e acar, mbi 

Malet e Karadakut, me një tufë 

fёmijshё. Betejat dhe vёshtirёsit e 

kalitën BaftijeSeferin duke e bёrё 

shembullin më të mirë të 

luftёtarёve të lirisë. Ajo, ecte duke і 

përballuar moshës, e ajo vetë, të 

gjithë і prijnë krahinës me 

shembullin e tyre, me luftën e tyre, 

me guximin dhe trimёrinё e tyre. 

Ajo do të jetoi 105 vjet. Pasardhësit 
e tyre sot janë qindra veta e dhjeta 

familje që edhe më vonë bёnё 

rezistencë kundër okupuesit. Nga 

gjiri і kësaj familje, sot ka shumë 

intelektual të lartë e me fakultete tё 

kryera, njerëz të ndershëm e 

atdhetar të devotshëm që jetojnë nё 

Sefer, nё Zhegër,nё Gjilan,nё 

Preshevë, nё Kumanovë, nё Shkup, 

nё Prishtinë e vende të tjera. 

 
Me fjalën shpatë, me gishtin 

çdoherë nёkёmbёztё pushkës, me 

ballin lart, e me zemër të pastër, 

jetoi punoi e luftoi tetë dekada jete 

Idriz Seferi. Më 25 mars 1927 

nёtrollin e vet, që e deshi aq shumë, 

atje ku і flakëronte fjala bashkë me 

flakën e barotit nё luftime të 

përhershme, vdiq Idriz Seferi 

ushtari і pёrhershёm і lirisë, 

gjenerali і kryengritjeve, strategu і 

betejave, baca і popullit, kreshniku 
і Karadakut. Ai do t„i mbyll sytë, 

me zemër të lënduar, se atdheun e 

la të copëtuar, se Karadakun e 

Moravën і la nën errёsirёn e huaj.  
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Prof. Dr. Lush Culaj, Prishtinë 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gjergj Fishta dhe çështja kombëtare 
(pjesa e parë) 

 

Me rastin e 80 vjetorit të vdekjës 

Gjergj Fishta  

 

Klerikët katolikë vendas si Gjergj Fishta, Ndre Mjeda, Nikollë Kaçorri etj., duke 

filluar nga vitet e fundit të shekullit XIX dhe vitet e para të shekullit XX, luajtën 

një rol të rëndësishëm në ecurinë e nacionalizmit dhe në procesin e pavarësimit 

të Shqipërisë. Gjergj Fishta lindi në fshatin Fishtë të Zadrimës më 23 tetor 1871. 

Ishte i biri Ndokë Simon Ndocit dhe Prendes së Lazër Kaçit. Ai kishte tre 

vëllezër dhe një motër. Familja e Ndokë Simon Ndocit qe shpërngulur nga 

Domgjoni i Mirditës rreth vitit 1800. U pagëzua me emrin Zef nga arbëreshi atë 

Leonardo de Martini, famullitari i atëhershëm i Troshanit. Për talentin që kishte 

shprehur, atë Marian Pizzochini nga Palmanova e Udinës, kërkoi nga prindërit e 

tij që ta shkollonin djalin. Prindërit nuk e refuzuan dëshirën e fratit. U përcaktua 
për prift. Më 1886 Fishta, vetë i gjashti xhakon, u nis për në Bosnjë nga Urdhri 

Françeskan. Aty ndoqi studimet e filozofisë dhe teologjisë. Vitin e parë të provës 

e kaloi në Guçjagorë afër Travnikut. Sipas rregullave të urdhrit ndërroi emrin 

nga Zef  në Gjergj. Shtrohet pyetja: Kur e mori Fishta emrin Gjergj?  Përgjigjen 

e gjejmë në librin e Pal Duka-Gjinit, “Gjergj Fishta, Jeta dhe Vepra”, Assisi, 

1992, ku ndër të tjera shpjegon se në letrën e datës 2 shtator 1892, dërguar 

eprorëve, për krijimin e një shoqërie të vogël letrare shqiptare, Fishta 

nënshkruhet, Enea-Silvio-Giorgio Fishta.  Dy emrat e parë si të tillë u zhdukën, 

duke i mbetur vetëm i fundit, Giorgio, në gjuhën kroate Jure, ndërsa, në shqip 

Gjergj. Me këtë emër e njohim edhe ne  atdhetarin dhe poetin tonë. Pas tetë 

vitesh studime, në vitin 1894 shugurohet për prift françeskan. Në Bosnjë mësoi 

disa gjuhë të huaja si italisht, latinisht e serbisht. Atje bie në kontakt me njerëz të 
dijës e të penës. Takimi i hershëm i Fishtës me botën klasike,greke e latine 

sidomos më autorët e letërsisë italiane: Dante, Goldoni, Manzoni, Pascoli etj., 

shprehej evidente në punën e tij poetike. Meritë të madhe për përparimin 

intelektual, që për Fishtën ishte dhuratë e Zotit, kishin dhe bashkëkohësit e tij, 

rilindësit e spikatur të botës kroate si: Grga Martiq, Andria Kaçiq Mioçiq, Ivan 

Mazhuraniq etj. Në vitin 1894 kthehet në Shqipëri  ku fillon punën në Kolegjin 

Françeskan në Troshan dhe famullitar në Gomsiqe. Më 15 shkurt 1907, me 

Shtjefën Gjeçovin, e  themeloi të 

parën bibliotekë shkollore në viset 
shqiptare.Bashkëpunoi dhe themeloi 

së bashku me Prengë Doçin, Dom 

Ndoc Nikajn dhe Pashko Babin 

shoqërinë letrare Bashkimi. Më 1902 

u emërua drejtor i shkollës 

françeskane në Shkodër, ku e vendosi 

shqipen si gjuhë mësimi. 

 

Fishta dhe Kongresi i 

Manastirit 1908 
Gjergj Fishta përfaqësoi shoqërinë 
“Bashkimi” më 1908 në Kongresin e 

Manastirit dhe u zgjodh kryetar i 

komisionit të alfabetit shqip. 

Pothuajse barra kryesore në Kongres 

bie mbi të.  Në punimët e Kongresit 

për çdo ditë e kemi të evidentuar 

emrin dhe veprimtarinë e tij. 

 

Kongresi u mblodh në Manastir prej 

14-22 nëntor 1908. Ishte e para 

mbledhje e përgjithshme kombëtare 
pas Lidhjes Shqiptare të Prizrenit  “i 

pari kongres shqiptar relativisht 

përfaqësimtar, në të cilin merrnin 

pjesë shqiptarë, pa dallim feje e 

krahine të anëve më të ndryshme të 

vendit, duke u përfaqësuar shumica e 

madhe e trevave shqiptare krye-

sore”.Në kongres morën pjesë rreth 

50 delegatë nga klubet dhe shoqëritë 

shqiptare brenda dhe jashtë vendit. 

 

Vendimi për thirrjen e Kongresit të 
Manastirit nuk ishte indiferent edhe 

për shtypin evropian. Gazetat 

italiane, frënge, zvicerane etj., 

shkruanin se shqiptarët do të 

mblidheshin në kongres për qëllime 

politike, se kishin ndërmend të 

diskutonin çështjen e pavarësisë dhe 

se problemet e literaturës ishin vetëm 

pretekst. Ndërkaq shtypi i qarqeve  
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fqinje, i tërbuar nga vendimi për thirrjen e kongresit për alfabetin, filloi fushatën 

e shpifjeve kundër shqiptarëve, duke propaganduar se shqiptarët janë barbarë 

dhe të paqytetëruar. Midis pjesëmarrësve në kongres shquheshin: Gjergj Fishta, 

Mihajl Grameno, Luigj Gurakuqi, Sotir Peci, Shahin Kolonja, Hil Mosi, Ndre 
Mjedja, Gjergj Qiriazi, Mithat Frashëri, Bajo e Çerqiz Topulli, Simon Shuteriqi, 

Nikollë Kaçorri, Fehmi Zavalani etj. Kongresin e kryesoi Mithat Frashëri. 

Kongresi zgjodhi një komitet për alfabetin të përbërë nga 11 delegatë me Gjergj 

Fishtën në krye. Ndonëse secili përfaqësues kishte ardhur i vendosur që ta 

mbronte alfabetin që parapëlqente dhe shumë prej tyre i shprehën mendimet, 

secili e kuptoi shpejt në atë përzierje idesh, se rëndësi kishte që të arrihej 

bashkimi. Delegati i cili kontribuoi më shumë në krijimin e atmosferës së 

vëllazërimit e të mirëkuptimit qe Atë Gjergj Fishta. Ai e ngriti lart punën e 

“Bashkimit”, por tha në fund: “Unë s‟kam ardhur këtu të mbroj cilindo nga 

alfabetet, por kam ardhur të bashkohem me ju dhe të adaptojmë atë alfabet që 

kongresi do ta vendosë e që është më i dobishmi për ngritjen e popullit”. 

Foto nga Kongresi i Manastir it  

 

Kongresi i filloi punimet me një entuziazëm të papërshkruar. Në mbledhjet 

plenare, disa nga anëtarët, si M. Grameno e G. Cilka, shfaqën pëlqimin e tyre për 

alfabetin e Stambollit. Hilë Mosi propozoi që alfabeti i ri të bëhej duke i 

bashkuar të tri alfabetet kryesore, kurse L. Gurakuqi tha se do të ishte më mirë 

dhe për të mos i thyer zemrën askujt të përpunohej një alfabet i ri në bazë të 

kërkesave shkencore. 

 

Këto alfabete ishin shfaqur dhe shumuar në periudhën kur kishin filluar të 

zhvilloheshin procese të rëndësishme ekonomiko-shoqërore dhe politike në 
Evropën Juglindore dhe në trevat shqiptare. Kongresi i Manastirit u mbyll më 22 

nëntor. Pas shumë diskutimesh, me gjithë dëshirën dhe synimin për të cilin ishte 

mbledhur, nuk u arrit të caktohej një alfabet i vetëm, por u miratuan dy alfabete: 

ai i Stambollit dhe një alfabet i përbërë vetëm nga shkronjat latine.Ishte kjo 

zgjidhje, e cila, po të kihen parasysh kushtet politike të trevave shqiptare në atë 

periudhë kohore, vlerësohet si një hap i rëndësishëm përpara në rrugën e 

zgjidhjes përfundimtare të problemit të alfabetit. 

 

Reduktimi i alfabeteve në dy dhe vendimi qe të përdoreshin bashkërisht lehtësoi 

përhapjen e arsimit dhe diturisë tek shqiptarët. Kongresi i Manastirit, ndonëse 

përmbante një zgjidhje jo të plotë, pati një rëndësi të madhe politike për 

bashkimin dhe përparimin e mëtejmë të shqiptarëve. Duke vendosur për dy 
alfabete, që mbështeteshin kryesisht në alfabetin latin, Kongresi i Manastirit 

ripohoi edhe një herë vendosmërinë e shqiptarëve për ta mbrojtur individualitetin 

e tyre kombëtar. 

 

Vendimi i Kongresit të Manastirit realisht e ndante arsimin dhe kulturën 

shqiptare në atë të proveniencës së toskërishtes dhe gegërishtes. Kundërshtarët e 

bashkimit shqiptar do të thonë: “Kur bën dy alfabete, pse të mos jetë edhe 

alfabeti i tretë dhe pikërisht ai arabo-osman?” Në favor të këtij alfabeti, fanatikët 

nga radha e shtresave shqiptare myslimane, do të mbështeten në qarqet 

qeveritare xhonturke dhe të qarqeve 

antishqiptare të fqinjëve në luftë 

kundër alfabetit latin, që sipas tyre 

ishte mjet i propagandës austro-
hungareze. 

 

Xhonturqit nuk guxuan të dilnin 

fillimisht hapur kundër vendimeve të 

Kongresit për përdorimin e alfabetit 

shqip dhe t‟ua impononin shqiptarëve 

përdorimin e alfabetin arab. Përmes 

përfaqësuesve të klubit të Stambollit, 

të cilët arritën në Kongres në fund të 

punimeve të tij, ata u përpoqën të 

siguronin njohjen e klubit të 
Stambollit si udhëheqës të klubeve 

shqiptare, por nuk patën sukses. Si 

klub qendror deri në kongresin tjetër, 

që u caktua të mbahej më 1910, u 

njoh Klubi i Manastirit. 

 

Përfundimisht, Mithat Frashëri ia 

shpall Kongresit vendimin e 

komitetit, ndërsa Atë Gjergj Fishta, 

në cilësinë e presidentit të komisionit, 

argumentoi zgjedhjen e bërë. Ai 

theksoi se alfabeti i Stambollit do të 
mjaftonte vetëm sa për t‟iu përgjigjur 

nevojave të kombit shqiptar, por për 

të botuar libra jashtë vendit dhe për 

telegramet, qe i nevojshëm një 

alfabet latin. 

Sidoqoftë, atë që nuk e zgjodhi 

Kongresi i Manastirit, e zgjodhën 

përfundimisht vetë  shqiptarët. 

Alfabeti i Stambollit, duke qenë 

laraman, më i vështirë dhe më pak 

praktik për botime librash etj., me 
kalimin e kohës filloi të dilte jashtë 

përdorimit. Ndërkaq, alfabeti i dytë, 

që u vendos në Kongresin e 

Manastirit, duke qenë më homogjen, 

më i lehtë dhe më praktik për botime 

librash etj., erdhi e u përhap gjithnjë e 

më shumë, duke marrë statusin e 

alfabetit të vetëm, të përbashkët për 

të gjithë shqiptarët. 

 

Orientimi evropian i shqiptarëve nuk 

do të mund të profilizohej tërësisht 
vetëm me lëvizjen ushtarake, politike 

dhe diplomatike. Ai kishte nevojë 

edhe për gurë themeltarë kulturorë, të 

cilët nuk do të mund t‟i lëvizte më 

pastaj asnjë rrethanë politike, dhe 

asnjë situatë. Zhvillimi i shpejtë i 

lëvizjes kulturore, zgjerimi i 

shkollave dhe botimeve në gjuhën 

shqipe shtruan si nevojë të ngutshme 

caktimin e një alfabeti të vetëm për 

shkrimin e gjuhës shqipe, në vend të 
disa alfabeteve që vazhdonin të 
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përdoreshin. Kongresi i Manastirit nuk ishte thjesht një mbledhje gjuhësore, por 

një kongres kombëtar. Në ballë të debatit për alfabetin u vu Atë Gjergj Fishta. 

Personaliteti i madh shoqëror e politik, profili shumë i lartë shkencor dhe 

universalizmi enciklopedik e kulturor i Fishtës përbënin faktorët kryesorë për 
vendimin që mori Kongresi i Manastirit për përcaktimin e alfabetit shqiptar të 

bazuar në germat latine. Ishte ky një vetpërcaktim evropian i shqiptarëve. 

“Akademiku At Gjergj Fishta me këtë hap që udhëhoqi qëndron midis dy 

titanëve të mëdhenj të kombit: Abdyl Frashërit qe luftoi në krye të Lidhjes së 

Prizrenit për pavarësinë e Shqipërisë dhe Ismail Qemalit që do ta finalizonte 

ëndrrën e shqiptarëve për krijimin e shtetit të pavarur shqiptar.”Lidhja e Prizrenit 

1878 - Kongresi i Manastirit 1908 dhe shpallja e Pavarësisë së Shqipërisë 1912 

ishin tri hallka të një zinxhiri të vetëm e të pandashëm dhe mungesa e secilës prej 

tyre nuk do të mund ta sillte Shqipërinë që e kemi sot. Kjo bën që Abdyl 

Frashëri, Atë Gjergj Fishta dhe Ismail Qemali të renditen ndër tre titanët që 

kontribuuan përmes profilit të tyre individual, respektivisht përmes politikës, 
kulturës dhe diplomacisë në hedhjen e themeleve të shtetit të ri shqiptar dhe të 

orientimit të tij proevropian. 

 

Karizmin prej unifikuesi e shfaqi që në ditën e parë të fillimit të punimeve të 

Kongresit. Puna e Fishtës në këtë Kongres ndahet në tri etapa: etapa e parë, 

imediate, ku Fishta para të pranishmeve shpjegon nevojat e shqiptarëve për një 

alfabet si diçka e domosdoshme dhe të menjëhershme për shqiptarët; etapa e 

dytë, unifikuese, ku ditën kur zgjidhet kryetar i Komisionit Fishta del si një 

figurë unifikuese dhe; etapa e tretë, pedagogjike, ku Gjergj Fishta me fjalët e tij 

para nxënësve dhe prindërve shpjegon nevojat e domosdoshme që fëmijët të 

shkollohen në gjuhën shqipe. Mbi të gjitha, puna teorike dhe praktike e Fishtës 

ishte prej shtyllave të këtij kongresi. 
 

Një angazhim të madh të Gjergj Fishtës e shohim edhe në Kryengritjen e 

Malësisë të Mbishkodrës të vitit 1911. Në korrik të atij viti ai ishte dërguar së 

bashku më Jak Serreçin dhe Luigj Bumçin në misionin përfaqësues në 

Podgoricë, në përpjekje për të ndërmjetësuar në mes kryengritësve dhe valiut të 

Shkodrës, mision i cili kishte dështuar. 

 

Pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, Qeveria e Vlorës u ballafaqua me disa 

dobësi nga brënda dhe jashtë. Qeverinë për ketë shkak e kundërshtuan edhe disa 

anëtarë të saj si Myfit Libohova, , Abdi bej Toptani, Mithat Frashëri etj. Me 

rrymën kundër Qeverisë u bashkuan edhe Faik Konica, At Gjergj Fishta etj. 
Fishta themeloi të përmuajshmen “Hylli i Dritës” më 1913 dhe u emërua drejtor i 

kolegjit françeskan në Shkodër. Është ndër themeluesit e Komisisë Letrare më 

1916. Gjergj Fishta ishte sekretar i përgjithshëm i delegacionit shqiptar në 

Konferencën e Paqes në Paris më 1919.Më 1921 themeloi gjimnazin françeskan 

në Shkodër. Po atë vit u zgjodh deputet në Parlamentin shqiptar dhe mori postin 

e nënkryetarit të tij. Ndërmori udhëtime me misione politike dhe atdhetare në 

SHBA. Gjatë vitit 1935-1938 mbajti funksionin e provincialit të Urdhrit 

Françeskan në Shqipëri. U zgjodh anëtar i Akademisë italiane më 1939. Ndërroi 

jetë më 30 dhjetor 1940 në Shkodër. 

(vijon) 
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Nikë Gashaj, Podgoricë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosova në kohën e Rankoviqit 
 

Politika nacionaliste dhe shoviniste e Rankoviqit në 

udhëheqjen e sigurimit shtetëror jugosllave ndaj 

shqiptarëve në Kosovë u shprehë dhe zbatua, në veçanti 

në periudhën e viteve 1951-1957. 

 

Në fillim të vitit 1951 në vijën e nacionalizmit dhe 
shovinizmit të Aleksadar Rankoviqit u ndërmuar aksioni 

për deklarimin e shqiptarëve për kombësinë turke. Në 

realizimin e këtij aksioni pati qëndrime tendencioze dhe 

nxitëse, madje edhe stimulime materiale që qytetarët të 

deklaroheshin turq, edhe pse nuk e ndienin veten të tillë. 

Për më tepër pati edhe presione brutale fizike që 

qytetarët të deklaroheshin pjestarë të kombësisë turke. 

Pas këtij aksioni, prej 97.954 qytetarëve që më 1953 u 

evidentuan si turq në Jugosllavi, numri i turqve më 1961 

u shtua në 259.536 ose afro 260 për qind. 

 
Duhet vënë re koicidencën ndërmjet aksionit për 

deklarimin e shqiptarëve e të myslimanëve si pjestarë të 

kombësisë turke dhe aksionit për shpërnguljen në Turqi. 

Në të vërtetë, në kushtet jashtëzakonisht të vështira të 

presionit agresiv të Stalinit ndaj Jugosllavisë, më 1953 u 

arrit nënshkrimi i marrëveshjes mbi Paktin ballkanik 

ndërmjet Jugosllavisë, Greqisë dhe Turqisë. Qeveria 

turke e shfrytëzoi këtë moment që nga Jugosllavia të 

kërkojë zbatimin e traktatit shtetëror të nënshkruar 

ndërmjet Turqisë e Jugosllavisë më 1938 për 

shpërnguljen e qytetarëve nga Jugosllavia në Turqi. 

Lidhur me këtë u arrit “marrëveshje xhentlemene” mbi 
zbatimin e atij traktati. 

 

Qeveria Jugosllave u përcaktua për shpërnguljen 

individuale të qytetarëve në Turqi në bazë të vetë 

deklarimit të atyre qytetarëve dhe të sigurimit të 

“visikës”, domethënë të fletëgarancionit të qytetarëve 

nga Turqia se garantojnë mbajtjen e të shpërngulurve në 

atë vend. 

 

Mirëpo, grupi fraksionist i Aleksandar Rankoviqit dhe 

organet e sigurimit shtetëror shfrytëzuan dhe 
keqëpërdorën këtë “marrëveshje xhentlemene” me 

qëllim të nxitjes e edhe të ndërmarrjes së presionit ndaj 

qytetarëve, posaçërisht pjestarëve të kombësisë 

shqiptare që të deklaoheshin turq me qëllim të 

shpërnguljes në Turqi. Në këtë drejtim u stimuluan 

qytetarët dhe u bënë lehtësi e u thjeshtësua procedura 

për ndërrimin e kombësisë dhe përgatitjen e 

dokumentave për shkuarjen në Turqi, deri te lirimi nga 

obligimi ushtarak i atyre që shpërnguleshin. Në këtë 

bazë u shtua numri i qytetarëve që edhe kështu shkonin 

në Turqi për shkaqe ekonomike, familjare, ideologjike e 

të tjera.  Në periudhën prej vitit 1953 deri më 1966 në 

Turqi u shpërngulën 230.716 persona, prej të cilëve më 

se 80.000 pjesëtarë të kombësisë shqiptare. 
 

Se shpërngulja në Turqi nuk ishte e natyrshme, por u 

stimulua politikisht dhe me zbatimin e metodave të 

presionit shihet nga fakti se pas Plenumit të Brioneve të 

KQ të LKJ( 1966) jo vetëm u pakësua në mënyrë 

drastike, por faktikisht u ndërpre. Përkundrazi, në 

periudhën pasbrionase kemi madje edhe kthim të 

qytetarëve nga Turqia në Jugosllavi. 

 

Deformimi më drastik i forcave nacionaliste dhe 

shoviniste në marrëdhëniet ndërnacionale në Kosovë 
dhe forma më brutale e presionit ndaj masave shqiptare 

është i ashtuquajturi aksion i mbledhjes së pushkëve në 

dimrin e vitit 1955/1956. Mbasi që organet e sigurimit 

shtetëror në Kosovë inscenuan gjoja përgatitjen e 

kryengritjes nga shqiptarët për t‟iu bashkuar Shqipërisë. 

E gjoja të sigurohej tubimi i  armëve, u ndërmuar aksion 

masiv tremujor i presionit dhe rrahjes së qytetarëve, 

kryesisht të pjesëtarëve të kombësisë shqqiptare për 

gjoja dorëzimin e armëve. Përkah masiviteti dhe 

metodat brutale të presiont ndaj shqiptarëve, ky aksion 

ishte i ngjajshëm me ato që i ndërmerrte borgjezia 

serbomadhe gjatë kohës së Jugosllavisë së vjetër. 
 

Gjatë këtij aksioni u rrahën jo vetëm ata që faktikisht 

posedonin armë, por edhe shumë banorë të pafajshëm 

dhe aktivistë politikë. Kështu, pas Plenumit të Brioneve 

u konstatua se gjatë këtij aksioni u rrahën më se 30.000 

perona, prej të cilëve afro njëqind qytetarë vdiqën prej 

rrahjeve. 

 

Se nuk ishte fjala për tubim të vërtetë të armëve nga 

popullsia, por për një manipulm politik, shihet nga fakti 

sa ky aksion nuk u ndërmuar në mbarë Jugosllavinë dhe 
nga ajo se prej afro 30.000 pushkëve, që me atë rast u 

tubuan nga popullsia, menjëherë pas përfundimit të 

aksiont afro 15.000 sosh dhe revolesh iu kthyen përsëri 

shqiptarëve, atyre që me rastin e terrorit të përmendur 

dhe në mënyrëa të tjera u përfituen si bashkëpuntorë të 

sigurimit shtetëror. 
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Duke e kualifikuar këtë aksion si keqpërdorim të rëndë 

të sigurimit shtetëror, në dokumentin e KK të LK të 

Kosovës të vitit 1966 thuhet: “Deformimet më të rënda 

dhe pasojat më të rënda politike i solli aksioni i 

mbledhjes së armëve në dimrin e vitit 1956... Metodat 

me të cilat u zbatua aksioni kaluan të gjithë kufijtë e të 

drejtave kushtetuese e ligjore të qytetarëve dhe të 
drejtave të organeve. U bënë maltretime prej shpullave e 

deri te masat drastike të mundimeve, madje deri te 

linkuidimi fizik, paaftësimi i përhershëm, vrasjet etj.”  

 

Formë tjetër e deformimit drastik të organeve të 

sigurimit shtetëror, lidhur me pjesëtarët e kombësisë 

shqiptare, ishte inscenimi i proceseve të rrëjshme 

gjyqësore dhe formimi i organizatave artificiale 

armiqësore, me qëllim të kopromitimit të popullit 

shqiptar në Jugosllavi. Kështu, në vitin 1956, mu në 

kohën e aksionit për mbledhjen e armëve dhe të 

shpërnguljeve intensive në Turqi, u inscenua “Procesi 
gjyqësor i Prizrenit”, me të cilin u desht të  

diskualifikoheshin dhe të likuidoheshin politikisht 

shumë funksionarë të lartë të Kosovës, pjesëmarrës të 

merituar të LNÇ dhe intelektualë eminentë shqiptarë. 

Procesi gjyqësor duhej të “argumentonte” se këto 

kuadro ishin në pozitat e irredentizmit dhe të lidhura me 

shërbime të huaja informative. Ali Shukriu konstatoi me 

të drejtë në Plenumin e KQ të LK të Serbisë më 1966 se 

këtu qe fjala për “prerjen e knjazëve”, përkatësisht për 

likuidimin e kuadrove të kombësisë shqiptare. Pas 

Plenumit të Brioneve të KQ të LKJ, Komisioni zyrtar i 
Këshillit Ekzekutiv të Kosovës informoi në mënyrë të 

dokumentuar opinionin se ishte fjala për konstruktimin, 

përkatësisht inscenim të të ashtuquajturit “Proces të 

Prizrenit”. 

 

Gjithashtu, pati raste që organet e sigurimit shtetëror në 

Kosovë të formojnë organizata artificiale armiqësore 

dhe në bazë të akuzave të rrejshme të burgosin e 

maltretonin pjesëtarët e kombësisë shqiptare. Kështu, në 

mbledhjen plenare të KK të LK të Kosovës më 1966 u 

përmend rasti i krijimit të organizatës artificiale 
irredentiste prej 30 anëtarësh në rrethin e Lipjanit. 

Mirëpo, mbasi nuk qe e mundshme të inscenoheshin 

akuza të rrejshme, këta qytetarë u liruan nga burgu si të 

pafajshëm. 

 

Mosbesimi ndaj inteligjencës shqiptare dhe dyshimi në 

punëtorët kultro-arsimorë e artistikë, pjestarë të 

kombësisë shqiptare, ishin karakteristikë e forcave 

nacionaliste dhe shoviniste në krye me Rankoviqin. U 

krijua psikoza e dyshimit dhe të mosbesimit ndaj çdo 

aktiviteti të karakterit krijues në gjuhën shqipe. Për më 

tepër, nga organet e sigurimit evidentoheshin personat 
që blenin rregullisht “Rilindjen”, të cilën e botonte 

Lidhja Socialiste e Kosovës. 

 

Deformimet e permendura, respektivisht politika 

nacionaliste dhe shoviniste lidhur me Kosovën dhe 

pjesëtarët e kombësisë shqiptare u manifestuan edhe në 

politikën investive ndaj Kosovës. Deri në vitin 1961 

Kosova nuk bënte pjesë në “klubin” e republikave dhe 

të viseve jo mjaftë të zhvilluara, kurse deri më 1958,kur 

shkalla e shtimit të të ardhurave shoqërore në Jugosllavi 

ishte 8 për qind, në Kosovë ajo qe 1,7 për qind, gjë që 

solli shtimin e mëtejshëm të shpërpjestimeve në 
zhvillimin e Kosovës në krahasim me republikat dhe 

viset e tjera.  

 

Është e vërtetë historike se forcat nacionaliste e 

shoviniste serbomadhe rankoviqase manipuluan me 

organet e sigurimit dhe i keqpërdorën ato në Kosovë, 

për presione dhe deformime lidhur me pjestarët e 

kombësisë shqiptare. Në të vërtetë ajo ishte një politikë 

antishqiptare me pasoja të rënda për pozitën popullit 

shqiptarë në Kosovë. 

 

Duhet të themi, se forcat e lartpërmendura, nacionaliste 
dhe shoviniste në krye me Rankoviqin që vepruan për 

njëkohë të gjatë u dënuan dhe u hodhën poshtë në 

Plenumin e Brioneve të KQ të LKJ më 1966. Andaj, pas 

atij Plenumi, pozita e shqiptarëve në Kosovë filloi të 

përmirësohej, respektivisht shqiptarët filluan me marr 

frymë më lehtë. 

 

Duke folur për deformimet lidhur me Kosovën dhe 

kombësinë shqiptare në Jugosllavi, J. B. Tito në 

Kongresin XI të LKJ mbajtur më 1979, ndër të tjerat, 

tha: “Qysh nga koha e Jugosllavisë së paraluftës kemi 
trashiguar një gjendje shumë të rëndë në 

Kosovë:prapambeturinë e përgjithdhme ekonomike e 

shoqërore dhe antagonizma të mëdha kombëtare... 

Jugosllavia e re mori masa të rëndësishme për 

eliminimin e trashigimit të rëndë dhe në këtë drejtim 

arriti rezultate të rëndësishme në Kosovë, të cilat assesi 

nuk duhet kurrë t‟ i nënçmojmë, por, në të njëjtën kohë, 

duhet të bëjmë një vështrim kritik dhe të pyesim : A 

kemi gabuar në të kaluarën? Kuptohet, pati gabime, 

sidomos deri në  mbledhjen plenare të KQ të LKJ. 

Atëherë KQ i LKJ dënoi vendosmerisht elementat 
dogmatikë, të cilët njëfarë kuptimi patën monopol mbi 

Kosovën e Metohinë. Pati lënie pas dore të interesave të 

kombësisë shqiptare, arbitrarizëm dhe veprime të 

palejueshme. Ne edhe sot i ndiejmë pasojat e kësaj, por 

përpiqemi t‟i eliminojmë sa më parë”. 

 

Mirëpo, mbetet çështje e hapur për shqyrtime të 

mëtejshme politike: Pse, Presidenti i Jugosllavisë J.B. 

Tito, nuk ka reaguar më parë, dmth. para Plenumit të 

Brioneve (1966),  për t‟i ndalë forcat nacionaliste dhe 

shoviniste në krye me Rankoviqin të cilat kanë vepruar 

për një kohë të gjatë nga pozita antishqiptare dhe kundra 
Kosovës. A mund të supozohet se nuk ka qenë mirë i 

informuar për një gjëndje të tillë në organet e sigurimit 

shtetëror, apo do të ketë patur arsyera të tjera. 
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Pjeter Bogdani 
 

 Pjeter Bogdani 

 

Teksti biblik, i pranishëm në veprën Çeta e profetëve 

(Padova, Itali, 1685), të PjetërBogdanit, ka bërë që kjo 
vepër  të trajtohet e studiohet  në aspektin filologjik, 

gjuhësor dhe kulturor-historik, më parë se sa si vepër 

letrare. Edhe kur trajtohet si vepër letrare, 

paradoksalisht, i mohohet karakteri i saj letrar. Bibla, 

pavarësisht mënyrës dhe karakterit të shpërfaqjes në 

këtë vepër, pra,  pavarësisht funksionit që ajo ka në 

vepër, shpreh një moment të mjaftueshëm për kritikën 

letrare shqipe, që veprën e Bogdanit ta  kualifikojë dhe 

vlerësojë të tipit “libër fetar”, “vepër religjioze”,12 

“kryekëput fetare”,13si parashenja vlerësuese egative14, 

                                                
12 Shih: Rexhep Ismajli, Tekste të vjetra, Dukagjini, Pejë, 2000, 44. 
13

Rexhep Qosja, Historia e letërsisë shqipe – Romantizmi I, Rilindja, 

Prishtinë, 1984,100. 
14

Shih:Anton Berishaj, Retorika dhe letrarësia, Buzuku, Prishtinë, 

2005, 27; Nuhi Ismajli, Aktualizime letrare, SAS, Prishtinë, 2009, 

129. 

ndonëse përmbajtja nuk e përcakton letraritetin ose jo të 

një krijimi.  

 

Në këtë kontekst, do thënë se,  kritika letrare shqipe nuk 

ka qasje të drejtë teorike – shkencore, e paragjykon dhe 

keqinterpreton tekstin biblik në veprën Çeta e profetëve.   

 
Të shtojmë: Bogdani me Çetën...,  Gjon Buzuku me 

Mesharin (1555), Lekë Matrënga me veprën E mbsuame 

e krishterë (1592) dhe  PjetërBudi me veprën  Doktrina 

e krishterë (1618),  përfaqësojnë themeluesit e kulturës 

tekstuale shqiptare15, në këtë kontekst dhe të kulturës 

tekstuale biblike në letërsinë shqipe. 

 

Çeta e profetëve 

 

 

                                                
15

Anton Berishaj, vep.cit., 11. 
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Struktura e veprës “Çeta e profetëve” 

Struktura e veprës në funksion të Idesë  

Bibla, si Letërsi e letërsive, ka ndikuar aq shumë  në 

botë, saqë studiues të shumtë flasin edhe për një letërsi 
të tërë kishtare botërore e për një philosophiabiblica-

philosophiaChristi.16NorthropFray vlerëson se letërsia 

perëndimore  ka qenë e ndikuar nga Bibla më  shumë se 

nga çdo libër tjetër.17 

 

Edhe Bogdani, për bazë të veprës së tij Çeta e profetëve, 

ka modelin biblik, jo vetëm si përmbajtje e mesazh, por 

edhe si strukturë.  Pra, Çeta... si model letrar krijohet në 

raport me poetikën e shkrimit biblik.  Veprën, autori e 

ka ndarë në dy pjesë, ashtu siç është e ndarë edhe vetë 

Bibla në Besëlidhjen e Vjetër (tutje: BV) dhe 
Besëlidhjen e Re (tutje BR). Pjesa e parë mban titullin 

Cuneusprophetarum/ Çeta e profetëve (nga BV), ndërsa 

e dyta  De vitaIesuChristisalvatore mundi/Jeta e Jezu 

Krishtit shpëtimtarit të botës (nga BR).18 Më tej, vepra 

është e sistemuar dhe e organizuar në shkallë, shkallët, 

ndërkaq, janë të ndara në ligjërata e ligjëratat në 

paragrafë. Do thënë se shkalla synon të shënojë 

kryetemën, ligjërata shënon temën dhe paragrafët 

(vargjet), shënojnë nëntemat.19Pjesa e parë e librit 

trajton kryesisht tema nga BV dhe është e ndarë në katër 

shkallë20 (I. Si e krijoi Zotynë njeriun, II. Profecitë dhe 

metaforat e tyre mbi ardhjen e Mesisë Krishtit Shëlbues, 
III. Jeta e  profetëve dhe profecitë e tyre, IV. Jeta e 

dhjetë sibilave dhe këngët e tyre), ndërsa pjesa e dytë,21 

po ashtu, e ndarë në katër shkallë (I. Jeta e jezu Krishtit 

shëlbues të vërtetit mesi, II. Mrekullitë e Jezu Krishtit 

Zotit tonë, III. Pësimi dhe vdekja e Zotit tonë Jezu 

Krisht, IV. Të ngjallurit dhe ardhja e dytë e Krishtit 

Shëlbues), i kushtohet kryesisht jetës së Krishtit, duke 

dhënë momentet më të rëndësishme për jetën e tij, që 

nga gjeneza familjare tek ringjallja e ardhja e tij e 

sërishme mbi tokë. Do thënë se dy pjesët e librit 

ndërlidhen mjaft mirë ndërmjet veti dhe paraqesin 
rrugën e shfaqjes dhe të krijimit e të afirmimit të Idesë 

së librit, siç vlerëson Ibrahim Rugova, përndryshe 

studiuesi më serioz i veprës së Bogdanit.Ai i hedh 

poshtë zërat e atyre që mendojnë se vepra e Bogdanit 

përbëhet nga dy libra të pavarur,22 se është një 

përmbledhje e Biblës dhe e doktrinave të krishtera etj. 

Në fakt, strukturimi i librit i përgjigjet koncepcionit 

organizativ të Biblës23 si projekt ideor. Mirëpo libri, siç 

vëren Rugova, është tejet origjinal, në kontekstin e vet 

                                                
16

Shih: Isak Ahmeti, Bibla në letërsinë shqiptare, Rilindja, Prishtinë, 

1999, 26. 
17

NorthropFraji, Anatomia e kritikës, Rilindja, Prishtinë, 1990, 26. 
18

Libri sot njihet me titullin Çeta e profetëve. 
19

Femi Cakolli, Kodi biblik në letërsinë shqiptare, Tenda, Prishitnë, 

2003, 99. 
20

Shih: Pjetër Bogdani, Çeta e profetëve 1,Rilindja, Prishtinë, 1989. 
21

Shih: Pjetër Bogdani, Çeta e profetëve 2, Drita, Prizren, 1997. 
22

Siç lexojmë në pjesën e parë, titulli i librit është Çeta e profetëve mbi 

jetën e Jezu Krishtit shpëtimtarit të botës. Kjo bën të kuptojmë se 

Bogdani kishte konceptuar një libër të vetëm në dy pjesë, por assesi 

dy libra të pavarur. Shih për këtë edhe: Engjëll Sedaj në: Pjetër 

Bogdani, Çeta e profetëve 2, 9. 
23

Shih: Isak Ahmeti, Letërsia shqiptare e Kosovës – rrugëtimi i saj në 

kontekst me Biblën, në: Poeta nascitur, historicus fit-ad honorem Zef 

Mirdita, Albanisches Institut & Hrvatski institut za povijest, Albert 

Ramaj(Ed.) St.Gallen-Zagreb, 2013, 794. 

kohor, që vetëm e zbaton strukturën e Biblës dhe 

bazohet në të, sepse vetë Bibla, në mesin e literaturës 

tjetër të përdorur, i ka shërbyer si burim.24Ç‟është e 

vërteta, duke ndjekur koncepcionin e përgjithshëm të 
Biblës (fillon prej problemit të parë biblik dhe deri tek 

problemi i fundit, pra krijimi-amshimi), Bogdani edhe 

në veprën e vet ka dashur ta ruajë dhe ta forcojë 

bindshmërinë dhe natyrshmërinë e zhvillimit të 

fenomeneve dhe qenieve, e në këtë rast të ardhjes së 

Krishtit. Sepse po ta jepte vetëm jetëshkrmin e Krishtit, 

do të mbetej në nivel të kufizuar që ofron ky zhanër, 

çfarë më shumë do t‟i përngjante një predikimi se një 

shqyrtimi të gjerë, të thellë e të gjithanshëm filozofik, 

teologjik e shkencor.25 

 
Pjesa e parë e librit, si një traktat filozofik e shkencor në 

kuadër të teologjisë, mbetet e hapur, njësoj si edhe BV, 

ndërsa pjesa e dytë e librit është, siç shprehet me të 

drejtë Rugova, definitivitet i pranuar dhe i arsyetuar që 

kushtëzohet, ngritet e del si rezultat i pjesës së parë.26 

Pjesa e dytë, njësoj si edhe BR, që merret kryesisht me 

Krishtin, është e mbyllur, me qëllim të formulimit të 

mesazhit definitiv në kuadër të filozofisë së teologjisë, 

apo, të thuhet më lirisht, siç del nga çdo shkrim e vepër, 

që kërkon finalitetin e vet përfundimtar teleologjik. 

Duke vështruar këtë sistem, sipas Rugovës,27 

sistematikë  bogdaniane të klasifikimit dhe strukturimit 
të materies që shqyrton autori, del edhe sistematika e 

Idesë apo e ideve dhe problemeve të shtruara. Së 

këndejmi, struktura fizike, ajo e veprës e dhënë në 

sistem, e jep edhe strukturën metafizike të saj, ku 

shfaqen idetë, kërkesat dhe esenca e rrugët e realizimit 

të tyre në procesin intelektual.  

Në veprën e Bogdanit janë në harmoni të plotë Ideja dhe 

Struktura, Ideja dhe Mendimi, apo idetë dhe struktura në 

planin analitik, apo idetë nëpër ide në procesin e 

shenjëzimit-sinjifikacionit. 

 
Aspekte përmbajtjesore të “Çetës së profetëve” 

 

Vepër e përmbajtjeve të larmishme (letrare)   

Duke e vështruar veprën  Çeta e profetëve  të Bogdanit 

në planin përmbajtjesor estetik, shohim se ajo përmban 

vlera të mëdha teologjike-biblike, filozofike, etike, 

pedagogjike, psikologjike, gjuhësore, letrare e 

stilistike.28Në këtë vepër hasim dhe trajtime të shumta  

nga gjeografia, astronomia, fizika, historia.29 Po ashtu, 

në veprën Çeta… të Bogdanit, është gjetur edhe 

mitologji30, humanizëm, estetikë, retorikë, 

poetikë,semantikë, semiotikë31, moral e politikë, 

                                                
24

Ibrahim Rugova, Vepra e Bogdanit, Rilindja, Prishtinë, 1990,75-76. 
25

Po aty, 76. 
26

 Rugova, vep.cit. 77. 
27

Po aty. 
28

Isak Ahmeti, Bibla në letërsinë shqiptare, Gazeta Rilindja, Prishtinë, 

1999 , 121. & Isak Ahmeti, Letërsia kishtare dhe filozofia e saj, 

Yllyricum sacrum, Prishtinë, 2000, 127. 
29

Robert Elsie, Histori e letërsisë shqiptare, Dukagjini, Pejë, 2001, 55. 
30

Krahaso: Pjetër Bogdani, Çeta e profetëve 2, Ligjërata I, Shkalla II ( 

shtatë / mrekullitë e natyrës dhe të botës). Shih edhe: Rugova, vep.e 

cit., 144. 
31

Fatbardha Hoxha, Letërsi e  hershme shqiptare, Camaj-Pipa, 

Shkodër, 2004,143. 
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kozmogoni e shkenca natyrore32etj. Të gjitha këto vlera 

janë të pranishme në veprën e Bogdanit dhe si të tilla, 

ato i japin asaj një dimension më të gjerë, gjithsesi 

universal. Së këndejmi, vepra e Bogdanit i kapërcen 
kufijtë e një teksti doktrinar.33Studiues si Engjëll Sedaj e 

Ibrahim Rugova flasin edhe për rrëfime në këtë vepër të 

tipit të romanit.34 

Nuk ka dyshim, Çeta… është një vepër letrare me 

përmbajtje të ndryshme, ku trajtohen çështje nga sfera të 

shumta të dijes. Prania e tekstit biblik, përmbajtja dhe 

tematika biblike, ndërkaq,  kanë bërë që kritika letrare 

shqipe të jetë mjaft kontradiktore në vlerësimin e këtij 

libri, duke çuar deri në mohimin e literaritetit të veprës. 

Vlerësimet dominuese janë vlerësime joletrare, të 

bazuara në përmbajtjen e veprës, të cilën  e cilësojnë si 
vepër me karakter thjesht fetar-didaskalik, të shkruar 

për nevojat e praktikës së kishës35e ngjashëm,36 

sikundër i cilësojnë dhe veprat e tjera të autorëve të 

letërsisë së vjetër shqipe (shek.XVI-XVII).37 Por 

vlerësime të tilla janë të paqëndrueshme, së paku për dy 

arsye: 1. vepra, përpos tematikës e përmbajtjes biblike, 

mpleks në vete edhe përmbajtje nacionale, filozofike 

etj., dhe 2. përmbajtja  nuk përcakton vlerën artistike 

letrare të një vepre, por mënyra e realizmit të saj (edhe 

sipas estetikës moderne).38Bazuar në këtë, studiuesi 

Selman Riza pohon se prozën e Bogdanit e 

karakterizojnë konciziteti dhe efikasiteti. Ai flet edhe 
për larminë stilistike në veprën e Bogdanit, të cilin e 

quan prozator shkencor ( të rangut evropian e të traditës 

klasike)  e klasik, ndërkohë që parathënien e veprës, e 

ka fjalën për Të primit përpara letrarit (Paralajmërim 

për lexuesin, vërejtja ime), e cilëson qartë prozë 

letrare.39 Rugova flet për stilin shkencor e artistik në 

veprën e Bogdanit, në këtë rrafsh edhe për ligjëratën / 

prozën shkencore e për ligjëratën/prozën artistike, të 

cilën Bogdani e realizon përmes rrëfimit në veta të 

ndryshme. Do thënë se Bogdani e kishte të qartë 

konceptin e prozës shkencore e artistike, dallimin e të 
cilave e bënte edhe teorikisht e edhe praktikisht.40 

 

Po ashtu, në veprën e Bogdanit, përpos prozës kemi dhe 

plot poezi. Përmes ciklit të poezive: Jeta e dhjetë 

Sibilave dhe këngët e tyre (Çeta e profetëve 1, shkalla 

IV), që janë vazhdimësi e profecive të profetëve, del 

prefigurimi i sibilave mbi disa elemente të jetës dhe të 

veprave të Krishtit.41 Edhe këtu dominon tematika 

                                                
32

Zija Xholi, Pesë mendimtarët më të vjetër të kulturës sonë 

kombëtare, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë 2003, 169. 
33

Rexhep Ismajli, vep.cit., 288. 
34

R.Ismalji, vep.cit., 281. 
35Historia e letërsisë shqiptare, Rilindja, Prishtinë,1989, 32.  
36

Shih edhe: Sabri Hamiti, Letërsia shqipe për klasën e parë të 

shkollave të mesme, ETMM I Kosovës, Prishtinë, 1995, 16.; Sabri 

Hamiti, Arti i leximit, Rilindja, Prishtinë, 1983,170.; Dhimitër 

Shuteriqi, Histori e letërsisë shqipe, ETMM të Kosovës, Prishtinë, 

1972, 15-24. 
37

Mahir Domi, Buzuku dhe gjuha e tij, Akademia e Shkencave e 

Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Tiranë, 2005, 63. 
38

Bazuar në përmabjtjen e veprave,  historiani i letërsisë (shqipe) 

Rexhep Qosja, letërsinë e vjetër shqipe as që e merr në kosideratë për 

trajtim kur bën periodizimin e letërsisë shqipe. 
39

Selman Riza, Pesë autorët më të vjetër në gjuhën shqipe, Toena, 

Tiranë, 2002, 371-172. 
40

I. Rugova, vep.cit., 188-197. 
41

 I. Rugova, vep.cit., 174-175. 

biblike, ku gjejmë, siç ka konstatuar Rugova42, disa nga 

metaforat më të formësuara dhe më të bukura në 

poezinë shqipe: 

Me dielli veshun‟ e mbathunë me hanë 
Me yj kryetë rreth ngjeshunëkunorë 

Vajza Mri, ebukura ma fort se zanë 

DjalinëJezukerthi mbaj ngrykë ndorë43 

Sibilat (profetesha), të cilat ishin mjaft të pranishme në 

artin gotik e të Renesansës, autori i vendos në ambientin  

(gjeografik) shqiptar, madje edhe duke i emërtuar 

sibilat,  si: hasjanja, prizrenasja, shkodranja etj. Veç 

ciklit të poezive mbi dhjetë sibilat, autori sjell në vepër, 

në formë të citateve (jashtë tërësisë së vargjeve) edhe 

psalme nga Bibla, sikundër që sjell dhe poezi (strofa) të 

përkthyera të Homerit, Virgjilit, Juvenalit e Plinit. Kemi 
dhe poezi të tjera në veprën e Bogdanit, qofshin ato 

dedikime për të, ose dhe poezi që Bogdani i  kushton 

Zmajeviçit. 

 

Ç‟është e vërteta, shembuj të shumtë flasin për gjuhën e 

formuar filozofike e poetike të PjetërBogdanit. 

Elementet poetike flasin se janë të gërshetuara në një 

trinomi: e bukura e natyrës, harmonia e përgjithshme në 

suaza të kozmogonisë teologjike dhe e bukura 

shpirtërore (virtyti). Që të tre këta përbërës të poetikës 

së Bogdanit janë shkrirë në një gjuhë poetike autonome 

që është ajo e gjithë veprës së Bogdanit.44 
 

Ja, me sa elegancë, stil e gjuhë poetike, autori 

portretizon figurën e Marisë: 

Shikonte posi t‟ishte një perëndeshë  me një të madhe 

zonjëri e nder. Fliste pak, por fort ëmbël. Kurrë nuk 

veshi petk me ngjyra, por pakëz me të përzezë.  

Mbulonte çik ballin,kështu edhe e përshkruan Shën 

Luka, i cili e pat parë sa qe gjallë. Kjo bukuri e të gjitha 

krijesave, Mbretëresha e gjithë Engjëjve, po sa u ndal në 

atë kishë, shpejt i mësoi ato mjeshtri të shenjta që 

duheshin për t‟u mbajtur gjalla në këtë jetë. Mësoi 
leximin dhe shkrimin, aty mësoi për të bërë atë petk, të 

cilin mandej e pat bërë për të birin e vet Jezusin, të 

paqepur, që duke u rritur Jezu Krishti, edhe ai të rritej, 

deri kur qe kryqëzuar, e për të qiten short ushtarët.45 

 

Kurrë Virgjëra nuk rrinte kot, por gjithherë bënte uratë o 

ndonjë punëz nëpër shtëpi. Pakëz fliste e me urti të 

madhe, e fjalë të zgjedhura, dhe për nevojë. Pat një 

përunjësi të thellë, e ndershme dhe e marrshme,  aq sa 

ngritte sytë gjithkujt nga vetja, e gjithkush e sodiste.46 

 

Bora aq e ftohtë, sa, duke e soditur njeriu edhe në maje 
të Lubotenit, në mjedis të verës, i duket se po ngrinë.  

kështu ndodh me shumë femra të ndershme; ndonëse 

janë të pashme, janë aq të marrshme, e të ndershme sa, 

duke i soditur, fikin thëngjijtë e ndezur, e të tjerët se 

                                                
42

I. Rugova, vep.cit., 180. 
43

Poezia Sibila eLibisë, në:  Pjetër Bogdani, vep.cit. 1, 487. Dy vargjet 

e para shih në: Zbulesa e Gjonit 12:1. 

44
Isak Ahmeti, vep.cit., 126. 

45
Pjetër Bogdani, Çeta e profetëve, I, II, 10. 

46Po aty, I, II, 11. 
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janë aq të pafytyra e të pamarre, sa ndiznin hunjtë e 

shqimur.47 

 

Zogu i egër, në të shumtën e herës është më i bukur se ai 
që rritet në duar të njerëzve, e ndër pluhurin e shtëpisë, 

e hiri i vatrës. Kështu edhe pemët, që preken nuk piqen 

mirë, por, më të shumtën e herës, kalben. Drini dhe 

Buna, kur dalin jashtë brigjeve të tyre dhe rrjedhin nëpër 

baltën e Hasit e të Zadrimës, apo Sitnica, e si Vardari 

nëpër Shkup, e nëpër Kosovë, gjithherë rrjedhin dhe 

janë më të turbullta, duke bartur me vete pleh e baltë ku 

rrjedhin rrugës se vet. Kështu dhe femra, e cila i ndjek 

shëtitjet, duke dalë shpesh për të shkuar mot, shumë 

herë turbullon dëlirësinë e vet. Andaj mirë tha poeti: Na 

të ligat suta, çka jemi tjetër veçse një rrëmbim.48 
 

Këta shembuj, e të tillë ka plot në veprën e Bogdanit,  

heqin çdo  dilemë  nëse ajo shquhet për  vlera të 

mirëfillta letrare. Si e tillë, ajo duhet të trajtohet si një 

vepër letrare.   

 

Diskursi biblik në veprën “Çeta e profetëve” 

1. Te Bogdani, Bibla si libër i librave, përkatësisht 

diskursi biblik është qenësor, bazë  në ndërtimin e 

tekstit letrar, përkundër faktit se autori nuk përdor 

vetëm lëndën biblike, por edhe atë historike, 

astronomike, mitologjike, filozofike etj. Jo vetëm poezia 
(siç është cikli i dhjetë sibilave), por edhe proza 

referencë (të parë) tematike dhe ligjërimore e ka 

diskursin biblik.  

 

Edhe projektimi i veprës së Bogdanit, me kërkesën që 

populli të lirohet nga dy mjegulla: mëkati dhe mosdija, 

siç shprehet ai në (parathënien) Të primitë përpara 

letrarit (Paralajmërim lexuesit), janë premisa të bazuara 

në Bibël: - largoju mëkateve (Mateu 3:2) dhe – populli 

im është i robëruar për shkak të paditurisë (Isaia (5:13). 

 
Bogdani, subjektin e interesimeve të veta e shtjellon 

përmes diskursit biblik dhe e ndërton kryesisht mbi bazë 

të emërtimeve, si: Hyji, Sioni, Krishti, Maria, Adami, 

Eva, Kaini, Jozefi, Joakimi, Ana, Gabrieli, Gjoni, Pilati 

etj. Të gjitha këto personazhe, të ndërlikuara me 

personazhin kryesor, e të sintetizuara sipas përvojës dhe 

modeleve të egzegetëve, janë në funksion të fabulës për 

shpëtimin e njeriut, sipas fabulës mbi Mesinë. Në këtë 

kontekst edhe parabola, si figurë stilistike, është mjaft e 

shpeshtë në tekstin e Bogdanit. 

 

2. Përmes diskursit biblik, ndërkomunikimit të pareshtur 
me Biblën (por jo vetëm me të), Bogdani mëton dhe 

arrin në interpretimin dhe shpjegimin e fenomeneve, 

dukurive  dhe problemeve të ndryshme. Në fokus të 

interesimeve dhe vlerësimeve të tija, është edhe 

përkufizimi (ontologjik) i  Zotit (Shkalla e parë, 

Ligjërata e parë), duke na dhënë dhe metodën, rrugën e 

njohjes së tij (aspektin gnoseologjik). Po ashtu, ai prek 

dhe çështje të tjera që kanë të bëjnë me ekzistencën e 

Zotit, me Njohjen e Tij, me Trinitetin (Trinia Shenjte, jo 

                                                
47Po aty, I, II, 12. 
48

Po aty, I, III, 5. 

vetëm si term ekleziatik, por edhe si filozofi, mësim), 

me raportin Zot-Njeri,me raportin trup-shpirt (shpirti ka 

përparësinë, merret si esencë), sikundër  që flet edhe për 

fenomene e dukuri të tjera që kanë të bëjnë me universin 
etj.  

 

Në shpjegimin e shumë fenomeneve dhe problemeve të 

ndryshme në veprën Çeta… të Bogdanit zbatohet mjaft 

parimi i analogjisë, sa që mund të thuhet se këtu është 

fjala për një sistem analogjik të interpretimit, thekson 

Rugova.49 Rugova flet dhe për kategoritë estetike: të 

bukurën, etiken, claritas (dritën) etj. në veprën e 

Bogdanit, gjithnjë në analogji me Biblën.  

 

3. Bibla, si një përmbledhje librash, të cilët në vete 
përmbajnë bërthamën  e aftësisë mendore, kulturën e 

përbashkët njerëzore, kanonizimin e religjionit 

monoteist, nivelin e progresit filozofik, etik dhe estetik, 

por edhe shkallët e qytetërimit dhe gjendjen e tij në 

periudha të caktuara të historisë, s‟ka si mos të jetë e 

pranishme në veprën e Bogdanit. 

Përfundim 

 

Vepra e Bogdanit dëshmon praninë e tekstit biblik,  për 

strukturën, kompozicionin e saj në funksion të idesë, 

dëshmon dhe letraritetin e saj. Ajo hedh poshtë 

pretendimet e atyre studiuesve që, duke u bazuar në 
përmbajtjen e saj – tematikën, lëndën, por edhe në 

diskursin biblik, veprën e  cilësojnë për mungesë vlere 

artistike letrare.   

 

Vërtet, nëse vlerësimet e deritashme tregojnë se vlera 

artistike e veprës së Bogdanit është injoruar për shkaqe 

të ndryshme, si për mungesë studimi, për shkak të 

pikëpamjeve të ngushta estetike, për shkak të 

ndjeshmërisë së caktuar të studiuesve, për shkak të 

mosnjohjes së Biblës, moskuptimit të kontekstit biblik e 

të kulturës biblike përgjithësisht, themi se duhet 
ndryshuar qasjen e studimit dhe interpretimit të veprës 

bogdaniane. Mbase ajo duhet të rilexohet me kujdes prej 

nga do rezultojë dhe rivlerësimi i saj, në pajtim me 

pikëpamjet e estetikës moderne.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
49

Rugova, vep.cit.,106.  
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Apologji për komunitetin dibran në Shkodër 
 
Zenepe Dibra, DIBRANËT E SHKODRËS, Botoi: ”Shkodra”, Shkodër, 2019 

 

Trajtimi i temave që kanë të bëjnë me popullsinë e një mjedisi janë intriguese për studiues të profileve të ndryshme, ku 

vend të veçantë ka popullsia e ardhur në atë mjedisqë ka të bëjë me kohën e vendosjës dhe integrimin e tyre, ku dibranët 

janë  shëmbull i veçantë  në qytetin e Shkodrës, si në të kaluarën dhe në ditët tona. 

 

 

Migrimi i popullsisë nuk është dukuri e panjohur e as 

kohës së re. Janë pikërisht qendrat e mëdha të cilat kanë 

qenë motivuese, për qytetarët e ndryshëm në sajë të 

zhvillimit të përgjithshëm shoqëror dhe ekonomik. Në 

këtë aspekt në hapësirën etnogjeografike shqiptare në 
Veriun shqiptar, Shkodra ishte qytet i veçantë, duke 

qenë adresë e preferuar për popullsi të ndryshme nga 

areali shqiptar por dhe me gjerë.  

 

Kujtojmë me këtë rast vitin 1479, kur qyteti i Shkodrës 

nga ana e Venedikasve iu dorëzu Perandorisë Osmane, 

me  ç'rast qytetin e lëshuan rreth 1/3 e popullsisë duke u 

vendosur në Venedik e gjetiu. Nga ajo kohë e më pas në 
qytetin e Shkodrës janë vendosur popullsi nga rrethina e saj 

e më gjerë, duke u bërë një dekompozim antropolgjik e 
demografik. Në këtë aspekt si dëshmi janë rreth 400 

patronime të familjeve të sotme shkodrane, të cilat 

dëshmojnë origjinën e tyre nga vendbanimet e rethinës apo 
të zonës së saj gravituese e më gjerë.Në këtë kategori bëjnë 

pjesë edhe dibranët të cilët kanë bërë emër kryesisht në 
fushën e ndërtimit, duke qenë sinonim i kësaj veprimtarie. 

 
Lidhja e dbranëve me shkodranët nuk është e kohës së re, 

ajo është e hershme, duke filluar nga mesjeta e më pas. 
Dhe nuk kishte si të ishte ndryshe, sepse Shkodra si qyteti 

kryesor i Veriut shqiptar, ishte qendra e zhvillimit 
ekonomik e shoqëror, politik e ushtarak. Shkodra ishte 

qyteti i shqiptarizmës, ku merreshin vendime të mëdha, ku 
hartoheshin peticionet dhe memorandumet, mblidheshin 

patriotët  e zonave veriore e verilindore. Qëllimet e 
përbashkëta për çlirim e bashkim kombëtar i forcuan në 

vazhdimësi lidhjet e tyre. 
 

Kujtojmë me këtë rast ndihmën e dibranëve në mbrojtje të 
kufinjëve verior në hapësirën etnogjeografike shqiptare në 

vitet 1879 e 1880 në luftërat për mbrotjën e Plavës 
(Nokshiqi), pastaj në Grudë (prill 1880) e përfundimisht në 

mbrojtje të Ulqinit (nëntor 1880). Ndërsa në mënyrë 
veçantë duhet cekur angazhimi i tyre në mbrojtjën e 

Shkodrës(tetor 1912-prill 1913) kundër malazezëve e 
serbëve, duke mbetur shëmbull i ndihmës vëllazërore për 

misionin e çlirimit edhe të bashkimit  kombëtar. 
 

Angazhimi i dibranëve në mbrojtje të trojeve shqiptare në 
regjionin e Shkodrës nuk mbeti me kaq, sepse u dëshmuan  

në mbrojtje të Dibrës në vitin 1912, nga pushtuesit serb. 

Kemi të bëjmë me kohën e luftërave ballkanike, ku aleanca 
ortodokse ballkanike si  mision kishte pushtimin e 

territorëve shqiptare. Dhe gjatë kësaj lufte dibranët 
ndonëse treguan heroizëm në mbrojtje të atdheut, ata 

përjetuan gjenocid nga pushtuesit serb, dhe nga një gjendje 
e tillë u detyruan të shpërngulën ne mjedise të tjera të 

Shqipërisë si në Tiranë, Elbasan e gjetiu.  
 



Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                           Nr. 42: Vjenë, shtator 2020 

 

36 

 

Ndërsa më pas dibranët përjetuan  tragjedinë e përcaktimit 
të kufinjëve nga ana e Konferencës së Ambasadorëve në 

Londër në vitin 1913, ku hapësira dibrane u nda në dy 
pjesë. Kështu nga vendimi i tillë Dibra (qyteti) iu dhurua 

Serbisë, ndërsa pjesa tjetër e zonës rurale u përcaktu të 
mbetëjnë Shqipëri. Ishte ky një veprim kriminal i kësaj 

konferencë me pasoja kombëtaredhe nga ajo kohë u paraqit  
emërtimi tjetër Dibra e vogël, për Peshkopinë, që më vonë 

bë  qendër e re për këtë regjion. 
 

Në vazhdën e migrimeve të popullsisë nga viste e tjera 
shqiptare në qytetin e Shkodrës, vend të veçantë zënë 

dibranët e ardhur  në fund të shek.XVIII dhe në fillim të 

shek.XIX e më pas. Ata zunë vend në disa lagje të qytetit, 
por disa qindra çadra dibranësh u vendosën në një vend, që 

në atë kohë u quajt “Sheshi i dibranëve”,të ish Fusha e 
Çelës. Dibranët e ardhur në Shkodër kanë origjinën nga 

fise e fshatra  të ndryshme nga Dibra e Madhe dhe 
Gollaborda. Ata duke qenë me origjinë të përbashkët duke 

punuar së bashku me kohë humbën mbiemrin e tyre 
familjar  por më pas  u identifikuan me mbiemrin e 

përbashkët Dibra, duke iu mbetur trashëgim deri në ditët 
tona. Por,  në këtë aspekt ka edhe përjashtime, se disa 

familje   mbajnë ende mbiemrat e mëhershëm, duke i 
mbetur besnik trashëgimisë familjare.  

 
Po ashtu duhet cekur se në kuadrin e popullsisë dibrane që 

janë vendosur në Shkodër, bëjnë pjesë edhe shqiptarët e 
komunitetit ortodoks nga Reka e Epërme e Dibrës. 

Kujtojmë me këtë rast familjen e poetit Migjeni, 
përkatësisht gjyshin e tij muratorin Nikolla Dibrani  që 

ishin vendosur në Shkodër në pjesën e dytë të shek.XIX. 
 

Migrimi i popullsisë dibrane  dhe vendosja e tyre në 
Shkodër e gjetiu është bërë  kryesisht për  shkaqe 

ekonomike, sociale si dhe  mungesa e infrastrukturës. 
Dibranët me veprimtarinë e tyre kanë qenë të dalluar si 

mjeshtër në ndërtimtari, zejtari e tregti. Madje profesioni i 
ndërtimtarisë u bë sinonim i dibranëve të ardhur në 

Shkodër, ku si dëshmi janë objektët e ndërtuara, që ishin 
model për kohën. Ndërtimet që ato kanë lënë ruajnë 

kujtimet mjeshtërore, artistike e estetike të shumë 
objektëve që jetojnë deri në ditët e sotme. Dibranët me 

mjeshtri ndërtonin banesa të tipave të ndryshme, ura, kisha, 

manastire, xhami, teqe, hamame etj. Ata punonin skalitjen 
e gurit, përfundonin çatitë e banesave, prodhonin dyert, 

dritarët, portat, divanët, musandrat, tavanet e drurit etj., 
duke qenë vepra artistike për kohën dhe në ditët tona. 

 
Dibranët Shkodrën nuk e kishin zgjedhur rastësisht, sepse 

ajo nga shek.XVIII-XIX kishte marrë hov në zhvillimin e 
përgjithshëm ekonomiko-shoqëror por edhe kulturor duke 

u bërë qëndra kryesore në Veriun shqiptar. Dhe në rrethana 
të tilla shoqërore, Shkodra ishte bërë qendër gravituese  për 

popullsinë e rrethinave, por edhe më gjerë, sidomos për 
profesionet e ndryshme ku fusha e ndërtimit ishte në vend 

të parë. Dibranëve të ardhur në Shkodër, më pas iu janë 
bashkangjitur edhe të tjerë, duke formuar komunitetin e 

tyre që nderohej nga shkodranët, në sajë të punës, 
qendrimit dhe raportët shoqërore me popullsinë vendase. 

 
Sot shkodranët me prejardhje dibrane përbëjnë një nga 

komunitetet më të mëdha të ardhur në Shkodër krahas 

Bushtlinjve dhe Kranjanëve, autorja e dëshmon më të 
dhënën nga regjistri zgjedhor në zgjedhjet lokale në 

Shkodër në vitin 2011, ku në listën zgjedhore, pas atyre me 
mbiemrin Bushati, numri  i zgjedhësve me mbiemrin Dibra 

ishte në vendin e dytë. Po kështu në shkallë kombëtare 
mbiemri Dibra zë vendin e 9 në mes 100 mbiemrave me të 

njohur në Shqipëri, duke lënë pas mbiemrin Bushati(vendi 
31) dhe Kraja(vendi 14), që në Shkodër janë në numër më 

të madh se mbiemri Dibra. 
 

Mbiemrin Dibra, si patronim familjar, përveç në Shkodër e 
kemi të pranishëm  edhe në Anë të Malit, Ulqin e Tivar, 

nga del se ata ishin me origjinë nga ajo zonë, që këtu janë 

vendosur nga shek.XIX e më pas. Duhet thënë me këtë rast 
se  mbiemri  Dibra, është shkruar në origjinal, pa 

prapashtesën sllave-viq, sikurse ka ndodhur me mbiemrat  
e familjeve tjera shqiptare. Mbetet të hulumtohet për 

mundësinë e vazhdimësisë se lidhjeve e kontaktëve të tyre  
me dibranët e Shkodrës, ku ishte vendosur numri më i 

madh i tyre, që janë të pranishëm edhe në ditët tona. 
 

Nocioni i mjeshtrisë së dibranëve, nuk ishte i lokalizuar 
dhe i  njohur vetëm në qytetin e Shkodrës, por më gjërë në 

zonën e saj gravituese  si në Anë të Malit, Krajë e Ulqin, 
sepse deri në Luftën e Dytë Botërore, mjeshtritë dibranë 

kanë qenë të pranishëm në ndërtimin e objektëve të banimit 
edhe në këto mjedise, duke mbetur në kujtesën e popullsisë 

si punëtor e mjeshtra cilësor. Duhet cekur me këtë rast se 
për për profesionin e ndërtimtarisë, emërtimi mjeshtër u 

zëvëndësu me sinonimin dibranë, që ishte i rrallë për atë 
kohë që vazhdon edhe sot në këtë regjion. 

 
Dibranët e ardhur në Shkodër me kalimin e kohës u 

integruan në jetën e  këtij qyteti,duke  bërë lidhje martësore 
apo bashkëpunime të ndryshme me shkodranët. Ishte ky 

një proces i natyrshëm, në mjedisin e ri, duke u vazhduar 
edhe në vitët vijuese, në sajë të respektit të ndërsjellë në 

qytetarinë shkodrane. 
 

Autorja librin e ka konceptuar ne katër kapituj, ku përveç 
të dhënave për disa fise dhe familje dibrane në Shkodër, 

pjesa kryesore ka të bëjë me kontributin e dibranëve për 
Shkodrën në fushat e ndryshme si ndërtimi, shkenca, 

arsimi,shëndëtësia etj., duke evidentuar persona të 

ndryshëm të fushave përkatëse, që paraqet një leksikon me 
interes jo vetëm për dibranët në veçanti por edhe  për 

qytetarët e Shkodrës në përgjithësi, duke qenë pjesa më e 
rëndësishme e këtij botimi.  

 
Dhe në fund duhetë thënë se autorja e  librit“Dibranët  e 

Shkodrës”, ka bërë një punë me vlera të mëdha njohëse për 
komunitetin e dibran në Shkodër, duke iu kujtuar se 

origjina e çdo individi apo familje mbetet çështje jo vetëm 
personale por është  pjesë e kujtesës historike, si kudo në 

vendet e qytetëruara. 
 

Nuk ka dilemë se një botim i tillë është  më vlera shoqërore 
jo vetëm për qytetarët e Shkodrës, por për të gjithë ato të 

cilëve iu intereson mozaiku i popullsisë së vendosur në 
Shkodër, andaj si i tillë mund të shërbejë si model edhe për 

qytete të tjera në hapësirën etnogjeografike  shqiptare. 
 

korrik 2020 
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Lekë Mrijaj, Klinë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At' dr. Paulin Margjokaj dhe libri i tij: „„Si râ murtaja komuniste e muer dhenë-Liri 

prendimore apo despoti orjentale?‟‟ 
 

Botimi i librit studimor në shqip: „„Si râ murtaja 

komuniste e muer dhenë - Liri prendimore apo despoti 

orjentale?‟‟ i At' dr. Paulin Margjokaj, është një libër 

shkencor ku përfshihen të dhëna të ndryshme faktike të 

një periudhë të idhët të historisë sonë dhe të 

mbeshtetësve të tyre servil komunist, padyshim që është 

edhe një libër i bazuar me dëshmi të fuqishme bazike të 
viteve të komunizmit, komunizëm i cili për shumë 

dekada e sundoi dheun. 

 

Ky artikull shkrimi rreth botimit të këtij libri bëhët në 

kuadër të 45 vjetorit të përkujtimit të kalimit në amshim 

të At' dr. Paulin Margjokajt. Ndaj nxitimthi pa humbur 

kohë dhe me një përkushtim të plotë nisa ta shfletoj, 

lexoj dhe t'i prezantoj disa nga të dhënat e këtij libri-

kapitujt dhe nënkapitujt, për të cilin libër po e them me 

plot përgjegjësi se është një libër me vlera qe vërtetë ia 

vlen të lexohet, jo vetëm nga studiuesit por edhe nga 

politikanët, intelektualët e lexuesit e tjerë sepse shikuar 
hollë e hollë, ky libër pasqyron një lloj enciklopedie 

shumë të vlefshme, me të dhëna të nevojshme për 

rrjedhën e mortajës së komunizmit në Shqipëri e vendet 

tjera. 

 

Një ndër burimet e tilla apo të gjeturat faktike veq 

librave të tjerë të At' dr. Paulin Margjokaj është edhe ky 

libër studimor qe sjell fakte, dokumente, dëshmi, 

kujtime të ndryshme rreth të kaluarës moniste 

diktatoriale enveriane e rusoserbe, i cili libër u botua 

nga Provinca Françeskane në Shkodër, pikërisht nga At' 

Aurel Gjerkaj OFM., Ministër Provincial, i cili edhe 
mbanë të drejtën e botimit të librave të botuara të 

françeskanëve. 

 

Ky vëllim i këtij libri studimor është vëllimi i dytë i 

librit: „„Kush janë anmiqtë e Shqipnisë‟‟ i botuar nga 

Botimet françeskane në vitin 2012 ndërsa si shtesë e 

librit është edhe pjesëza tjetër e librit: „„Liri prendimore 

apo despoti orjetale?‟‟, e që në total perfshin gjithsejt 

241 faqe, me ISBN - 9789995697853. Libri në fjalë 

është nxjerrë në dritë disa muaj me parë apo në fund të 

vitit 2019. Pikërisht është botuar në 800 vjetorin e Shën 
Françeskut në Shqipëri 1219-2019, nën mbështetjen të 

plotë financiare të veprimtarit, studiuesit e publicistit të 

mirënjohur shqiptar, z. Tomë Mrijaj nga Nju Jorku. 

 

Autori i këtij libri, At‟ dr. Paulini edhe pse ishte 

françeskan, ai, ishte edhe një doktorant gjeograf dhe 

historian tejet i spikatur i cili e zotëronte shumë mirë 

edhe gjeografinë dhe historinë mbarëshqiptare dhe atë 

globale. Ai, u mor me studime rreth historisë së 

përgjithshme të Shqipërisë që me ilirët, epokën 

mesjetare, periudhën barbare të pushtimit osman e deri 
te historia e kohës sonë përfshirë edhe ideologjin 

komuniste gjë qe e njeh shumë mirë çështjen e 

Shqipërisë, problemet, shkaqet si dhe mbrapaskenat e 

saj. 

 

Lënda studimore tematike e veprës së At' dr. Paulin 

Margjokaj veç fjalës hyrëse dhe parathënies së autorit 

është ndarë edhe në tre pjesë tjera përbërëse tejet 

koncize me këtë përmbajtje të kapitujve. 
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Ndaj paraprakisht që nē fillim të librit gjejmë 

Diftojsi: 

• Bleni II 

• Pjesa II 
• Si ra murtaja komuniste e muer dhenë. Vjenë 1967, 

• Nuk mund të heshtojmë (Parathënie e Blenit I- Kush 

janë anmiqtë e Shqipnisë, 

• Dy fjalë për emrat e mesiperm, 

• Parathanje e autorit. 

 

Në kapitullin e parë gjejmë nentitujt kje rrena: 

1. Kerkojm vizën e kufinit mes rrenës dhe çmendjës, 

2. Mjeshtrat e rrenës, 

3. Rrenë - jerm - andërr. 

 

Kapitulli i dytë i librit shperfaq tejët qartë dhe 

natyrshem qe i solli lufta e dytë ndihmuen fort qi të 

përhapej komunizmi rus me nentitujt siq vijon: 

1. Anglezët dhe Amerikanët mish e shpirt me Rusë 

kundra Gjermanëve, 

2. Nder sy të Rusve janë edhe Anglo-Amerikanët anmiq 

njini sikurse Gjermanët, 

3. Huj i mad hi pat kap krent e ksaj lufte. 

 

Ndërkaq në kapitullin e tretë mund të mësojmë për 

komunizmin si një shpirt sllav me nentitujt: 

1. Popujt sllav e ndryshimet e tyne, 
2. Shumica e krenPopujt sllav e ndryshimet e tyne, 

3. Shumica e krenëve bolshevikë të Rusisë, 

4. Shpirti sllav në komunizëm, 

5. Gja e rrezikshme. 

 

Ndersa në kapitullin e fundit apo të katërtin verejmë 

qartasi se kush shkoi me komunizëm me këta 

nentitujt: 

1. Skamnori, pasaniku, 

2. Puna e mungesa e dishirës me punue, 

3. Uniforma e kadillëku, 
4. Shfrytëzimi i njeriut, 

5. Të tanë do të jemi barabar: nuk do të ketë ma zotni, 

6. A asht gja ma lehtë me kenë komunist a kristian, 

7. Rrnoftë liria! 

8. Kur u ba magjupi pashë vrau t‟anë, 

9. Budallajt e dobishëm, 

10. Si kje intelegjenca shqiptare e kohes mjes dy luftave, 

11. Inatet fetare, 

12. Toskë e Gegë. 

 

Në kuadër të këtij libri pas kapitujve është 

përmbledhur edhe një shtojcë plotësuese me emrin: 

Liri prendimore apo despoti orjentale? - Pjesa e 

tretë – Perëndim/Lindje – Romak/Kristian me 

nentitujt e meposhtëm: 

1. Qysh kur perdorët fjala Prendim, 

2. Kufijt, 

3. C‟rrugë ndoq qytetrimi, 

4. Koha e bushtit, 

5. Si e kuptojm Oksidentin? 

6. E Romakët a i duhen gja kujt? 

7. Prendim-Kristijanizëm, 

8. Pse asht a qi perparuem Prendimi? 
9. Nji permbledhje e shkurtë. 

 

Po i referohem në mënyrë konkrete pakëz librit: „„Si râ 
murtaja komuniste e muer dhenë-Liri prendimore apo 

despoti orjentale?”, në të cilin autori i librit e analizon 

fije për fije mortajën komuniste e cila kishte ardhë në 

pushtet me parimet mesjetare otomane, marksiste e 

leniniste të sojit mashtrues satanik e qe epiqendrën të saj 

e kishte në Moskën sovjetike staliniste dhe vëndeve 

tjera perçafuese të komunizmit ( si jugosllavia, Polonia, 

Rumania etj.)e cila ideologji kishte një mbeshtetje të 

fuqishme nga Anglo-Amerikanët, Kina etj., shtete të 

cilat ishin kundrejt Gjermanisë hitleriane. Njëkohësisht 

autori në librin e tij përmend edhe shkaqet e ardhjes në 
pushtet të diktaturës komuniste, pikërisht flet per krimet 

e Enver Hoxhës e të Mehmet Shehut (siq i quan autori 

kanibalët e Ali Pashës, armiq mizor të kombit shqiptar) 

e arsyet që quan në shfarosjen me dhunë të intelektualve 

e klerikëve shqiptarë (ishte baza e shenjestrës së 

komunsitëve ) të cilët i arrestuan, diskriminuan, 

persekutuan lirinë e pergjithshme. 

 

Vlen të potencohët në pjesën e këtijlibri shtesë: Pjesa e 

tretë – Perëndim/Lindje – Romak/Kristian autori jep 

mendimet e tija  se çfarë do të thotë orjental? E çfarë 

prendimor? Ndaj e permend se nga e ka prejardhjen 
Europa? Cili është roli i krishtërimit në formimin e 

identitetit europian? Ku i ka burimet kultura e 

përgjithshme në fjalë madje i spjegon edhe mentalitetet, 

orijentale e prendimore si dhe orientin dhe oksidentin 

nga këndveshtrimet e tija. 

 

Biografia e At' dr. Paulin Margjokaj: 

 

Është lindur në Kçirë të Pukës në vitin më 26 shtator të 

vitit 1908. Në pagëzim prindërit i vëndosën emrin Bibë. 

ishte i biri i Dedës dhe i Lules së Gjin Gegës. Shkollën 
fillore dhe unike e kreu në Kolegjin Françeskan e më 

pas në liceun "ILLYRICUM". Pas përfundimit të 

studimeve, ai caktohet mësues i ciklit fillor, po në 

kolegjin ku u diplomua. Me 26 mars 1932 u shugurua 

meshtar. Prej vitit 1938 deri më 1941 shërbeu si sekretar 

i Provincës shqiptare dhe si profesor i historisë dhe 

gjeografisë në liceun Illyricum. Arsimin e lartë për 

teologji e kryen gjatë viteve 1937-1940 në Siena, 

Firence. Në vitin 1941 u dërgua për studime të larta në 

Torino, ku më 9 dhjetor 1943 u bë doktorant në histori e 
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letërsi. Pas përfundimit të studimeve, ai qëndron në 

Austri, ku jep mësim në seminare françeskane. At 

Paulin Margjoka vdiq në vitin 1975 dhe prej asaj kohë 

eshtrat e tij prehen në Vjenë të Austrisë, në pritje të 
plotësimit të amanetit të tij për t'u varrosur në Kçirën e 

vëndlindjës së tij.  

 

At' dr. Paulin Margjokaj numëron një sërë botimesh 

të ndryshme ndër të cilat po i përmend disa prej 

tyre: 

 

Át Paulin Margjokaj, Njerzimi midis liris e tiranis. 

Át Paulin Margjokaj, Si ra murtaja komuniste e muer 

dhen, Bleni II. 

Át Paulin Margjokaj, Liri prendimore apo despotí 
orjentale. 

Át Paulin Margjokaj, Kundrim i shkurt i historis ruse. 

Át Paulin Margjokaj, Historia e shqipnis: a) Albanien 

in Altertum; b) Das Mittelalterliche Albanien; c) 

Albanien unter Tűkischer Herrcschaft. 

Át Paulin Margjokaj, Dromca historike. Ditar 

kujtimesh. 

Át Paulin Margjokaj, Studime historike rreth 

personalietit te Gjergj Kastriotit. 

Át Paulin Margjokaj, Studime rreth personalietit të Át 

Bernardin Palaj, OFM. 

Át Paulin Margjokaj, Tue shfletue shtypin e mërgatës. 
Át Paulin Margjokaj, Studime të ndryshme rreth 

Lahutës s Malcìs e Át Gjergj Fishtës, OFM. 

Át Paulin Margjokaj, Lugati i Legalitetit. 

Át Paulin Margjokaj, Pro-memoria (1946) 

Át Paulin Margjokaj, Pro-memoria (1948) 

 Episode Historike nga jeta e Ali Pash Tepelenës në 

Romë, 

At 'Paulin Margjokaj, “Epizode historike” 

Kush janë armiqtë e vërtetë të Shqipërisë etj… 

 

 
 

Françeskani At‟ dr. Paulin Margjokaj ka edhe qindra e 

qindra leterkëmbime nga me të ndryshme e dorëshkrime 

të birit kçiras të cilat gjenden dhe sot e kësaj dite në 

arkivat e seminareve françeskane të Austrisë të shkruara 

edhe në gjuhën gjermane etj. 
 

Siq njoftohemi nga disa burime tjera thuhet se shumë 

shpejt do të dal në dritë edhe botimi tjetër më i ri libriti 

librit i cili do të titullohët “Ditari", i At' dr. Paulin 

Margjokaj. 

 

Në bazë të një verdikti edhe Bashkia e Pukës më 

26/08/2016 mori një vendim unanim në emërtim të 

segmentit të rrugës nacionale që shpie drejt për tek 

Kisha në Luf, që rruga e permendur në fjalë të 

emërtohet: “At Paulin Margjokaj”. 
 

Ps: Libri: “Si râ murtaja komuniste e muer dhenë-Liri 

prendimore apo despoti orjentale?” i At' dr. Paulin 

Margjokaj është shkruar në gegnishte ndaj artikulli në 

fjalë është realizuar në gjuhë standarde shqipe 

njëkohësisht është realizuar si homazh-në kuadër të 

përkujtimit të 45 vjetorit të kalimit në amshim të këtij 

françeskani shqiptar. 
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Prof. Dr. Zymer U. Neziri, Prishtinë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

100-vjetori i lindjes së studiuesit dhe profesorit Anton Çetta (1920-1995) 
 

Anton Çetta dhe Eposi i Kreshnikëve. 

                                               

Studiuesi dhe profesori Anton Çetta, figurë shumë e shquar e folkloristikës 
shqiptare, punoi për mbledhjen e Eposit të Kreshnikëve në Shalën e 

Bajgorës, më 1954, që ishte njëra ndër krahinat tona më të pasura të epikës 

sonë legjendare, kurse në vitet vijuese, '60 e '70, punoi me këngëtarë të Rra-

fshit të Dukagjinit, të Llapushës, të Drenicës, të Rugovës dhe të Malësisë së 

Madhe, ku veçohet puna e tij me lahutarë të njohur nga krahina e Rugovës, 

më 1975. Shumicën e këtyre këngëve i ka botuar në vëllimet Institutit 

Albanologjik të Prishtinës, por një pjesë të incizimeve nuk i ka deshifruar. 

Për shumë vite, sa ishte në krye të Degës së Folklorit të Institutit 

Albanologjik të Prishtinës, krijoi një rrjet të madh të bashkëpunëtorëve të 

terrenit për mbledhjen edhe të këtyre këngëve në të gjitha viset tona të 

ripushtuara nga Jugosllavia  
 

II.  

Anton Çetta lindi në Gjakovë. Familja e tij ka prejardhje nga Mirdita. U 

shkollua në Korçë dhe në Milano. Kreu romanistikën në Beograd (1950), ku 

u pranua asistent në Seminarin e Albanologjisë. Nga viti 1960 punoi në 

Prishtinë, në Fakultetin Filozofik. Në dhjetor 1968 u zgjodh bashkëpunëtor 

shkencor në Institutin Alanologjik të Prishtinës, ku punoi deri në pension, 

më 1986. Mblodhi, botoi dhe shkroi studime për folklorin shqiptar. Dallohet 

puna e tij për anekdotën, baladën dhe Eposin. Hartoi projektin për botimin e 

25 vëllimeve të folklorit. Shkroi poezi për fëmijë. Ishte në krye të Lëvizjes 

Gjithëpopullore të Pajtimit të Gjaqeve (1990-1992) dhe fitoi famë të madhe. 

Vdiq në Prishtinë. U varros në Prizren me nderime të mëdha.  
 

Hyrje 

Në fillim të shekullit XX, pak kohë 

pas botimit të këngës së parë të 

kreshnikëve nga Gustav Majeri, më 

1897 (fragment), vazhduan 

përpjekjet me brezin e Shtjefën 

Gjeçovit dhe të Nikollë Ivanajt për 

mbledhjen dhe për botimin e eposit 
shqiptar, kur eposet kryesore 

evropiane ishin afirmuar si vlera të 

mëdha të trashëgimisë shpirtërore 

botërore. Epikologjia shqiptare, 

ndonëse e vonuar në krahasim me 

zhvillimin e epikologjisë evropiane, 

me brezin e Bernardin Palajt dhe të 

Donat Kurtit shënoi rezultate të 

dalluara, kurse Visaret e Kombit në 

vitet ‟30 u bënë letërnjoftim emble-

matik për radhitjen e eposit shqiptar 
në kuadër të eposeve evropiane. 

Pas Luftës së Dytë Botërore, me 

brezin e Zihni Sakos dhe të Qemal 

Haxhihasanit në Tiranë u bë punë e 

përmasave të jashtëzakonshme për 

këtë cikël të madh epik legjendar, 

por edhe në Prishtinë, në rrethana 

politike shumë të rënda për 

shqiptarët e mbetur nën pushtimin 

jugosllav, edhe Zekeria Rexha dhe 

Anton Çetta punuan për mbledhjen 

dhe studimin e këtij thesari poetik 
të folklorit shqiptar. 

 

Në ato vite të ripushtimit, 

intelektualët shqiptarë në Prishtinë 

nuk ishin në sy të mirë të pushtetit 

jugosllav. Ai jepte urdhër edhe për 

djegie veprash me peshë kombëtare, 

siç ndodhi me tre mijë kopjet e librit 

të Zekeria Rexhës, Kangë popullore 

shqiptare të Kosovë-Metohisë, më 

1951. Në vitet vijuese, më 1955, 
vazhdon ky qëndrim politik edhe 

ndaj Anton Çettës. 
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Puna në Shalën e Bajgorës 
Ndonëse ishte kohë e keqe për epikën, Anton Çetta e kishte parasysh edhe 

detyrimin e madh ndaj etnokulturës, prandaj me guxim iu përkushtua 

mbledhjes së Eposit të Kreshnikëve. Në fillim punoi në Shalën e Bajgorës, 
në njërën ndër krahinat tona më të pasura të epikës sonë legjendare, më 

1954, me lahutarët: Halim Dauti, Cenë Latifi, Qamil Rama, Sylë Ceka, Rifat 

Bajgora, Imer Gashi. Nga repertori i tyre shënoi këto këngë, sipas të dhënave 

nga arkivi i tij personal: Halim Dauti, Vllahi: 11, Sylë Ceka: 11, Cenë Jaha, 

Zasellë: 3, Qamil Rama, Cërnushë: 2, Rifat Bajgora: 1,  Imer Gashi, 

Broboniq:1. Kishte planifikuar 30 këngë të kreshnikëve, në titullin në dorë-

shkrim, 1954, Lahuta e Shalës së Mitrovicës. Edhe numri i tyre 30, që nuk 

duhet të jetë rastësi, simbolizon numrin 30 të çetës së kreshnikëve. 

 

Në vëllimin e parë të këngëve të kreshnikëve, botuar më 1974, në Institutin 

Albanologjik të Prishtinës, Anton Çetta botoi 11 këngë të kreshnikëve nga 
krahina e Shalës së Bajgorës. Aty, vëllimit Lahuta e Shalës së Mitrovicës i 

shtohen edhe lahutarët Shasivar Sadiku, Mursel Muslia dhe Hamzë Rexha. 

Në vëllimin III të IAP-it, botuar më 1993, Anton Çetta vazhdon botimin e 

këngëve të mbledhura në Shalë të Bajgorës. Në këtë vëllim, nga 60 këngë, 

A. Çetta boton 16 këngë të kreshnikëve nga Shala e Bajgorës.   

 

Personazhet e bëmave heroike të këngëve të kreshnikëve dhe të 

kundërshtarëve të tyre, të mbledhura në Shalë të Bajgorës, janë: Muja, Halili, 

Zuku Bajraktari, Arnaut Osmani, Gjergj Elez Alia, Agë Kasëm Aga, Mevlan 

Alia, Ali Bajraktari, Herrni Mustafë Aga, Bija e Herrni Mustafë Agës, 

Nevlen Alia, Çika e hoxhës pej Janjeve, Hajduk Ibrahimi, Aga Emin Aga, 

Ali Krashniku, Nuhiq Bajraktari, Ahmeti i Gjarpan Agës, Mehremja, Alija i 
Vogël, Mehmet Bajraktari, Sulltan Sylejmani, Momçja i Anadollit, Qyrte Ja-

hudija, Talimja e Krajlit t‟Nemcit, Bani i Zadrit, Krali i Nemcit, Vulo 

Kapetani, Ivan Harambashi, Sejano Ivani. 

 

Puna në Rugovë 

Nisma e interesimit të Anton Çettës për Rugovën është po ashtu nga fillimi i 

viteve „50 të shekullit të kaluar, kur nga kjo krahinë ishin botuar dy këngë të 

kreshnikëve, nga mbledhësit Sali Kolgeci dhe Salih Qilerxhiu, ndonëse ka 

gjasa se edhe në vitet „30 Emrush Miftari kishte mbledhur këngë të 

kreshnikëve në Rugovë, sikurse profesori amerikan Allbert Llord, më 1937. 

Për vlerën e madhe të eposit shqiptar në Rugovë kishte shkruar edhe 
epikologu Ernest Koliqi, më 1942, që Rugovën e vlerësonte “rajon që ka 

prodhimin më të pasur të këngëve popullore” të kënduara në përcjellje me 

instrumentin e lahutës. 

 

Pas fillimit të punës në Institutin Albanologjik, në dhjetor 1968, Anton Çetta 

krijon rrjetin e bashkëpunëtorëve, mbledhës të Eposit në Rugovë: Shegë 

Osmanaj, Nimon Alimusaj, Çelë Bardhaj, kurse në ekspeditën e Rrafshit të 

Dukagjinit, më 1972, ekspeditë e përbashkët me Institutin e Folklorit të Tira-

nës, ai njihet edhe me lahutarin e madh Shaban Groshi, nga Shkreli i Rugovës, 

prej të cilit shënon dy këngë dhe 2 gojëdhëna. 

 

Ekspedita e IAP-it, më 1975 në Rugovë, për Anton Çettën ishte më e 
rëndësishmja në punën e tij në këtë krahinë në Alpet Shqiptare: punoi me 

nëntë lahutarë rugovas: Adem Syla, Ali Tahiri, Bajram Balia, Bekë Ademi, 

Ibish Bajrami, Isuf Rexha, Rrustem Tahiri, dhe me dy lahutarë anonimë. Nga 

këta lahutarë incizoi 19 këngë të kreshnikëve. Ky është kontribut i madh në 

mbledhjen e këngës së kreshnikëve. 

 

Anton Çetta mblodhi edhe disa njësi të prozës legjendare në katundet 

Haxhaj, Shkrel dhe Riekë e Allagës, nga tregimtarët Agan Seku, Dervish Ili, 

Shaban Groshi dhe Tahir Rexha: “Qafa e Dasmorëve”, “Guri i Vajzës”, 

“Qafa e Qyqes”, “Bregu i Mujit'' dhe ''Kërrshi i Nuses”, të cilat i botoi në lib-

rin Nga folklori ynë, bleni I, më 1983. 
 

 

Anton Çetta 

 

Në vëllimin e tretë të Institutit 

Albanologjik, më 1993, Anton 

Çetta vazhdon me botimin e 

këngëve nga Shala e Bajgorës dhe 

nga Rrafshi i Dukagjinit, si dhe me 

botimin e të vetmes këngë nga 

Rugova, “Gjergj Elez Alija” 

(motërzim), mbledhur nga lahutari i 

Shkrelit, Shaban Groshi-Husaj, që 

është e vetmja nga 20 sosh që i 

kishte mbledhur në Rugovë. 
 

Në këto këngë të mbledhura në 

Rugovë, nga Anton Çetta, pas-

qyrohen bëmat heroike të 

kreshnikëve tanë: Çeto Bashe uji, 

Sokol Halil Aga, Gjergj Elez Alia, 

Ali Bajraktari, Arrnaut Osmani, 

Hysen Klladërnica, Haxhi Imer Be-

gu, Mehmet Anadolli etj., kurse 

përballë kanë kundërshtarët e tyre: 

Krali i Kotorrit, Smililiq Ilia, Filipe 
Maxharri, Pavlan Kapetani, Spirë 

Kapetani, Gavran Kapetani, Paun 

Harambashi, Miliq Radosavi, Nikë 

Bajraktari, Kraleviq Marku etj. 

 

Puna në Rrafshin e Dukagjinit 

Nga lahutarët e Rrafshit të 

Dukagjinit, Anton Çetta ka punuar 

me Isuf Fazlinë e Gërgocit dhe të 

Kosuriqit, Zenel Sadrinë e Prejlepit 

dhe të Koshares, si dhe me Halil 

Bekën e Trubuhocit (Sqarim: dy 
katunde, një i lindjes dhe tjetri i ba-

nimit) dhe prej tyre ka mbledhur 

këngë të kreshnikëve. Nga lahutari 

Isuf Fazli Thaçi, Gërgoc dhe 

Kosuriq, më 1969 kishte mbledhur 

8 këngë; nga lahutari Zenel Sadria, 

Prejlep e Koshare, më 1975 kishte 
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mbledhur po ashtu 8 këngë, ndërsa nga lahutari Halil Beka i Trubuhocit, 1 

këngë. 

 

Në vëllimin e parë të këngëve të kreshnikëve, IAP, 1974, ka botuar 4 këngë 
të kreshnikëve të Isuf Fazlisë, të mbledhura në katundin Gërgoc, kurse në 

vëllimin III të IAP-it, 1993, ka botuar edhe katër këngë të Isuf Fazlisë. 

 

Pasqyrë e punës në krahinat e tjera 
Nga rapsodët e krahinave të tjera, Anton Çetta ka mbledhur këngë të 

kreshnikëve edhe nga Xhemajl Tal Bajraktari, Bezhaniq, Drenicë: 4 këngë. 

Nga rapsodi Sefë Mleçani, Mleçan, Llapushë, më 1969 ka mbledhur 4 

këngë. Nga rapsodi Sali Bajrami, Drenoc, Llapushë, më 1968 ka mbledhur 

dy këngë. Me inters del e dhëna se ky rapsod i njohur kishte në repertor 21 

këngë të kreshnikëve (“krahina”). Në vijim janë rapsodi Riza Bllaca, 1 

këngë, dhe Shaban Berisha, po ashtu 1 këngë. Në fund të kësaj pasqyre janë 
rapsodët Lan Isufi, Ostrozub, dhe Qamil Mustafa-Bytyçi, Millanoviq, tash 

Shkozë, por, incizimet e të dy këngëve të tyre janë të dobëta, prandaj ka qenë 

e pamundur të transkriptohen, shkruan Anton Çetta. 

 

Puna në Malësinë e Madhe 

Anton Çetta kishte punuar edhe me lahutarin Zef Mirashi, katundi Muzheçk, 

Triesh, Malësi e Madhe. Zef Mirashi (1890-), që më vonë ka jetuar në 

Trakaniq, Gjakovë, kishte në repertor 14 tregime të kreshnikëve në prozë, për 

kreshnikët: Muji, Aga Zeqir Aga,  Kraleviq Marku, Gjergj Elez Alija, Halili, 

Dragishe Vojvoda, Ali Mehmet Aga, Ali Bajraktari, Peter Generali, Tadija i 

Kralit, Plaku Qefanak, Begu Jallaj Begu, Peçina Vojvoda (Triesh, më 1969).  

 
Anton Çetta, në historikun e mbledhjes së eposit tonë në Malësi të Madhe, 

është vijues i Nikollë Ivanajt, publicist, shkrimtar dhe atdhetar i përmendur 

nga Trieshi i Malësisë së Madhe, i njohur si mbledhës dhe botues i këngëve 

të kreshnikëve nga Malësia e Madhe, në fillim të shekullit XX. 

 

Në fund, duhet thënë  se kjo nuk është pasqyrë e plotë e punës së Anton 

Çettës në terren për mbledhjen e këngëve të kreshnikëve në viset e ndryshme 

shqiptare të zonave të eposit tonë, të ndara në pesë shtete, sepse ende ka 

bobina magnetofoni që nuk janë deshifruar, nga ato që kanë shpëtuar pas 

plaçkitjes së Arkivit të IAP-it në pranverë 1999, kryesisht të epikës,50 gjatë 

luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. 
 

Përfundim 
Duke gjurmuar dhe duke mbledhur këngë të kreshnikëve për Mujin, Halilin 

dhe kreshnikët e tjerë, në krahinat: Shalë e Bajgorës, Rugovë, Drenicë, Llap-

ushë, Rrafsh i Dukagjinit dhe Malësi e Madhe, Anton Çetta vërteton se ato i 

kanë të gjitha motivet kryesore dhe temat e mëdha të eposit tonë: fuqia e 

fituar e kreshnikut nga Zana, që bashkë me qeniet e tjera mitike janë ndër 

themelet e lashta të këngëve të kreshnikëve dhe dëshmi e legjendaritetit dhe 

e moshës së tyre të vjetër, vijimësi e traditës epike ilire dhe jehonë poetike e 

ndeshjeve dhe përgjakjeve me ardhësit sllavë në Iliri, nga fillimi e deri në 

prag të pushtimit nga Perandoria Osmane; aty janë martesat e kreshnikëve, 

me miqësi, me pengesa, me kusht, me rrëmbim etj.; mbrojtja nga kralat e 
territorit të krahinës, sidomos e bjeshkëve dhe e kullosave, mbrojtja nga 

plaçkitja e bagëtive, mbrojtja e kullave të sulmuara, mbrojtja e nderit të 

familjes; lirimi i kreshnikut nga burgu, zilia ndër kreshnikë etj. Ato dallohen 

me pamjet poetike të mejdaneve, me përshkrimet e pamjes së kreshnikëve, 

me përshkrimet e natyrës; me formulat e fillimit të këngës, të mesit dhe të 

përfundimit; me poetikën legjendare e kohës dhe me poetikën legjendare e 

hapësirës; me strukturën ndërtimore e tyre: narracioni epik dhe objektiviteti 

                                                
5050

 Pas mbarimit të studimeve të shkallës së dytë në Fakultetin Filozofik të Prishtinës, për gjuhë 

dhe letërsi, më 1971, kam pasur fatin dhe nderin që në periudhën 15 dhjetor 1971 deri më 22 

mars 1973, kur më përjashtuan nga puna në Institut, për shkaqe politike, të punoj së bashku me 

profesor Anton Çettën në Institutin Albanologjik të Prishtinës, në cilësinë asistent i folklorit në 

Degën e Folklorit. 

epik, gjerësia epike dhe dialogu 

epik, komparacioni epik dhe përsër-

itja epike, invokacioni, digresioni, 

retardimi etj., si dhe me 
figuracionin e pasur dhe me 

leksikun e rrallë, me arkaizma, 

toponime legjendare dhe me 

sintaksë me interes për studiuesit, 

prandaj me të drejtë quhen pasuri e 

rrallë  etnokulturore shqiptare dhe 

botërore.  

            

(Version i shkurtër i një punimi më 

të gjatë për Anton Çettën dhe për 

punën e tij në Eposin e Kreshnikëve, 
prandaj janë hequr edhe fusnotat. 

Autori) 
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Hazir Mehmeti, Vjenë 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pjetër Logoreci: histori shkodrane në fotografi 

 
Imazhi i trungut Logoreci jeton akoma në veprimtarinë për përparim kombëtar. Nipi i Mati Logorecit, Pjetër Logoreci 

në Vjenë dhe Fotoalbumi Historik me vlera kombëtare nga puna e tij 6 vjeçare në arkivat e Vjenës. 

 

Kopertina e librit “Histori shkodrane në fotografi” 

 
Pjetër Logoreci, pinjoll i familjes së madhe Logoreci, vazhdon traditën e 

shkëlqyer në shërbim të kulturës, artit dhe progresit kombëtar. Vjena, ku 

studiuan figura të njohura historike mes tyre edhe Logorecët, e ruan 

vazhdimësinë edhe në ditët tona nga pasardhësi i tyre, nipi i Mati Logorecit, 

Pjetër Logoreci. Të cilët një shekull ma parë, në Vjenë studiuen vëllezërit 

Kolë dhe Gjon Logoreci, i pari për ekonomi e financë dhe tjetri për 

agronomi.   

  

Pjetri me lojën në skenën e Teatrit Popullor të Vjenës dha një shkëndi nga 

shkëlqimi i Aleksandër Moisiut një shekull më parë. Tani Pjetri krahas 

aktiviteteve të tij në institucionet e kulturës austiake, del me veprën e tij që 

është rezultat i kërkimeve të tij në arkivat austriake, të titulluar  “Histori e 
Shkodrane në Fotografi“.  Një album i mrekullueshëm e cilësorë i ndarë në 5 

kapituj, duke filluar me Shkodrën, jetën, fasadat, personalitete e të 

përditëshmen e Shkodrës. 

  

Në bisedën e tij, Logoreci, shprehë kënaqësinë e tij  mbi hulumtimet e bëra 

në Arkivin e Shtetit Austriak, Arkivin e Bibliotekës Nacionale të Vjenës, 

Arkivin e Bashkisë së Vjenës, Arkivin e Bibliotekës së Universitetit të 

Vjenës dhe Arkivin e Bibliotekës së Universitetit të Gracit. Albumi i 

pasuruar me shumë foto të panjohura, që iu përkasin viteve 1908 deri 1916, 

është rezultat i një pune kërkimore 6-vjeçare. Çdo fotografi ka kartelën e vet, 

ku tregohet çfarë është, kush e ka bërë, kur është marrë dhe çfarë duket. 
  

Veçohet kapitulli i dytë me fotografi nga pushtimi i Shkodres prej Malit të 

Zi, në të cilat pasqyrohet gjendja e mjerueshme e popullsisë, masakrat ndaj 

saj, plaqkitjet, vuajtjet në uri, bombardimi e shkatrrimi i qytetit nga 

pushtuesit. Në liber botohen fotografi nga skenat makabre, vrasjet, kufomat 

në këtë luftë për mbrojtjen e qytetit, ku çdo familje shkodrane kishte një 

person të mbetur në llogoret e 

Taraboshit në mbrojtje të territorit, 

dinjitetit dhe nderit shqiptar.  Në 

bisedën me Pjetrin ai shprehet i 

emocionuar duke i ndjerë në shpirtë 
ato momente vuajtjesh për të cilat 

flasin aq shumë ato fotografi të 

kohës. 

 

“Kur kam parë fotografinë e 

Portalit të Katerdrales së Shkodrës 

që mban emrin Shën Stefan, të 

njëjtë si Katedralja e Vjenës, kam 

mbetur i shtangur. Portali është një 

vepër arti, i punuar nga dora e Kolë 

Idromenos, me financimin e 

Austrisë e cila ka financuar edhe në 
ndërtimin  Katedralës së Shkodrës. 

Për të shmangur abuzimet me 

financimet në ndërtimin e 

objekteve, konsullata austriake në 

Shkoder ka dokumentuar në 

fotografi të gjithë objektet e 

ngritura me këto donacione. Kështu 

gradualisht nga aty më lindi 

frymëzimi që të bëja një album për 

Shkodrën, edhe pse e dija që ishte 

vështirë, këkonte kohë, mund dhe 
shpenzime.”   

  

Siç shihet nga dokumentet dhe 

fotografitë e panjohura që sjell 

libri, Idromeno kishte realizuar 

shumë vepra arti të cilat u dëmtuan 

në kohën e komunizmit, bie fjala 

tavani i Katerdrales i gdhendur me 

dru, shtatoret e ndryshme apo 

pikturat murale.  Përveç Katedrales, 

Shkodren e stolisin dhe shumë 

fasada të njohura e madhështore siç 
ështe shetitorja kryesore e qytetit 

apo objekte të tjera disa prej të 

cilave u shkatërruan në kohën e 

komunizmit. 

  

Shumë ndërtime të bukuar që ka 

Shkodra dalin të ideuara dhe të 
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punuara nga Kolë Idromeneo, por edhe nga Gjergj Fishta dhe qyteti ju 

detyrohet shumë këtyre njerëzve, sidmos Idromenos.  Logoreci shprehet i 

zhgënjyer nga indiferenca e pushtetarëve të Shkodrës dhe e shtetit, ndaj 

varrit të Idromenos apo të Marubit e një sërë personalitetesh të tjera, në 

varrezen e Rrmajit, që janë lënë të degraduara plotësisht. Këto emra të 

mëdhej të kulturës e shqiptarizmës janë kyçi i kulturës shkodrane dhe nuk 

duhen lënë në harresë, duhet të gjendet mundësia që objektet ku eshtrat e 
tyre prehen në amshim, të restaurohen. 

Autori i shkrimit dhe Pjeter Logoreci 

 

Albumi është një kujtim me vlerë i një kohe të shkuar dhe homazh ndaj 

figurave madhore historike nga ajo periudhë.  Është porosi për brezat që 

vijnë mbi nevojën e vlerësimit dhe respektit të luftës heroike për liri dhe 

progres kombëtar ku Shkodra është dalluar gjithnjë për aktivitetin e 

ndihmesen e saj në themelimin e kulturës e tabanit kombëtarë.  

         

Promovimi i veprës pritet të mbahet në Vjenë sapo të krijohen kushtet 
normale nga pandemia.  Secili mërgimtar ka nevojë ta ketë librin në 

bibliotekën e tij. Veprimtaria e Pjetër Logorecit në Vjenë është e 

vazhdueshme dhe me interes kombëtar. Vite më parë, ai ishte realizuesi i 

nxjerrjes dhe bartjes së eshtrave të Don Nikollë Kaçorrit, nënkryetarit të 

qeverisë së parë të Shqipërisë së pavarur të vitit 1912, e shpallur në Vlorë me 

kryetarin e saj të parë Ismail Qemalin.  

 

Pjeter Logorecin e urojmë për veprën dhe i dëshirojmë atij sukses në 

hulumtimet e radhës.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                           Nr. 42: Vjenë, shtator 2020 

 

45 

 

Violeta Allmuca, Vjenë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Parathënie  
 

Pas romanit të suksesshëm „„Dimri i Shekullit‟‟ i cili tashmë është përkthyer edhe në 
gjuhë të huaj, autorja Angjelina Marku udhëton drejt poezisë duke sjellë për lexuesin 
vëllimin e parë me poezi; „„Kohë për veten‟‟. Muza e saj po aq me ndjesi artistike 
dhe estetike na përcjell botën e brendshme jetësore të krijueses si një shpërfaqje drejt 

së bukurës artistike me një gjuhë po ashtu artistike. Përmasa kohore në poezi është e 
gjerë ashtu si hapësira e pafund, thuajse universale me një stil unik e frymë tjetër nga 
vështrimi shpirtëror, me figura letrare si, simboli, metafora e krahasimi që e sjellin aq 
bukur krijesën e tyre nëpër vargje duke na ravijëzuar, ëndrrat dhe shprehjet poetike. 
Vëllimi poetik „„KOHË PËR VETEN‟‟ është ndarë në gjashtë cikle: „„Marshi i 
dashurisë“, „„Era fryn errësirën‟‟, „„Lirikë për një shpirt‟‟, „„Klithje në heshtje“ 
„„Adresa e atdheut‟‟ dhe „„Frymë shprese‟‟.  

 
Poezitë e dashurisë përbëjnë kapitullin 
më të bukur, ku një cikël i 
mrekullueshëm me poezi na shfaq 
botën e saj të drejtëpërdrejtë me fjalën, 
si një strukturë e diskurs letrar 
nëpërmjet një ligjërimi tokësor të 

hapur, me mesazhe të frymëzuara nga 
arti poetik. Simbolika e tokës së të 
parëve, bjeshkëve dhe njeriut shqiptar 
shoqëron vargjet meditative me të cilat 
ndërtohet sentenca e fjalës artistike.  
 
Le të lexojmë disa poezi të autores: Eja 
pra sonte e falma/një copë zemër/t`i 

dhuroj dy jetë/Eja se etje ka nata/ti 
engjëlli dhe harpa/ i ëndrrave të mia. 
Poezia (EJA).  
 
Kur shkruajmë për një krijuese të 
talentuar që në krijimtarinë letrare ka 
një vështrim tjetër por origjinal për 
vargjet poetike, të cilat i përcjell me një 
ndjesi të thellë duke krijuar botën e saj 

artistike, në gjininë e poezisë na duhet 
të shikojmë hapat e saj në 
bashkëbisedimin poetik me dashurinë. 
Fryma shpirtërore e vargjeve 
përshkohet nga dashuria, paqja dhe 
liria. Ajo nuk iu 

drejtohet imazheve, por shfaqet si një idealiste që bart jetën dhe e lidh fatin e poetes 
me fatin e jetës njerëzore.  

 
Tash pra të pijmë/verë me shishe/gotat t`i thyejmë copë-copë/s`ka largësi/që na ndan 
shpirti im/...sa e madhe, sa e vogël/thonë është kjo botë. Poezia (SHPIRTI IM).  
 
Angjelina Marku e fryn errësirën duke iu lutur erës dhe identifikon interpretimin e 
realitetit të jetës së njeriut shqiptar. Elementi lirik vihet re në poezitë me motive të 
ndryshme të shprehura në konstitucionin shpirtëror lirik me lëndë nga vendlindja e 
atdheu, që tregojnë rrjedhën e vizionit poetik e stilistik. Poetja është aktuale dhe 

bashkëkohore me ato çfarë shkruan në aspektin e përgjithshëm poetik dhe 
konkretizimin artistik. Përjetimi asociativ-estetik në poezinë e autores shfaqet në 
organizimin e lëndës jetësore të vargut të lirë si vetëdije e vizionit poetik i cili shpie 
Kohë për veten  
 
në strukturimin artistik të fjalës poetike në tekstin letrar. Nuk i dua/të vërtetat e 
vdekura/as buzëqeshjet e helmuara/jo, nuk i dua/ urtitë e çmendura/ as dashuritë/ e 
perënduara. Poezia (FTESË).  

 
Poezitë me temën e dashurisë spikasin më shumë në këtë vëllim poetik. Duke u 
shprehur me fjalë artistike struktura e librit dhe poezia e saj sjell vetëdijshëm edhe 
mesazhe për lexuesin e gjerë duke vënë në funksion vizionin estetik. E mbështetur në 
rrënjët e botës së saj të brendshme, pra në botën e atdheut të përjetshëm, në fatin e tij, 
të tashmen e të ardhmen, ndodh edhe interpretimi i vetëdijes së veprës letrare-
artistike. Lënda poetike pasqyrohet nëpërmjet artit të fjalës, dhe figurave letrare me 

përmbajtje metaforike, si molekula 
dashurie, sytë e zemrës, shiu i mallit, 

etj. Vargjet poetike njësohen me 
njeriun po aq sa edhe me vetveten. 
Trajtimi poetik i jetës perceptohet 
artistikisht duke filluar nga Kosova 
ku shtrihet zëri i saj por edhe në 
udhët e gjata të jetës. Ja çfarë na 
thotë: - E shpirti i të gjithëve/do 
t`pushojë i qetë/vetëm kur ti të 

kthehesh/këtu ku more emër/këtu ku 
more jetë/këtu është Adresa e 
Atdheut. Poezia (Për këtë emër). 
Dihet se poetët gjithmonë për shkak 
të poezisë u besojnë ëndrrave. Atdheu 
mbetet një dhimbje shpirtërore që ka 
lidhje të fuqishme me poetët. Është 
dashuria e parë dhe e fundit. 

Krahasimi e lotit me yjet është forcë 
përjetuese. Komunikimi gjuhësor u 
jep vlera artistike poezive të këtij libri  

mbresëlënës si tërësi poetike i 

shkruar nga një krijuese e 

mirëpritur në letërsinë shqipe.  

 

https://pegasiworldalbania.files.wordpress.com/2014/09/violeta-allmuca.jpg
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Adem Xheladini, Kërçovë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shtegtim trivial nëpër kohë… 
 

Parathënienë për mbledhjen poetike “E kuqja e qelqtë” (shqip-frëngjisht) të autores Migena Arllati 

 

Migena Arllati 

 

Teksake në dorë vargjet e autores Migena Arllati, një 

kalvar i tërë ngjarjesh të vijnë e zbrazen në sipar nga 

sirtari i artit të mirëfilltë të vargut, dhe një botë magjie 

të përshkon filltas. Më pas, ky art të gllabëron 
rrëmujshëm nëpër mbrumjen me pasion dhe 

figurshmërinë tejet të lartë të të rrëfyerit të një shpirti 

prej artisteje. Ngjarjet janë nga të përditshmet, nga të 

traditshmet, nga thellësia e shpirtit prej arti... 

 

Gjithsesi, vëllimi poetik i autores ngjeshet nga tre 

dashuri të mëdha: e shkuara-gjeneza; e tashmja-jeta; e 

ardhmja-e ngërthyer në misionin për pasardhësit dhe 

dëshirën për ta jetuar të përjetshmen, gjithsesi gjithnjë të 

trajtuar nga prizmi i dashurisë. Pra, jorastësisht 

përmbledhjen do ta quaja një triptik, apo trivialitet prej 

dashurishë nëpër kohë. 
 

Rrëfimi i autores Arllati fillimisht na josh përmes 

“fjalës” si nocion paranak i rrëfimit. Mbase ajo ka lindur 

bashkë me qenien, bashkë me belbëzimën, por autorja 

atë e sjell në një këndvështrim fare tjetërlloj, duke e 

ngjeshur me emocione dhe subkoshiencë, gjer tek 

sublimja ndaj: “e hëngrëm/e përtypëm/në manifaktura 
rrenash” ndërkohë që prologu i këtij cikli poetik, 

vazhdon sërish përmes prizmit ekzistencialist, ku 

përshkruhet ritmika e jetës në kohezionin origjinar, ku 

renditja pragmatiko-biografike vjen përmes “pirjes së 

duhanit” si akt triumfalist, ku “e pinte duhanin gjyshi 

im/...ulur këmbëkryq në vatrën e flaktë/..., për të 

vazhduar tek babai që “fjollat e hirta në shtëllunga i 

rriteshin/... mushkëritë me ngjyrë zi do t‟i visheshin”, e 

më pas tek i shoqi që “pi cigaren për ta shtrënguar 

heshtjen.../e fshihet nën të nikotintën mjegull”, për të 

përfunduar me epilog proteste se “im bir që rritet si lis” 
do të vuajë pasojat e kësaj “trashigimie prej vesi” ku “në 

fytyrë do t‟ia ndez flakë/nëse në rroba erë duhani i 

ndjej”.  Me një fjalë, ndonëse këto vargje janë pagëzuar 

“Anti”, aty gjejmë të gërshetuara mjeshtërisht, 

krenarinë, melankolinë, ardhmërinë, të mbrumura kaq 

figurshëm dhe kaq bukur, sa vetëm një penë e skalitur 

mund ta shprehë. Pra, aty ka një mesazh të qartë, se e 

ardhmja duhet ndërtuar e bardhë, pa vese, domethënë e 

mveshur me sa më shumë çiltërsi. Më tej cikli poetik 

vazhdon me vargjet “Bashkëshortë”, ku autorja nxjerr 

në pah nevojën e harmonisë, siç poetizon, edhe pse 

“jemi shkëndijur si dy gurë stralli/në folenë mbi 
shkëmb/lidhëm baltë në fije bari/në luftën e nxehtë/në 

luftën e ftohtë”.  Padyshim se një figuracion i lartë dhe 

një përshkrim i domosdosë së domosdoshme që sjell 

jeta bashkëshortore, sidomos, kur edhe gjatë 

“përmbytjes” në breg na nxjerr tjetra valë ku “krijesat 

tona i ngroh i njëjti diell” si ai dielli i dallëndysheve.  

Rrugëtimi poetik vazhdon më tutje me vargje mesazh të 

cilat i drejtohen të ardhmes sonë përmes “tim biri”, të 

cilit “nuk i bien më këpucët e vjetme” pasi tanimë 

“këmba e tij e vockël/shkel mbi tokën e madhe”, por 

autorja ka mesazhin e qartë humanist, se kjo “tokë e 
madhe/që bart miliarda njerëz”, kur të birit do t‟i rritet 

këmba e do të mbathë këpucë të madhe, ajo e porosit 

“Nё botёn e madhe/lehtё - lehtё tё ecёsh,/me kёmbёn 

tёnde/askёnd tё mos shkelёsh! “, një mesazh epilog me 

ndjenjë nëne, që çdo nënë do ta thurte për bijtë e saj, 

ama këtu përpos kësaj del në pah edhe ndjenja e 
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shqiptarëve, të cilët kurrë nuk kanë pushtuar toka të 

huaja dhe nuk kanë shkelur të tjerët, siç u ka ndodhur 

atyre vetë, që janë shkelur nga të afërm e të huaj, qoftë 

në kohë të largëta, apo edhe në kohët më të afërta. Pra, 
ky nocion i butësisë prej nëne del i qartë përmes këtij 

epilogu që autorja e ka gdhendur me kaq finesë. 

Rrugëtimi rrëfimtar më tutje vazhdon nëpër breg, pastaj 

si dhunë alegorike prej gruaje, si dëshmi, e praruar në 

dy sy, ku “Oqean i thellё, i pafundmi mall/don tё tё ketё 

nё tё tijёn valё!/ sepse “Shenjti digjet në flakën e 

Amorit” ku “iku edhe një natë pa gjumë në sy” e për të 

vazhduar nëpër malle, prej lumi në pëshpërimë” e gjer 

tek mëngjesi që prish ëndrrat e qershive në buzët e 

çelura të qershorit, për të vazhduar me tre ditë dashuri, e 

më pas një përjetësi, sepse Eva “hapi krahët në eter” dhe 
“klithje në ferr” pasi një zemër pa zemër është vjedhur 

nga një njeri i lig, ndërkohë që Doruntina rrokullis ditët 

në kalendar në pritje të një letre a një telefonate.  

 

Më pas, shtigjet e këtij shtegtimi nëpër vargjet e poetes 

Migena Arllati, na shpiejnë tek “Ditëlindja” me 

trëndafila vitesh sepse “Dy zemra në qiell” duan “një 

orë më shumë dashuri”, dhe në frymëzimin e qiellit 

“pianoja me zërin e saj rilind jetën mbi tastierën 

bardhezi, dhe futet pahetueshëm nëpër ëndrra gjatë një 

nate të gjatë dimri e zgjohet si “dita e parë e një 

dashurie të re” (Pa ftuar), ndërkohë që “flijimi i 
muzgut” thërret dashnorët në vals nate, ku gjuha e lules 

ujit petalet me ledhatime, në dilemën mes malit apo 

resë, ndërsa dashuria mbetet idealizëm nëpër gjethe të 

vjeshtës si shi kujtimesh.  

 

Dashuria si nocioni më sublimi i jetës vazhdon të 

rrjedhë herë si heshtje sysh pa mirëmëngjesi, herë si 

heshtje e jetës-poezi, e herë si smerald-narcis buzë Joni 

se në magjinë e re dëshira shndërrohet në Pegas... 

 

Më tutje, gjatë këtij rrugëtimi nëpër strehën e sublimes, 
autorja di kaq mjeshtërisht ta shfaqë idenë e përafrisë 

mes njerëzve, duke vërejtur se “në mirazhin e 

shtrëngatës” shfaqet përtej-jeta tek një varkë me dy 

vetë, ku “Pianoja e Triumfit” dhe “Ninulla e Argenit” 

vallëzojnë nëpër mbrëmjet e vjetra, të një pranvere të 

vonuar të dashurisë së dashuruar, e në Panteon, 

stalagmitet nëpër shekullnaja akullnajash, kohët 

fluturuan në marramendje të frikshme, ndonëse Afërdita 

i vështron me zili, sepse koha shënon vitin e ri dhe është 

çasti për të uruar... Përmbledhja përmbyllet me një 

poezi, do ta quaja përmbyllje të këtij shtegtimi jetësor 

nëpër vargje, ku në trokitjen e fundvitit, numërohen 
përimtas çastet në kapërcyell. 

 

Shikuar nga prizmi teorik-letrar, autorja na sjell forma 

të reja të rrëfimit poetik, ku bota e shpirtit, shfaqet herë 

si mitologji, herë si realitet, herë si brishtësi, ku 

refleksioni pozitiv është paraprijësi i këtij zinxhiri që ne 

e quajmë jetë.  

 

Domethënë, arti i vargut të Migena Arllatit, dëshmon se 

autorja ka njohuri të thella teorike rreth vargut, dhe ato 

nuk denjon që t‟i sjellë në trajtën moderne të ligjërimit 
poetik të sotëm, dhe gjithsesi se mund të radhitet në 

kalvarin e poezisë moderne, duke thyer kësisoj edhe 

disa klishe të krijuara në të shkuarën, të cilave edhe 

rrallëkush gjen guximin që t‟u ikë.  

 
Pra, në këtë përmbledhje, autorja vjen si stil vetanak, si 

origjinali i vetvetes, po edhe si ofertë që jeta të 

kundrohet nga prizmi i pozitives, duke ia prekur asaj të 

gjitha shqisat e universit dhe universales, qoftë si 

materie a si ide... 

korrik 2020 
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Tahir Bezhani, Gjakovë   
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Hysen Kurt, krenaria e raspodisë shqiptare në kohën tonë 

 

Portret: Rapsodi i mirënjohur i kohës sonë. 

 
60 vite jetë në ansamble të ndryshme folklorike nëpër Kosovë, Shqipëri, Evropë e Amerikë, janë madhështia e këtij 

rapsodi, plot krenari kombëtare. Këtij thesari do ishte mrekulli t‟i bashkohej edhe ndonjë lëvdatë shtetërore, pa dallim 

nga Kosova apo Shqipëria. 

 

Rapsodi Hysen Kurtaj  

 

Këto ditë takova në fshatin e lindjes, Stankaj të Rugovës 

së Pejës, Hysen Kurtaj, i moshës 75 vjeç. Një burrë i 

bëshëm, me veshjen e traditës rugoviane, të cilit një 

shall i bardhë, ngjeshur kokës, i kishte dhënë bukurinë 

gjithë fizikut të tij, me ato vetulla të trasha e të 

zbardhura, mustaqe të mbajtura mrekullueshëm, që ia 

shtonin hijeshinë një burri malësor, me gjatësi trupi si 
pishë mali. Lëvizjet e tij i ngjanin një tridhjetëvjeçari, 

ecte shpateve plot krenari jete ... 

 

Ishte ky Hysen Kurti, rapsodi më i njohur i kohës sonë, 

një këngëtar e valltar universal i melosit tonë popullor, 

trashëguar nga autoktonia e shpateve të Rugovës, 

mjeshtër i veglave të folklorit burimor  shqiptar, të cilat, 

me dorën e përsosur të një artisti skulpturor, i punon  me 

shijen prej mjeshtri të ditur.  

 

Me të parë se iu kishim afruar derës së oborrit të kullës 

së tij, nuk priti t‟a thirrnim sipas traditës, por u ngrit në 
këmbë dhe me atë zërin e bujarisë së vendit, malësorçe 

tha:  

“Mirë se erdhe o mik i dashur!” 

 

Pasi shtrënguam duart si vëllezër, bëmë nga një foto 

para kullës së Hysen Kurtit në Stankaj, e cila për syrin e 

shijen tonë, ishte më e bukur se kulla Ejfeli në Francë... 

 

Hysen Kurti tani më është i njohur në mbarë trojet 
shqiptare,  jo vetëm për këngën e bukur, melosin e  

veçantë, që dredhon ëmbël  nga shpirti fisnik, por njihet 

edhe për artin nga druri, me të cilin punon figura të 

ndryshme të personaliteteve historike të kombit, figura 

te heronjve të luftës dhe punë tjera me vlerë të 

jashtëzakonshme. 

 

Që nga fëmijëria, arti i Hysen Kurtit ishte kënga, me të 

cilën u rrit dhe filloi të merret që nga mosha 

dhjetëvjeçare si bari atyre shpateve të vendlindjes. Zëri i 

ëmbël fëminor joshte çdo adhurues të këngës shqipe. Në 

fillim këndonte këngë erotike, pastaj me pjekurinë e 
arritur, këndonte çdo lloj kënge e melosi burimor të 

trevës së Rugovës, si ato kreshnike e këngë trimërie. 

“Bukuritë e vendlindjes sime” - thotë Hyseni 

“gjithmonë kanë qenë inspirim i shpirtit tim për 

këngën”. Në shpirtin e tij të pasur, thellë flen edhe 

melosi i këngës malësorçe, të cilin nuk e le në harresë 

kur e dalldisë malli i kohës ... 

 

Hysen Kurti, në kuptimin e trashëgimisë së këtij arti, 

është autodidakt, pra një rapsod që ka provokuar e 

frymëzuar veten e tjerët në gjetjet e reja të artikulimit të 
zërit dhe melosit  autokton rugovian. “Baba e mixha” - 

thotë Hyseni “i kanë ra lahutës fort bukur, por nuk kanë 

kënduar asnjëherë. Ishin instrumenttistë të njohur të 

kësaj vegle historike të folklorit tonë shqiptar.” 

 

Nga dhuntia e tij personale, falë dashurisë së skajshme 

për artin folklorik, duhet theksuar se Hyseni u bie këtyre 

veglave me aftësi të rrallë: Çiftelisë, sharkisë, lahutës, 

veglave frymore, gjethit, bilbilit, fyellit, kavallit e 

bizhnicave. Pos veglave të cekura Hyseni është një 

valltar i talentuar, një artist i gjithanshëm në kuptimin e 
plotë të fjalës. Si i tillë Hysen Kurti në vitet 70-ta ka 

marrë pjesë thuaja në të gjitha festivalet e folklorit në 
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Kosovë e jo vetëm. Ka qenë pjesëmarrës i ansamblit 
folklorik “Rugova” dhe i shpërblyer me disa mirënjohje. 

 

Hysen Kurti që nga vitet 90-ta ekskluzivisht merret me 

veglën e lahutës, pra i njohur si lahutar brenda e jashtë 

Kosovës. Nëse e kërkojmë këtë arsye të rapsodit se pse 

ka bërë këtë “shkëputje” vetëm te lahuta, ai flet me 

krenari duke thënë: 

“E dëgjova zërin e shpirtit brenda vetes.”  

 

Me këtë ma kujtoi një thënie të Stendalit, kur shkruan: 

“E përjetoj bukurinë e botës vetëm në sajë të bashkimit 

të zjarrtë të mishit me shpirtin.” 

Kulla e Hysen Kurtit në Rugovë 

 

Vegla historike e folklorit tonë burimor shqiptar, ka 

hyrë brenda qenies së tij shpirtërore si diçka e veçantë, 

si ndjenjë e rrallë shpirtërore, tingujt e së cilës  

shprushin thellësitë shpirtërore bashkë me talentin e tij 

të lindur. Si njëri ndër rapsodët-lahutarët më në zë në 

trojet shqiptare, disa vite radhazi ishte i ftuar në 
organizimet e festivaleve të folklorit kombëtar shqiptar. 

Në vitin 2001  ishte i ftuar  në Gjirokastër, ku u 

shpërblye me mirënjohje për lahutë dhe çifteli. Në vitin 

2003, në Festivalin Kombëtar, në Lezhë, iu dha vendi i 

parë si lahutari më i mirë. Në vitin 2016 i ftuar nga 

“Zoja e Shkodrës” në SHBA, dy herë u shpërblye me 

dekoratë për suksesin e arritur në lahutë. 

 

Sukseset e arritura në artin e skenës folklorike, si rapsod 

i kohës sonë janë të shumta, sa nuk do kishte vend për 

numrin. Por,  vlen të ceket se këtë rrugëtim është duke e 

vazhduar edhe i biri i Hysenit, Sherif Hysen  Kurti, i cili 
e vazhdon përsosjen e talentit te babait të tij.  Sherifi me 

rastin e Shenjtërimit të NënësTereze në vitin 2016 në 

Vatikan, ishte i ftuar zyrtarisht si lahutarë. Edhe ky rast 

dëshmon  për një talent e trashëgimi familjare që do 

kultivojnë pasurinë shpirtërore kombëtare. 

 

Gjatë bisedës me rapsodin Hysen Kurti patëm një 

kureshtje të veçantë ta pyesim se nga ku kishte lindur 

dashuria e madhe për lahutën, si instrument i folklorit 

burimor shqiptar: 

“Nga të gjitha instrumentet e folklorit tonë kombëtar në 
veçanti e dua lahutën. Arsyeja është e thjeshtë sepse kjo 

vegël muzikore ka forcën dhe peshën historike të këngës 

së lashtë shqiptare. Për këtë arsye e dua dhe e kultivoj si 

artizan, i bie dhe i këndoj me respekt dhe krenari 

shpirtërore. Kam një xhelozi të grumbulluar ne zemër se 

këtë instrument (falë pasyçeltësisë sonë e institucioneve 

kompetente?!), pa të drejtë na e vodhën serbët dhe e 

bënë të “veten” në UNESKO. Kjo është një brengë dhe 

parehati shpirtërore e imja.” 

 

Duke  ndjerë një dashuri të skajshme ndaj folklorit, 

duke ditur edhe rëndësinë historike e shoqërore nëpër 
kohë, një grup entuziastësh të kësaj fushe nga Kosova e 

Shqipëria, janë organizuar dhe kanë formuar Shoqatën e 

Lahutarëve në nivel të Kosovës. Këtë Shoqatë e 

përbëjnë: Hysen Kurti, kryetar, ndërsa antarë Januz 

Velaj nga Shqipëria, Gjokë Kolaj nga Tuzi dhe Isa 

Muriqi nga Rugova e Pejës. Qëllimi kryesor i formimit 

të kësaj Shoqate të Lahutarëve është ruajtja e 

trashëgimisë folklorike ndër breza, si pasuri e trashëguar 

historike kombëtare. 

 

Talenteve të tillë, me vlera të rralla, që jetojnë brenda  
shoqërisë sonë shqiptare, është e udhës që shoqëria mos 

t‟i lerë në harresë të kohës. Harresa ndaj të tillëve do të 

thoshte krim në vete, krim ndaj kulturës në përgjithësi. 

Njerëzit e mëdhenj janë modest, siç është ky rapsod 

gjatë gjithë jetës. Ai nuk di t‟i përkëdhelet askujt. I 

dinjitetshem me jetën dhe kulturën personale. Lakmi 

shkuar lakmisë! 

 

Mirënjohjet e tij jane të pafundme, nga të gjitha skenat 

ku këndohet dhe kërcehet, ku buçet kënga dhe vallja 

shqiptare, që nga Rugova deri në Gjirokaster, një 

gjeografi admiruese e karrierës së tij të lavdishme, të 
cilën ai e tregon me modestinë e njeriut të lidhur aq fort 

me tokën dhe traditat e vendit të vet, një lis krenar në 

artin bashkekohor... 

 

Rugovë, korrik 2020 
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Bedri Tahiri, Prishtinë 

 

 

  

 

 

 

 

 

Obelisku i thyer 
Tregim 

 

Nёse nё letёrsi nuk hyn dhe jeta jote, 

atёherё ti nuk  di ç‟tё shkruash. 

(Dritёro Agolli) 

 
         

Kolona e gjatë e motorizuar me mbi dyqind automjete: 
tanke, autoblinda, praga, kamionë e autobusë përplot 

militarë, paramilitarë, policë, ushtarë e çetnikë serbë 
marshonte kalldrëmit të rrugës së vjetër gjarpërore që 

shpinte për në Galicë. Në ballë të saj, ndonjë njëqind metra 

largësi, printe "Llandroveri" ngjyrë blu me tre oficerë 
madhorë brenda. Gjenerali flokëpakët ngelur prapa 

veshëve e me ca syze të zeza, ulur në karrigen e parë, 
kishte hapur dritaren dhe vëzhgonte kujdesshëm terrenin 

përreth me dylbi të stërzgjatura. Kodrat e përthyera keq 
dhe malet e rrëpinjta i parakalonin në retrovizor.  

-Tokë djajsh,- shfreu më vete duke hequr nxitimthi dylbitë, 
të cilat për pak ia rrëmbeu ferra kaçe bri rrugës.  

Dy të tjerët, ulur prapa, ishin gërmuqur mbi hartën e vjetër 
topografike me ca shenja konvencionale dhe, herë pas herë, 

nënvizonin e rrumbullakosnin me laps të kuq. Veç shoferit, 
një ushtar fare i ri e kokërruar tas, sikur nuk e lodhte 

mendjen për asgjë. I gjori ishte kredhur në ca mendime 
lozonjare dhe voziste fare shkujdesshëm. Ndoshta 

ëndërronte të dashurën, që me lot në sy e priste diku larg.  
        -Ja edhe katundi i mallkuar që dikur e patëm fshirë 

nga faqja e dheut,- bëri ungurueshëm e nëpër dhëmbë 
gjenerali, duke e ngritur dorën lart për të treguar shtëpitë e 

para që dukeshin të strukura rrëzë kodrave gjysmë të 
zhveshura.  

Shoferi e mori me mend se duhej ndaluar, andaj 
instinktivisht frenoi fuqishëm. Makina ndaloi në vend duke 

u hedhur përpara. Oficerët prapa u përplasën keq mbi 
karriget e para. Me shpejtësi rrufeje dolën përjashta duke i 

rrapëlluar dyert fort sa që oshtiu edhe Lugu i Zanave 
matanë. Kur kuptuan se s'kishte gjë, nxorën hartën e 

zhubravitura dhe sërish i bënë tre rrathë të kuq. Kësaj here 
Galica ngeli midis tyre si brenda rrathëve të ferrit dantesk.  

        -Nëse çdo kund ka mbetur diçka, këtu nuk dua të 

mbetet gjë prej gjëje! Ama hiç fare. Kështu e  kemi urdhrin 
edhe nga lart. Po edhe pa të njësoj do të veproja. Po, njësoj, 

se gjyshi ma ka lënë amanet me gojën e vet, pak para se të 
jepte shpirt. Ai, ndjesë pastë, ishte pjesëmarrës i Betejës së 

Galicës, më 1924. Dhe, si dëshmi bindëse mbante një plagë 
në shpatull, e cila e përcolli deri në varre. Atëbotë këtu 

s'kishin lënë gjë mbi tokë, as buburreca, por edhe kishin 
pësuar keq duke e paguar shtrenjtë. Mbi njëqind e njëzet të 

vrarë e shumë të tjerë të plagosur e të gjymtuar. E sot, shih 
si janë ringjallur maskarenjtë dhe sërish na nxjerrin telashe. 

Tphu, farë e mallkuar! - bëri tërë inat duke pështyrë me sa 

fuqi që kishte. Të lirë jeni, bëni ç'të doni e ç't'u teket, zi e 
më zi ...  

        Dhe, katrahura çnjerëzore e çmendurake filloi 
hatashëm. Oguri i zi si lumë mbytës përlau çdo gjë. 

Popullata e pambrojtur mori arratinë. Burrat e luftëtarët e 

lirisë koptisën malet e monopatet për t'i vënë gjoksin së 
keqes. Tanket zinxhirorë, si somnambulë të tërbuar, 

uturinin mnershërn, duke hapur rrugë e shtigje. Piromanët 
e shfrenuar morën krahë te zemër. Tymi e flaka ngriheshin 

deri në qiellin e zymtuar. Çdo gjë digjej: shtëpitë, stallat, 
koshat e hambarët me drithëra. Traktorët, televizorët e 

gjërat e tjera me vlerë plaçkiteshin pangopshëm. Bagëtia e 
gjorë therej e vritej pamëshirshëm nëpër livadhe, ara e 

djerrina. Prapa ngelte veç tokë e djegur dhe e 
shkrumbëzuar. 

     -Zoti gjeneral, ç'të bëjmë me një bibliotekë të pasur 
private që e kemi hasur mu në qendër të fshatit? - foli i 

mbushur frymë nga vrapi rreshteri me trup të imtë e me 
shami të kuqe lidhur rreth koke, i ngeshëm e fort i 

vëmendshëm. Plot tri ditë e tri net u mor me to. Gjeti e ç' 
nuk gjeti. Libra, nga më të ndryshmit, dokumente, revista, 

foto e shënime të llojllojshme. Ca i ndante mënjanë, por 
prapë gjindosej dhe i hidhte në grumbullin e stivosur për 

djegie. "Të gjitha të digjen, të gjitha ... !" - urdhëroi i 
mllefosur në kulm. Vetëm kur flaka si gjuhë dhelpre 

tinëzare, i lëpinte radhazi sikur iu qetësua pakëz shpirti i 
katranosur.  

        -Hë, hë, i ziu profesor ç' paska pas bërë... - mërmëriste 
mbytas duke i shtrënguar nofullat tërë inat, gjithë këto libra 

çoroditëse. Po edhe unë ia punova mirë. Fort mirë, bile sa 
s'bën ndryshe. Dymijë e pesëqindtë  copë i përpiu flaka sa 

hap e mbyll sytë dhe, kënaqej e kënaqej. Zemra mal i bëhej 
nga gëzimi. Flaka rritej e rritej hove-hove. Çudi, një libër 

ende qëndronte i paprekur, nuk po digjej dot, Ishte 

monografia “Azem Bejtë Galica”. Instinktivisht zgjati 
dorën dhe e kapi. O Zot, pse e bëri këtë. I dhimbsej apo i 

duhej diç? As vetë nuk e kishte të qartë por, siç dukej ishte 
kjo e dyta. Ajo j duhej për dy gjëra: ta kapte më lehtë  

autorin e saj që atypari ishte diku, nëpër ato male të 
frikshme përreth dhe ta gjente varrin e trimit, i cili për vite 

të tëra e kishte tmerruar kralin e tyre në Beograd.  
      Pasi pushoi flaka dhe librat u shndërruan në hi e pluhur 

të bardhë e ndjeu veten të lehtësuar. Mori frymë lirshëm 
dhe zbrazi dy gota raki rrushi me meze viçi dy javësh 

fërguar mirë. Pse, mos ishte i pari që vepronte kështu? Jo, 
as i pari, as i fundit. Kështu kanë vepruar të gjithë 
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pushtuesit e famshëm, bëri me vete. Në fillim i kanë 

asgjësuar librat e bibliotekat, trurin e kombit, e pastaj fare 
lehtë i kanë arritur qëllimet shfarosëse. Këtë rrugë do ta 

ndjek edhe vetë... Por, ah, kjo është farë e çuditshme, farë 
djalli, ndërroi, sakaq mendjen. Shumë herë kishin provuar, 

por, kot.  
           Me librin e përcëlluar e të nxirë zuri të shëtisë 

rrugicave të ngushta të lagjeve të shkapërderdhura. Mori 
përpjetë drejt Udhës së Kuqe. Nuk ia ndante sytë balliinës 

së ilustruar të librit.  
       Sakaq në të mëngjër, sikur i bënë sytë. U ndal dhe vuri 

syzet. Një obelisk i veçuar e i rregulluar për merak. Përreth 
përplot lule të bukura e trëndafila jeshile. Në mes një foto 

si ajo e librit. Plotësisht e njëjta. Edhe disa herë e krahasoi, 
por nuk i besohej. Bebëzat e syve iu turbulluan e mendja i 

sillej vërdallë. Koka i zinte si zgjua bletësh. E thirri edhe 

ndihmësin. Kur edhe ai ia vërtetoi të njëjtën gjë u zverdh 
fare. Djersë të ftohta ia mbuluan ballin. E hoqi beretën me 

fjongo të zezë. Koka tullace u reflektua në obeliskun e 
lëmuar, duke ia shtuar edhe më tmerrin tronditës. U ul 

galuc, se nuk e mbanin këmbët. Një kove uji të ftohtë pusi 
dymbëdhjetë pashësh e solli në vete. Sërish i vanë sytë 

andej ...  
 

        - Ha, ha, ha, sikur qeshte Azem Galica,  duke dredhur 
mustakun si kreshtë mali. Ngadalë he burrë, ngadalë, se 

ende s'po të nget kush. Si të zuri kaq keq frika? Unë me 
vite qëndrova nëpër burgjet dhe qelitë tuaja e kurrë nuk u 

ligështova. As kur krali i juaj më dënonte me vdekje nuk 
më trembte dot. Përkundrazi, veç forcohesha më shumë e 

vdekjen nuk e droja fare se e doja lirinë. Atë e çmoja më 
shumë se jetën. Edhe bijtë e nipat e mi sot po veprojnë 

ashtu. Toka mëmë më ruajti me fanatizëm në zemrën e 
plagosur plot dyzet e shtatë vjet. Dhe sërish keni ardhur të 

më trazoni. Sa keq, ende s'mblodhët mend. Si e keni 
humbur toruan sikur të isha gjallë. Ah, sa qyqarë që jeni, 

pakurrizorë fare. Por, s'keni faj ju. E dini se po përpiqeni 
kot së koti. Dikur edhe vetë do të turpëroheni për këto që 

po i bëni, por do të bëhet vonë ...  
       - Ma sillni një çekan të madh,- bërtiti me zë hakërrues, 

saqë të tjerët brofën në këmbë frikshëm. Urdhrin ia zbatuan 
menjëherë. U mat ta qëllonte fuqishëm, por u ndal. Të 

gjithë ngelën gojëhapur. E nxori librin nga çanta ushtarake 
dhe një palë gërshërë të vogla që i përdorte për rregullimin 

e mustaqeve. Me duart që i dridheshin e preu foton e 

autorit dhe e futi në xhepin e përparmë.  
       - Do ta gjej ku është e ku s'është këtë bir bushtre e me 

këto duar do t'ia marrë shpirtin,- unguroi si bishë e 
plagosur, duke e shtypur mizorisht librin me çizmen e 

rëndë në bazamentin e betonuar. Çekani çau ajrin furishëm 
dhe copërat e mermerta tingëlluan zhurmshëm. As libri 

s'dukej më. U varros përdhunshëm. I sfilitur fare mezi arriti 
deri te vetura derëhapur. Veshët i oshtinin si daullja e 

shpuar. As kur i dha gaz shoferi nuk e ndjeu fare. Tek kur 
arritën përballë katërmbëdhjetë varrezave të reja u përmend 

dhe i hapi sytë. Por, sakaq e mbylli me duar se drejt tij u 
vërsulen ca si hije të përhitura e të përgjakura, duke ulëritur 

mërishëm:  
         - Kapeni kriminelin! Ky na sakatosi edhe në 

Qyqavicë. Po, po, ky vetë. T'ia nxjerrim sytë! Po, po, ky 
vetë. T‟ia nxjerrim sytë!... T‟ia presim kokën!... Ta therim 

në fyt!... T‟ia presim duar e këmbë!... Ta djegim të gjallë! 

... Kapeni ... Kapeni ...  
 

       - Zoti gjeneral shtatë veta na i vranë në shkrepat e 
Galicës ... Edhe katër kanë ngelur të plagosur rëndë ... Një 

tank u rrokullis me dhjetë ushtarë në greminë...Edhe një 
kamion përplot ushtarë ra në mina...  

 
        Makina nxitonte tatëpjetë pa i vënë re gropat e hapura 

nga granatat e pa u vënë veshin lajmësve nga terreni që 
klithnin e çirreshin pas tij. Kokën e kishte futur nën 

xhaketë dhe me duar shtrëngonte tëmthat që po i pëlcisnin. 
Tek kur arritën para shkollës ndaloi dhe mori frymë pakëz. 

Dolën edhe oficerë të tjerë. Edhe mjeku me ca barna në 
dorë vrapoi për t'i dhënë ndihmën e parë. Pas një peniciline 

e mori veten dhe i çeli sytë. Shikoi për anësh si i 

çakërdisur. Përballë tij sërish Azem Galica. O Zot, ishte 
ëndërr apo i bënin sytë? Busti prej bronzi shkëlqente 

krenarisht mbi piedestal dhe sikur fliste me ironi 
shpotitëse:  '  

      - Eja, eja, se kudo që të vesh do t' më gjesh mua. Ky 
është trualli im, kjo është toka ime e shtrenjtë. Nuk kam ku 

të shkoj tutje, jo.  
       E nxori me mundim revolen që ta qëllonte.  Sytë iu 

turbulluan e dora i dridhej si purteka në ujë. Shumë Azema 
i dolën përpara...  

 
       -O prite, prite Azem Galicën, ore!- ushtuan malet 

përreth. Nga Suka e Madhe vinte melodia e ëmbël e 
grykëhollës liridashëse. Ato nanurisnin lirinë. Zanat 

bukuroshe u mbanin iso. Nipat e AzemGalicës ia ujitnin 
rrënjët me gjak. Lulëkuqet bulbëronin edhe mbi dëborën e 

vonë. Zemra e kryetrimit buzëqeshte kudo: në Galicë, në 
Prekaz, në Oshlan, në Shalë, në Llap e në mbarë Kosovën 

martire. Ai po shihte lirinë duke hedhur shtat.  
 

        Kur i hapi sytë gjenerali pa se ishte në spital, në 
repartin e neuropsikiatrisë. Mbi kokë i qëndronin shumë 

mantelbardhë e vetë ishte i mbërthyer fortë për krevati. 
Secila foto në mur i ngjasonte në Azem Galicën. Dhe, 

ulërinte me zë duke e futur kokën thellë e më thellë nën 
çarçafin e bardhë. Kryemjeku drodhi kokën habitshëm. 

Puna e tij kishte mbaruar. Ishte në shkallën më të lartë të 
çmendisë. 

 

          Kishte kaluar mesi i natës dhe infermieri plak po 
kotej në kthinën e kujdestarisë kur erdhi një zhurmë 

mbytëse andej nga fundi i korridorit. Ai brofi trembshëm 
dhe përgjumshëm nxitoi nëpër dhomat e të sëmurëve. Në 

atë të parafundit ende pa e hapur derën përmes xhamash 
vërejti këmbë që lëvareshin në ajër. Gjenerali zemërkatil ia 

kishte shkurtuar jetën vetes. Çarçafi i bardhë, bërë si litar e 
i lidhur për neoni, ndrinte në qafën e tij të mavijosur...  

 
          Kreshtat e thepisura të Galicës vazhdonin të nxirrnin 

flakë e zjarr. Liria trokiste fuqishëm në gurët prej stralli, të 
cilët flakëronin nga gjylet e topit. Një shqipe fluturonte lart 

duke u përzier me avionët e NATO-s. Luftëtarët e lirisë, si 
Anteu i pavdekshëm, me këmbët në shkëmbinj bëheshin të 

paprekshëm. Vetëm atyre u takonte përjetësia! 
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Sport 

 

 

 

 

 
 

Arbëria në ligën e landit të Vjenës (Wiener Landesliga) 
 

Disa nga shahistët e klubit Arbëria 

 

Vjenë, 28 qershor 2020: Edhe një lajm i mirë sportiv për dashamirët e 

shahut. Ditë më parë Federata e Shahut e Vjenës (https://www.chess-
vienna.at/) mori vendimin që, duke pasur parasysh sukseset e njëpasnjëshme: 

ngritjen për katër kategori në vetëm 7 vite ekzistimi, t‟i ofrojë klubit Arbëria 

që në sezonin e ardhshëm të garojë në Ligën e Landit të Vjenës, e cila është 

liga më e lartë në krahinën e Vjenës dhe një kategori më lartë se liga e parë e 

Vjenës, aty ku klubi ynë do të duhej të garonte këtë sezon, për faktin se në 

sezonin e kaluar u shpall kampion në ligën e dytë të qytetit të Vjenës. Ky 

është suksesi më i madh ekipor i një klubi sportiv shqiptar në diasporë, duke 

ditur se Liga e landit të Vjenës është ekuivalente me ligën e dytë të shahut në 

Austri, këtij shteti me rreth 9 milionë banorë.  

 

Këtij suksesi duhet shtuar edhe të dhënën se pas përfundimit të kampionatit 

të shahut për sezonin 2019/2020, edhe ekipi i dytë i klubit Arbëria u shpall 
kampion në ligën e katërt të Vjenës (2. Klasse) dhe nga sezoni i ardhshëm do 

te luajë një rang më lartë, në ligën e tretë të Vjenës.  

 

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 sezonë sportive dhe po nis përgaditjet për 

sezonin e ri 2020/2021. 

 

***** 

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. 

 

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.  

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.  

 
Burimi: https://www.albinfo.at/klubi-i-

shahut-arberia-ne-ligen-e-landit-te-vjenes-

wiener-

landesliga/?fbclid=IwAR2Kps3LwyYPH5

4YnscJSNDeLawTQSZCGjLXkhrmUbH

4dbnsaU-hoA5_PxU 
 
Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=JP9V

NeKtwvE&feature=youtu.be&fbclid=IwA

R2yYHi6rKN5jvW9FwXpv-

cYxZe8xEdAjkmXQIO9gSuBfp6DmZak

U8Xjdug 

 

 

 

https://www.chess-vienna.at/
https://www.chess-vienna.at/
https://www.albinfo.at/klubi-i-shahut-arberia-ne-ligen-e-landit-te-vjenes-wiener-landesliga/?fbclid=IwAR2Kps3LwyYPH54YnscJSNDeLawTQSZCGjLXkhrmUbH4dbnsaU-hoA5_PxU
https://www.albinfo.at/klubi-i-shahut-arberia-ne-ligen-e-landit-te-vjenes-wiener-landesliga/?fbclid=IwAR2Kps3LwyYPH54YnscJSNDeLawTQSZCGjLXkhrmUbH4dbnsaU-hoA5_PxU
https://www.albinfo.at/klubi-i-shahut-arberia-ne-ligen-e-landit-te-vjenes-wiener-landesliga/?fbclid=IwAR2Kps3LwyYPH54YnscJSNDeLawTQSZCGjLXkhrmUbH4dbnsaU-hoA5_PxU
https://www.albinfo.at/klubi-i-shahut-arberia-ne-ligen-e-landit-te-vjenes-wiener-landesliga/?fbclid=IwAR2Kps3LwyYPH54YnscJSNDeLawTQSZCGjLXkhrmUbH4dbnsaU-hoA5_PxU
https://www.albinfo.at/klubi-i-shahut-arberia-ne-ligen-e-landit-te-vjenes-wiener-landesliga/?fbclid=IwAR2Kps3LwyYPH54YnscJSNDeLawTQSZCGjLXkhrmUbH4dbnsaU-hoA5_PxU
https://www.albinfo.at/klubi-i-shahut-arberia-ne-ligen-e-landit-te-vjenes-wiener-landesliga/?fbclid=IwAR2Kps3LwyYPH54YnscJSNDeLawTQSZCGjLXkhrmUbH4dbnsaU-hoA5_PxU
https://www.youtube.com/watch?v=JP9VNeKtwvE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2yYHi6rKN5jvW9FwXpv-cYxZe8xEdAjkmXQIO9gSuBfp6DmZakU8Xjdug
https://www.youtube.com/watch?v=JP9VNeKtwvE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2yYHi6rKN5jvW9FwXpv-cYxZe8xEdAjkmXQIO9gSuBfp6DmZakU8Xjdug
https://www.youtube.com/watch?v=JP9VNeKtwvE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2yYHi6rKN5jvW9FwXpv-cYxZe8xEdAjkmXQIO9gSuBfp6DmZakU8Xjdug
https://www.youtube.com/watch?v=JP9VNeKtwvE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2yYHi6rKN5jvW9FwXpv-cYxZe8xEdAjkmXQIO9gSuBfp6DmZakU8Xjdug
https://www.youtube.com/watch?v=JP9VNeKtwvE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2yYHi6rKN5jvW9FwXpv-cYxZe8xEdAjkmXQIO9gSuBfp6DmZakU8Xjdug
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