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FJALA JONË 

 
Të nderuar lexues, 
 
kemi kënaqësinë t’jua përcjellim numrin e dyzet e tre të revistës sonë dhe tuaj ‘‘Dielli 
Demokristian’’. Që nga 1 qershori i vitit 2010, përgjatë më shumë se dhjetë viteve ju 
informojmë për aktivitetet e zhvilluara në javët dhe muajt që lëmë pas, jo vetëm në 
Austri, por dhe më gjerë. Po ashtu, vullnetarisht, që nga viti 2012 po bëjmë të mundur 
botimin e një verzioni të shkurtër edhe në gjuhën gjermane. Për më tepër, kemi në 

funksion faqen tonë në internet: www.dielli-demokristian.at, ndërsa kemi hapur një 
faqe për komunikim me ju në platformën e rrjetit social ‘‘Facebook’’ me emrin Dielli 
Demokristian. Pra, ju mirëpresim! 
 
Revista ‘‘Dielli Demokristian’’ në Vjenë kësaj radhe sjell shkrime nga 
bashkëpunëtorët e shumtë nga Austria, Gjermania, Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, etj.   
 
Edhe këtë herë do të keni mundësi të lexoni për ngjarje me rëndësi shoqërore. Nga 
aktivitetet kulturore vlen të veçohen ato nën organizimin e Lidhjes së Shkrimtarëve 

edhe Krijuesve Shqiptarë në Austri ‘‘Aleksandër Moisiu’’ (www.moisiu.eu). Për fat të 
keq, aktivitetet në kuadër të ‘‘Muajve të Kulturës Shqiptare në Austri 2020’’, të 
organizuara nga Këshilli Kordinues i Shoqatave Shqiptare në Austri, u detyruan që, 
për shkak të ashpërsimit të masave lidhur me pandeminë, të ndërpriten pas 
manifestimit të tretë. 
 
Shumë e suksesshme vlerësohet edhe pjesëmarrja, për të tetin vit me radhë, e garimit 
të klubit të shahut Arbëria (www.arberia.at), i cili tashmë pesë vite përfaqësohet me dy 

ekipe. Sezonin e kaluar Arbëria arriti të shpallet kampion në të dy ligat ku garonte deri 
më tani, duke bërë që këtë vit të luajë me një ekip në ligën e parë të Vjenës, ndërsa me 
ekipin e dytë në ligën e tretë të Vjenës. Është ky suksesi më i madh i deritanishëm i 
sportit 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 mars 
të vitit 2021. 
  
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.arberia.at/
mailto:dielli.demokristian@gmail.com
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Faqja e tretë

 

Don Lush Gjergji, Prishtinë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nëna Tereze - paradigma e komunikimit dhe interkulturalizmit universal 
 

(110 vjetori i lindjes së Gonxhe Bojaxhiut; 30 vjetori i themelimit të SHHB të Kosovës “Nëna Tereze”) 

Nëna e njerëzimit, Shën Nënë Tereza 

 

Nënën Tereze Bojaxhiu e kam takuar shumë herë gjatë 
njohjes, shoqërimit dhe bashkëpunimit me të, në 

meridianët të ndryshme të botës, që nga takimi im i parë 

personal në Romë më 29 mars 1969. Unë atëherë isha 

student i vitit të dytë të filozofisë në Universitetin 

"Urabanian". Atë e kam shoqëruar në pesë vizitat e saja 

në Kosovë dhe në Maqedoninë Veriore, 1970, 1978, 

1980, 1982, 1986; isha me të gjatë Shpërblimit Nobel për 

Paqe, në Oslo, (10 dhjetor 1979); në shumë vende të 

Evropës Lindore;  sidomos në Kalkutë dhe në rrethinë ( 

dhjetë ditë, 1989)...  

 

Çdo takim ishte si i pari dhe  i fundit, që më bënte 
përshtypje thjeshtësia, çiltëria, mirësia, bujaria, duresa, 

shenjtëria, kujdesi dhe dashuria për të varfër ndër më të 

varfër, të gërbulur, ata që askush nuk i donte, sidomos 

kujdesi, vëmendja, shërbimi dhe dashuri shembullore për 

çdo njeri,  aftësia e saj për të vuajtur dhe vepruar për 

kthimin e dinjitetit dhe personalitetit bazik të çdo njeriu, 

veçmas të atyre në buzë të vdekjes, për të gërbulur dhe të 

përjashtuar, për mbarë njerëzimin.  

 

Gjithnjë kam studiuar dhe hulumtuar për rrënjët, burimin, 

zanafillën e këtij përkushtime dhe dashurie kaq prekëse 

dhe tërheqëse për mbarë botën. Përfundimi im është ky: 

janë dy burime unike që e kanë përgatitur dhe dhuruar atë 

gjithë botës:  

• tradita dhe përvoja kombëtare ilire, arbërore, 

shqiptare, në familje dhe në famulli,  që 

mbështetet në këto parime të shenjta dhe 

domethënëse: “Bukë, krip dhe zemër”, dhe: 

“Shtëpia është e Zotit dhe mysafirit”; “S’ka 
shtëpi pa pleq dhe pa fëmijë” 

• si dhe përvoja dhe jeta e dashurisë së krishterë 

në familje dhe në bashkësi famullitare, porosia 

e Jezusit i cili identifikohet me çdo njeri: “Çka 

do bëtë për njërin ndër këta vëllezër të mi më të 

vegjlit, e  bëtë për mua” (Mt 25, 40).  

• Ajo ishte Dashuria në veprim, siç e kam 

definuar unë. Me 17 libra kushtuar Nënës 

Tereze, të përkthyera në shumë gjuhë botërore, 

jam munduar t'i dokumentoj dhe argumentoj 

këto dy burime të pashtershme për Nënën 
Tereze: Zotin - Dashuri dhe Vëllaun apo Motrën 

Njeri. 

 

Nëna Tereze është paradigmë e interkulturalizmit, 

shkëmbimit dhe pasurisë gjithnjerëzore, sepse ajo na ka 

mësuar dhe dhuruar pesë shkallë themelore të lidhjeve 

dhe marrëdhënieve ndërnjerzore, si parakusht thelbësor 

për takim, bisedim, dialog, komunikim dhe bashkim. 

 

1. Për Nënën Tereze, çdo njeri është para së 

gjithave Njeri, si unë dhe si ti, pra, me dinjitet 

dhe personalitet që duhet ta çmojmë, nderojmë, 
pranojmë, pa asnjë përjashtim etnik, gjuhësor, 

gjinor, kastor, fetar, ashtu si është, në kërkim të 

mirës, vërtetës, jetës, mirësisë dhe dashurisë 

universale. 

 

2. Hapi i dytë i Nënës Tereze është edhe më cilësor 

dhe përmbajtësor: çdo njeri është Vëllai apo 

Motra ime, sipas mësimit dhe frymëzimit të 

krishterë. Feja matet nëpërmjet dashurisë, dhe 

dashuria për Zotin kalon nëpër “shkallët” e 

dashurisë për kryeveprën e tij, njeriun. Nëse 
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Zoti është Krijuesi dhe Shpëtimtari i çdo njeriu, 

pra, i njerëzimit, atëherë ne duhet ta shohim, 

njohim, duam dhe shërbejmë çdo njeri – si vetë 

Zotin. 

 

3. Kjo bindje, përcaktim dhe orientim i Nënës 
Tereze, sjell të shkalla e tretë: çdo njeri nuk 

është vetëm njeri, Vëlla apo Motër, por vetë 

Jezu Krishti, dhe çka do që bëjmë, ana 

pozitive, apo nuk bëjmë, ana negative, për 

Njeriun, bëjmë apo nuk bëjmë, për vetë 

Zotin. Ky është vlerësimi i Zotit për jetën dhe 

veprimtarinë tonë, tani dhe në amshim. Masa e 

Zotit është vetëm një – dashuria, si dhe gjuha e 

Zotit, është po ashtu një - ajo e dashurisë. Jemi 

të lumtur vetëm kur jetojmë në dashuri – marrim 

dhe japim dashuri njëri – tjetrit. 

 
Prandaj, Dashuria është sinonim i Zotit, do të duhej të 

ishte edhe i Njeriut. 

 

Këto pesë shkallë, të mbështetura në takim, bisedim, 

dialog, komunikim dhe bashkim në dallime, kanë 

krijuar dy shtyllat bazike të jetës dhe veprës së Nënës 

Tereze: kulturën e jetës dhe qytetërimin e dashurisë. 

Pa këtë dy elemente thelbore, nuk ka interkulturim, 

integrim, harmoni mes njerëzve, etnive, feve, 

botëkuptimeve të ndryshme, në krijimin e asaj që është 

detyra dhe mundësi për të gjithë: bashkimi në dallime. 
Ose do ta synojmë dhe krijojmë këtë, ose do të 

rrëshqasim në skajshmëri të ndryshme, gjithmonë në dëm 

tonë dhe të tjerëve. 

 

Pa takime, bisedime, dialogje, komunikime dhe 

bashkime në dallime, mendjen tonë e ngarkojnë dhe 

robërojnë paragjykimet, vlerësimet intuitive, tashethënat, 

përgojimet, ngurrtësia e mendjes dhe akulli i zemrës, 

kështu që jetojmë pa ndonjë shije dhe kuptim, 

domethënie, kënaqësi, lumturi, mbi të gjitha pa dashuri.  

 
Bota e sotme nuk është e lirë nga robëritë e ndryshme, 

dhe si e tillë, as e mirë, sepse mungon hapësira e jetës së 

përbashkët, njerëzimi në kohën tonë është i robëruar nga 

pesë “diktatorë” të pavetëdijëshëm, që janë: 

materializmi, konsumizmi, hedonizmi, relativizmi 

dhe ateizmi praktik, që rrënojnë vlerat dhe virtytet 

njerëzore, morale dhe fetare, me këtë vetë njeriun, duke 

ia marrë “frymën” e shpirtit, qenësoren, thelbësore, 

kryesoren, të Vërtetën dhe Dashurinë. 

 

Nëna Terze me jetën dhe veprimtarinë e saj të bujshme, 

ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në zhvillimin 
dhe përmbajtjen e  interkulturit universal, duke u bërë dhe 

mbetur rrugë, frymëzim, paradigmë e një botës së re, më 

njerëzore, ku ka vend, hapësirë, mbi të gjitha kujdes dhe 

dashuri për të gjithë. 

 

Ja pesë pikat dhe risitë kryesore të jetës dhe veprimtarisë 

së Nënës Tereze për ne dhe për mbarë njeëzimin. 

 

1. Feja - kërkim, shpresa - veprim dhe dashuria – flijim 

dhe dhurim 

Ndër risitë më të rëndësishme që kam hetuar unë janë 

këto: feja - që për Nënën Tereze ishte kërkim i Zotit në 

Njeriun dhe i Njeriut në Zotin, në çdo fazë të jetës së 

saj dhe për çdo njeri pa dallime dhe përjashtime. E kishte 

kërkuar Zotin dhe thirrjen, planin e tij prej moshës 12 deri 

18 vjeçare, kur kishte vendosur plotësisht t’i kushtohet 
atij: “Dua të bëhem motër misionare për t’i ndihmuar të 

varfrit e botës” (Letnicë, 14 gusht 1928). Gjatë 18 viteve 

si “Motër e Loretos”,  dhe së fundi prej vitit 1950 e deri 

te kalimi në amshim, 5 shtator 1997. Kurrë nuk e ka ndarë 

Zotin prej Njeriut dhe Njeriun prej Zotit dhe mu për këtë 

jetonte me Zotin dhe për Zotin, me Njeriun dhe për 

Njeriun. 

 

Shpresa – veprim, gjithnjë dhe kudo, me dashuri dhe për 

dashuri, me parimin: “Kudo që jeta është në rrezik, aty 

duhet të jemi ne.” 

 
Dashuria – flijim dhe dhurim pa kursim për t’u bërë dhe 

mbetur Nëna e Dashurisë, sipas tri parime të shenjta: “Pa 

dashuri dhe flijim, jeta s’ka kuptim.” “Vetëm 

dashuria do ta shpëtojë botën.” “Veprat e dashurisë 

janë vepra të paqes.” 

 

2. Nëna universale – universalizmi i jetës dhe dashurisë 

Misioni i Nënës Tereze është Dashuria, vend-veprimi 

është bota, mbarë njerëzimi, metodologjia është dëshmia 

e krishterë, qëllimi është lehtësimi dhe pakësimi i 

vuajtjeve, mënyra është pjesëmarrja e plotë dhe e lirë në 
jetën e tyre, të privilegjuar janë të braktisurit dhe të 

dëbuarit e botës. 

 

Risia e dytë e Nënës Tereze ishte UNIVERSALIZMI në 

çdo kuptim dhe drejtim kohor dhe hapësinor në dy 

parime themelore: Për Zotin – Dashuri dhe Njeriun – 

Vëlla apo Motër, pra, i jetës dhe dashurisë. Askush në 

historinë e njerëzimit, as në atë të krishterimit, nuk kishte 

nisur dhe zbatuar një vepër të tillë pa kurrfarë përjashtimi 

kombëtar, fetar, gjinor, kastor, shoqëror, dhe vetëm ajo 

kishte arritur që t’i bashkonte të gjithë, hinduistët, 
budistët, myslimanët, të krishterët, ateistët, agnostikët, 

me fuqinë e fesë dhe frymëzimin e dashurisë. Ajo nuk 

kishte për qëllim kthimin e të tjerëve në fenë e krishterë, 

në Kishën Katolike, por “që të jetë në mesin e tyre rrezja 

e Pranisë dhe e Dashurisë së Zotit, që t’ ua dhurojnë të 

gjithëve Zotin – Dashuri – Atë.” 

 

Qëllimi i saj, pra, ishte diçka tjetër, dashuria dhe prania e 

Zotit në botën e sotme, sidomos ndër të varfrit më të 

varfër, të braktisur, të gërbulur, njerëz të përbuzur dhe të 

përjashtuar nga jeta e rëndomtë, për të drejtën më madhe 

dhe shenjte: për lumturi dhe dashuri. 

 

Kjo nevojë, e drejtë, mundësi, detyrë, synim, qëllim, sot 

shkelet anekënd botës me shumë mënyra dhe 

mekanizma, duke mos e kuptuar dhe pranuar se dallimet 

janë begati, pasuri, përplotësim, mundësi pozitive dhe 

konstruktive për të gjithë. 

 

3. Vuajtja – bekim e jo mallkim 
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Risia e tretë e Nënës Tereze është kjo: vuajtja, pësimi, 

mjerimi, varfëria, gërbula, Sida, si dhe çdo pësim tjetër, 

nuk është mallkim, dënim i Zotit, por hir, mundësi për ta 

treguar dashurinë ndaj Jezusit që vuan në njerëz të tillë. 

Ajo thoshte kështu: ”Të varfrit na japin ne shumë më 

tepër, na dhurojnë mundësinë që konkretisht ta duam dhe 
ta shërbejmë Jezusin i cili pëson në ta. Ata na japin 

falënderimin… Paqja do të vijë në botë nëpërmjet të 

varfërve. Të varfrit janë të detyruar të jenë të tillë, ndërsa 

ne jemi të varfra për dashuri ndaj Jezu Krishtit dhe për 

t’i kuptuar deri në fund ata që nuk kanë asgjë duke jetuar 

si ata dhe me ata... Jepni duart tuaja për shërbim të 

varfërve, zemrën tuaj për t’i dashur të varfrit. Dashuria 

e vërtetë është gjithmonë flijim dhe dhurim. Kur nuk kam 

asgjë, atëherë jap gjithçka, sepse dhuroj vetveten” 

 

4. Dhurim falas dhe në tërësi 

Risia e katërt e Nënës Tereze është dhurimi falas dhe në 
tërësi, me dashuri dhe për dashuri, me hare dhe 

falënderim. Ajo shpeshherë thoshte kështu: “Nëse nuk 

mund të bësh asgjë për të tjerët, atëherë së paku 

buzëqeshu, sepse kjo nuk të kushton asgjë, por jep shumë. 

Gëzimi duhet të jetë një ndër thesaret e jetës sonë… 

Kështu më thoshte Nëna Loke: ”Gonxhe Gjyli, bija ime, 

ose bëre këtë punë me zemër, ose mos e bën aspak!”.  

Dhe vazhdon kështu: ”Unë ju kam thënë motrave 

përgjegjëse për bashkësitë tona: Bota është plot mjerime, 

vuajtje, pikëllime. Ne duhet të dalim në botë për ta 

pakësuar vuajtjen, për të qenë rrezja e Dashurisë së 
Zotit... Jepe pjesën më të mirë të vetvetes, zemrën, 

dashurinë...” 

Dhe ja, prapë mrekullia e dashurisë dhe e shenjtërisë: Më 

e varfra e botës, Nëna Tereze, më së shumti i ka ndihmuar 

të varfrit e botës, jo vetëm në anën materiale, por edhe 

më tepër në atë shpirtërore, sepse është dhuruar falas dhe 

tërësisht, me gëzim dhe me dashuri të plotë Zotit 

nëpërmes njeriut. 

 

5. Kontemplative - aktive në botë  

Risia e pestë e Misionareve të Dashurisë është kjo: të jenë 
kontemplative aktive në botë. Kjo do të thotë të jenë 

tërësisht të kushtuara Zotit në lutje, meditim, adhurim, 

pendesë, dhe si pasojë e kësaj jete shpirtërore, të jenë 

edhe aktive në botë me dashuri vepruese.  

 

Kontemplative- aktive domethënë ta kërkojmë, gjejmë, 

shërbejmë Zotin jo vetëm në çaste të kushtuara atij, në 

jetën tonë shpirtërore, por gjithkund dhe gjithnjë, 

pikërisht me fuqinë e fesë dhe me frymëzimin e 

dashurisë. 

 

Nëna Tereze thoshte: ”Nëse e njohim, duam, adhurojmë, 
ushqehemi me Jezu Krishtin vetëm në meshë, në Kungim, 

është tepër pak. Ne lutemi, meditojmë, adhurojmë, 

marrim pjesë në meshë, e marrim Jezusin në Kungim në 

zemër për ta vazhduar këtë kërkim dhe shoqërim me të në 

përditëshmëri. Nëse e gjejmë dhe shërbejmë Jezusin në të 

varfrit tanë, atëherë jemi kontemplative në mesin e 

botës..Prej Jezusit në Eukaristi, kalojmë në Jezusin Vëlla 

apo Motër – Njeri...” 

Ndërsa bashkësitë tjera rregulltare ndahen në dy kategori, 

aktive apo vepruese në botë, nëpër famulli, shkolla, 

spitale, institucione të ndryshme, dhe kontemplative, të 

mbyllur dhe të kushtuar tërësisht vetëm jetës shpirtërore, 

Nëna Tereze ka gjetur modelin e ri që këto dy lloje jete 

dhe kushtimi të bashkohen në një me harmoni dhe 
veprimtari mahnitëse. 

 

Për këtë Nëna jonë Tereze ishte dhe gjatë do të mbesë 

“Ungjilli i gjallë”, risia ungjillore dhe “Misionarja e 

Dashurisë”, Nëna e botës së mjerimit, tash Shenjtëresha 

e Dashurisë. 

 

Ajo bindshëm ka dëshmuar që krijimi i njeriut, familjes, 

shoqërisë së re, është i mundshëm dhe ka dy shtylla, 

binare, orientime: Zotin dhe Njeriun, kurse mënyra e 

realizimit është prapë e dyfishtë: feja dhe dashuria.  

Të besosh në Zotin, e mos të besosh në njeriun, është 
utopi, vetëmashtrim, tradhti, si dhe ta duash Zotin, e mos 

ta duash Njeriun, është lëshim gabim, mëkat. 

 

Me Zotin Dashuri dhe Vëllain apo Motrën Njeri – çdo 

gjë është ndryshe, më e mirë, më njerëzore, më e 

bukur, burim lumturie dhe frymëzim dashurie. 

 

 

Veprat e Don Lush Gjergji-t kushtuar Nënës Tereze: 

Nëna jonë Tereze, shqip, 1980; 1990; kroatisht, 1982; 

1990; sllovenisht, 1983; italisht, 1983; 1985, 1988; 
frëngjisht, 1985; spanjisht, 1988, 2016; hungarisht, 1990; 

anglisht, 1992 

Lule për Nënën, shqip, 1986; italisht, 1987. 

Dashuria në vepër: Nëna Tereze, shqip, 1992; kroatisht, 

1995. 

Gonxhja jonë – Nëna e botës, 1998. 

Madre della carità, italisht, 1990, ribotohet për çdo vit; 

anglisht, 1991; 2010; frëngjisht, 1993; spanjisht, 1993, 

2010; polonisht, 1994; gjermanisht, 1995; shqip, 2000; 

2010; kroatisht, 2007; sllovenisht 2009. 

Gonxhe Bojaxhiu – Nënë Tereza, Poezi dhe Uratë, 
zgjodhi: Dr. don Lush Gjergji, 1998; 2000. 

Vivere, amare, testimoniare, La spiritualità di Madre 

Teresa, dy vëllime, italisht, 1995, ribotohet për çdo vit; 

anglisht, 1998; polonisht, 199; shqip, 2016. 

Živjeti s Kristom, kroatisht, 1997. 

Ljubiti s Marijom, kroatisht, 1997. 

Svjedočiti s Crkvom, kroatisht, 1998. 

Zraka Božje Ljubavi, kroatisht, 1998. 

Madre Teresa, L’amore in azione, italisht, 2002; 2003, 

2007; 2009; polonisht, 2002; 2003; litvuanisht, 2003; 

anglisht 2008; 2010. 

Bog ljubi danas preko nas, kroatisht, 2003, sllovenisht, 
2009. 

Nëna Tereze, dashuria në veprim, 2010; anglisht, 2010; 

italisht, 2010; polonisht, 2010.   

Nëna Tereze, Shenjtëresha e Dashurisë, shqip, 2010; 

italisht, 2010; anglisht, 2010; polonisht, 2010; rumanisht, 

2010.  

Shenjtëresha e Dashurisë. Prej Shën Palit te Shën Nëna 

Tereze, italisht, shqip, kroatisht, 2017. 

E kam në zemër popullim tem Shqiptar, 2019.
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Speciale 

 

Imer Lladrovci, Stuttgart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribashkimi i Gjermanisë është histori 

 
E nderuar Kryebashkiake qytetit 

Baden-Baden Znj. Margret 

Mergen, 

I nderuar deputet Landit Baden 

Württenberg z. Tobias Wald, 

I nderuar deputet Landit Baden 

Württenber z. Alexander Becker, 

I nderuar kryetar i Qytetit 

Obersfeld z. Klaus Kleemann, 
I nderuar Kryetar i Shoqatës 

Gjermano- Kosovare z. Jens 

Kuderer, 

Të nderuar mjekë e studentë, 

  

Shumë të nderuara Zonja e 

zotërinj, 

  

 
Konsulli Lladrovci gjatë adresimit 

 

Dita e Bashkimit të Gjermanisë, 

është datë që e shënojmë me 

zemrën plot ndjenja të gëzimit, 

sepse, më mirë se ne shqiptarët, 

askush nuk e kupton ndarjen. 

  

Andaj sot, kam nderin që 

nëpërmjet kësaj fjale rasti, të 

përshëndes nga zemra, të gjithë 
mysafirët në këtë shënim të 30 

vjetorit të Ditës së bashkimit të 

Gjermanisë. Nëpërmjet jush, 

mysafirë të nderuar, miq të 

Kosovës, gjermanë, dua të përcjell 

përshëndetjet më të ngrohta te 

secila familje gjermane, secila 

viktimë e kësaj ndarjeje, te secili 

qytetar që do përparimin e 

Gjermanisë dhe jetën në liri e 

demokraci të të gjithë qytetarëve të saj, kudo ndodhen. 

Pamje nga takimi  

 

Ribashkimi i Gjermanisë, është histori sa krenare, aq e dhimbshme, sa e 

përpjekjeve, aq e domosdoshme, sepse, një komb, jetoi i ndarë, për gati 

gjysmëshekulli. Jetoi në dy botë, aq afër por të ndara me kufi dhe mendësi, të 

ndara në kulturë dhe liri. 

Miq të nderuar gjermanë, 

  

Në këtë ditë të shënimit të Ditës së bashkimit të Gjermanisë, në emër të 

Konsullatës së Përgjithshme të Republikës së Kosovës, në emrin e shtetasve të 
Kosovës në Baden-Wyrtemberg, Ju urojmë 30 vjetorin e kësaj ngjarje madhore 

për gjermanët dhe evropianët dhe të gjithë liridashësit. 

 

Më 1990, ashtu sikur ju këtu në Gjermani, keni bërë festë të jashtëzakonshme, 

ashtu edhe ne në Kosovë kemi festuar, sepse, ishim të bindur se komunizmi si 

teori dhe praktikë tashmë kishte mbaruar. Bashkimi i Gjermanisë, jehoi thellë 

në zemrat tona, sepse, ishim të shkelur dhe të ndarë. Por, liria jonë, arriti në 

qershor të vitit 1999. 

  

Urime Dita e bashkimit të Gjermanisë! 
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Ekskluzive

 

 

 

Shqiptarët bënë homazhe për viktimat e 2 nëntorit në Vjenë 
 

U ndezën qirinj dhe u vendosën lule edhe për të riun shqiptar nga Veleshta e Strugës 
 

Vjenë, 5 nëntor 2020:  Me lule dhe qirinj në duar, një 

grup shqiptarësh prej afro 50 vetash kanë zhvilluar 

homazhe tek vendet ku gjetën vdekjen katër persona të 

pafajshëm nga sulmi terrorist i ndodhur në mbrëmjen e 2 

nëntorit në Vjenë. Në mesin e viktimave ishte edhe 

djaloshi 21 vjeçar nga Veleshta e Strugës. 

 

Kryetarja e KKShShA-së, Kaltrina Durmishi 

 

Me iniciativën e Këshillit Koordinues të Shoqatave 

Shqiptare në Austri, si pjesë e këtij homazhi iu bashkuan 

edhe Ambasadori i Shqipërisë në Austri, Roland Bimo, 

klerikët: Imami Ademsafi Bajrami, prifti katolik Don 

Nikson Shabani, përfaqësues të shoqatave shqiptare, 

intelektualë të shquar dhe veprimtarë të njohur në Austri. 

Ambasadori i Shqipërisë në Austri Roland Bimo 

 

Të gjithë së bashku vendosën kurora, lule dhe ndezën 

qirinj në katër vendet e ndryshme ku atentatorët vranë 

dhe plagosën persona të pafajshëm në rrugë. 

 

 

 

 

Klerikët: Prifti Don Nikson Shabani dhe hoxhë Atemsafi Bajrami 

 

U ndezën qirinj dhe u vendosën lule edhe për të riun 

shqiptar nga Veleshta e Strugës. 

 

Të bashkuar, ata dënuan këtë akt makabër duke 

konsideruar se sulmet e tilla nuk përfaqësojnë asnjë etni, 

fe dhe as komb. 

 

Homazhi i shqiptarëve nxiti kureshtjen e shumë mediave 

austriake dhe ndërkombëtare të cilat ndoqën çdo hap të 

kësaj iniciative. 
 
(Burimi: https://www.albinfo.at/shqiptaret-ben-homazhe-per-viktimat-

e-2-nentorit-ne-vjene/) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.albinfo.at/shqiptaret-ben-homazhe-per-viktimat-e-2-nentorit-ne-vjene/
https://www.albinfo.at/shqiptaret-ben-homazhe-per-viktimat-e-2-nentorit-ne-vjene/
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Intervistat

 

Intervistë e shkurtër me Don Pren Kolën, ish-meshtar në Vjenë

 

Koha e artë e meshtarisë sime 
 

Don Pren Kola 

 

Kush është Don Pren Kola, një 

biografi e shkurtër juaja. 

Don Pren (Prend) Kola lindi më 10 

shtator 1966 në fshatin Bec, 

komuna e Gjakovës, Kosovë. 

Gjimnazin klasik e mbaroi në 

Suboticë, Vojvodinë. Studimet 

filozofike e teologjike i kreu në 

Zagreb, mbas të cilave u shugurua 

prift më 5 shtator 1992 në Bec. Për 

njëzet vjet të meshtarisë shërbeu si 

kapelan në famullinë e Velezhës, 
Novo Sellës dhe si famullitar në 

Doblibare dhe Zllakuçan, si at 

shpirtëror i shqiptarëve në Austri, 

me qendër në Vjenë, si dhe në 

Çeki, Sllovaki, Hungari dhe 

Norvegji. Deri tani ka botuar libra 

autoriale, përkthime dhe artikuj 

shkencorë me karakter teologjik, 

meditativ dhe poetik në shtëpitë 

botuese “Drita” dhe “Fjala 

Hyjnore”, si dhe në të tjera. 

 
Keni udhëhequr Misionin 

Katolik Shqiptar në Austri 

(MKShA) për katër vite (2008-

2020), çfarë kujtime bartni nga 

ajo kohë? 

Ishte koha e artë e meshtarisë 

sime. Koha kur më shumti shkrova 

dhe lexova pranë shumë 

udhëtimeve për shkaqe pastorale e 

baritore brenda dhe jashtë 

Austrisë.  

Si ishin të organizuar shqiptarët në Austri në atë kohë? 

Organizimi dhe aktivitet që unë gjeta aty të bëra më parë nuk ishin edhe të 

vogla, por kam bindje që në bashkëpunim me aktivista që posa kishin ardhur 

në Vjenë dhe studentë të shumtë që po studionin aty është shtuar gjallëria e 

aktiviteteve fetare, kombëtare dhe kulturore. 

 

Cilat ishin aktivitetet kryesore të MKShA me komunitetin? 

Është e vetëkuptueshme, mbajtja në formë shpirtërore e komunitetit së pari, 

forcimi i atdhedurisë më saje të aktiviteteve kulturore me fëmijë, takimet e 

shpeshta me studentë dhe intelektualë që tashmë ishin aty dhe të tjerë që po 

studionin, si dhe koncertet me qëllim të njohjes më të mire të përbashket dhe 

bashkëpunimit me shoqata të tjera kulturore që tashmë ekzistonin aty. 

 

Pas Vjenës u caktuat po ashtu meshtar në Zvicër, cili ishte dallimi mes 

këtyre dy vendeve? 

Dallimi në shërbim nuk isshte i madh, por Vjena frymonte më shumë aktivitete 

kulturore, ndonse me grupe të vogla shpeshherë, por permament dhe me 

qëllim të mirë, thjesht dendësinë e kulturës shqiptare dhe integrimin në 

shoqërinë dhe kulturën vendore pa humbur cilësitë që kishim sjellë me vete. 
 

Tani shërbeni si misionar në Kanadë. Si është jeta në këtë shtet dhe sa e 

madhe është bashkësia shqiptare atje? 

Këtu jam i rrethuar me shumë intelektualë, punëmarrës, biznismenë të fortë 

dhe puntorë të shquar. Shqiptari këtu i jep shpejt fund varfërisë. Cilësohet nga 

dorëdhania dhe gatishmëria për të ndërtuar të ardhme intelektuale për fëmijët. 

Shumica vinë nga Shqipëria. Jemi bashkësi me rreth 400 familje të krishtera 

dhe po bashkojmë lekë për të ndertuar një kishë në vete. Donatorë kemi dhe 

shumë shqiptarë që janë ortodoksë dhe islamë nga Kosova dhe Shqipëria 

 

Don Pren, ju njiheni edhe si publicist dhe poet, cilat janë veprat tuaja më 

të reja? 

Veprat e mia autoriale janë këto: Para Fjalës së amshuar (përsiatje poetike, 1993); Nënë 

Tereza, Jezusi – dashuria ime (meditime dhe lutje, 1993; Jezu Krishti e Vërteta për të gjithë 

(shqyrtime teologjike, 1994); Nënë Tereza. Një jetë për të tjerët (meditime, 1997); Nënë Tereza 

në fotografi dhe fjalë (meditime, 1999); Festat e Marisë gjatë vitit kishtar (të dhëna, meditime, 

lutje, 2003);Nënë Tereza (dëshmi, kujtime, mendime, mbresa, 2004); Gjurmë të Krijuesit (vjersha 

për femijë, 2004); Shprehja e besimit dhe nderimit ndaj Eukaristisë (thënie dhe udhëzime, 2007); 

Una santa albanese di nome Madre Teresa (Milano: D’Agostino, 1999; përkthim i librit Nënë 

Tereza. Një jetë për të tjerët (1997); T’i përgjërohemi Hyjit: Lutje, himne, litani (Prishtinë: 2008); 

Lutjesore: Që familjet tona ta mësojnë dhe thellojnë besimin, (Prishtinë-Vjenë: 2009); Alfabeti i 

Nënë Terezes: Përsiatje dhe sugjerime (Prishtinë-Vjenë: 2010); Lutjet themelore të të krishterëve. 

Një shpjegim i shkurtër që së bashku në familjet tona të thellohemi në fe, shpresë dhe dashuri të 

Krishtit (Prishtinë: Drita, 2010); Kryqi: Shenja e papërmbysur e fitores së përkryer (Prishtinë-

Vjenë: 2011); Kremtimi i Meshës. Festa e Dashurisë, e Paqes, e Pajtimit (Prishtinë: Drita, 2013); 

Kremtimi i Meshës. Shenja, vende dhe ngjyrat liturgjike. Prishtinë: Drita, 2013). 

 

Revista jonë ‘‘Dielli Demokristian‘‘, për të cilën ju keni shkruar disa 

artikuj, botoi nunrin e saj të parë në qershor të vitit 2010, në kohën kur 

ju ishit në shërbim në Vjenë. Cila do të ishte porosia juaj për lexuesit 

tanë? 

Kam respekt për ata që e filluan dhe qendruan kaq gjatë. Ka shumë revista dhe 
periodikë anekënd botës ku jetojnë shqiptarët, por ato shpesh shuhen shpejt 

dhe humbin në cilësi dhe bashkëpunëtorë. Dielli Demokristian nuk e ka 

humbur asnjë rreze. Shtizat e veta i ka drejtuar gjithandej diasporave tona dhe 

është ngrit në revistë që të merr ëndja ta lexosh. I uroj shumë suksese stafit të 

botimit dhe bëj thirrje që të lexohet.   
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Bashkëbisedim me Arben Gjinaj, redaktor përgjegjës i Albinfo.at 

 

 

Urëlidhëset e diasporës 

 

 
 

 
Arben Gjinaj 

 

Kur është themeluar platforma Albinfo.ch dhe cili 

është misioni i saj? 

Kompania mediale Albinfo.ch në tregun medial është që 

nga viti 2010. Tash e 10 vite funksionon online me emrin 

albinfo.ch. Më shumë se shtatë vite, albinfo.ch përveç 

online, editon edhe revistën mujore të shtypur/print në 

Zvicër me të njëjtin emër.  Misioni i këtij mediumi është 

që në mënyre profesionale dhe të paanshme të kuptohen 
dhe artikulohen preokupimet e afërta të bashkëkombësve 

tanë në lidhje me aspekte të ndryshme të jetës së 

përditshme në Zvicër e më gjerë. Në edicionin 

shtypur/print përveç tjerash, Albinfo sjell sukseset e 

shqiptarëve në Zvicër dhe Evropë. 

 

Si lindi ideja që diçka e ngjashme të krijohet edhe në 

Austri? 

Me albinfo.ch kam filluar bashkëpunimin që në vitin 

2013, kohën kur isha në Kosovë. Në vitin 2015 erdha në 

Austri dhe e vazhduam të njëjtin bashkëpunim, por me 

qasje tjetër, duke përcjell aktivitetet e shqiptarëve në 

Austri. Për gjatë gjithë kohës e kemi parë të nevojshme 

që komuniteti ynë në Austri e meriton të këtë një dritare 

të saj ku mund të pasqyron aktivitetet, informatat e 

rëndësishme për shqiptarët dhe poashtu t’i kuptojë 

preokupimet me të cilat ballafaqohet kjo popullatë në 

lidhje me vendin e tyre të prejardhjes dhe vendin pritës. 
Ishte e nevojshme të nxisim mendimet me qëllim të 

përforcimit të resurseve personale dhe shoqërore të 

imigrantëve shqiptarë por edhe të qytetarëve si dhe 

institucioneve të cilat janë në kontakt të rregullt më këtë 

popullatë, qoftë ato shqiptare që shërbejnë në Austri apo 

atyre austriake. Portalet, Albinfo.ch dhe Albinfo.at 

përditësohen brenda 24 orëve, çdo ditë, me lajme reja, 

lajme nga vendngjarja si dhe të aktualitetit në diasporë 

dhe vendet e Ballkanit. 

 

Pos webfaqes që menaxhoni në internet, këtë vit keni 

botuar, në disa mijëra ekzemplarë, dy numrat e parë 

të revistës ‘‘Albainfo.at’’. Cilat janë temat të cilat 

mund të gjenden në to? 

Në janar të vitit 2020 kemi startuar me revistë albinfo.at, 

ndërsa në maj të po këtij viti kemi lansuar edhe portalin 

me të njëjtin emër albinfo.at, e cila duhet theksuar që 

është simotër e albinfo.ch në Zvicër. Me lansimin e 

portalit kemi përmbushur qëllimin por edhe premtimin 

para lexuesve tanë dhe komunitetit tonë shqiptarë në 

Austri. Për dallim nga portali, ku përcjellim aktivitet 

ditore që prekin popullatën shqiptare në Austri, në revistë 

sjellim reportazhe profesionale nga terreni me 
ndërmarrësit e suksesshëm shqiptarë në Austri e gjetiu, 

portrete të shqiptarëve mirë të integruar në: politikë, 

ekonomi, kulturë, sport etj. Në këtë mënyrë kemi arrit të 

jemi urëlidhëse mes shqiptarëve që përmes shkrimeve 

tona të njihen për punën dhe veprimtarinë e tyre.  Revista 

Albinfo.at botohet çdo tre muaj me një tirazh prej 3 mijë 

ekzemplarëve dhe shpërndahet falas në gjitha vendet e 

Austrisë aty ku frekuentohet komuniteti ynë. Përveç 

kësaj, një pjesë e tirazhit shpërndahet edhe në Aeroportin 

e Prishtinës si dhe në autobusët e linjës Austri – Kosovë. 

 
Cilat janë sfidat e të botuarit të një reviste 

gjithëpërfshirëse, e cila informon lidhur me sukseset 

e shqiptarëve në Austri? 

Sfida më e madhe është financimi. Ne funksionojmë në 

mënyrë të pavarur. Pra, nuk kemi mbështetje nga asnjë 

institucion. Të vetmit mbështetës janë kompanitë 

shqiptare në Austri dhe në Kosovë. Ata janë boshti 

kryesor i botimit të magazinës sonë. Falë tyre, por edhe 

ndihmës së pakursyer të Redaksisë së albinfo.ch në 

Zvicër, po e bëjmë të mundur të dalim edhe më numrin e 

ri të revistës që do të editohet në prag të festës së 
Krishtlindjes dhe Vitit të Ri. Sa i përket sfidave të tjera, 
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janë më të vogla. Fatmirësisht, kemi arritur të formojmë 

një grup gazetarësh të gjithë më përvojë në media të 

ndryshme shqiptare dhe të huaj, të cilët hulumtojnë 

pandërprerë për të na sjell personazhe shqiptare 

interesante dhe të suksesshëm nga gjithë Austria. 

 

A jeni duke menduar që, në një të ardhme të afërt, 

ndoshta, të editoni edhe një version të revistës edhe në 

gjuhën gjermane? 

Si portali ashtu edhe revista albinfo.ch edicioni për 

Zvicër botohet edhe në versionin e gjuhës gjermane por 

edhe franceze. Në edicionin e Austrisë, përkatësisht në 

numrin e parë të revistës, disa tekste të revistës janë 

botuar edhe në gjuhën gjermane. Dëshira jonë e madhe 

është që e gjithë revista të jetë edhe në gjuhën gjermane, 

por gjithçka varet nga kushtet financiare. 

 

Si janë të organizuar shqiptarët në Austri dhe cili 

është bashkëpunimi juaj me shoqatat dhe 

institucionet shqiptare këtu? 

Shqiptarët në Austri mendoj se janë shembull për gjithë 

shqiptarët tjerë në diasporë, për organizimin e 

aktiviteteve dhe bashkëpunimit me njeri – tjetrin. Në 

Austri ekziston “Këshilli Koordinues” që në 

bashkëpunim me shoqata të tjera organizojnë “Javën e 

Kulturës Shqiptare”, një aktivitet ky që për vite cilësohet 

si një nga më të mirët në diasporën shqiptare. Pastaj kemi 

klubin i shahut “Arbëria” që po arrin suksese të 

njëpasnjëshme dhe garon në ligën “A” të shahut në 
Austri, kemi Ligën Shqiptare të Futbollit, revista “Dielli 

Demokristian”. Në Austri ekziston “Rrjetin e Bizneseve 

Shqiptarë”, në të cilën me qindra firma shqiptare 

shkëmbejnë punë me njëri-tjetrin që kapin shifra miliona 

euro. Poashtu ekziston Lidhja e Shkrimtarëve dhe 

Krijuesve Shqiptarë “Aleksandër Moisiu” ku bashkohen 

letraret dhe shkrimtarët shqiptarë dhe organizojnë orë 

letrare, promovojnë libra të ndryshme dhe janë shembull 

i organizimit dhe promovimit të kulturës shqiptare. Është 

Shoqata e Mësuesve Shqiptarë “Naim Frashëri”. Kemi 

Forumin e Gruas Shqiptare, si dhe shumë e shumë 
shoqata të tjera të cilat organizojnë aktivitete kulturore 

dhe sportive me motive shqiptare. Por, në anën tjetër, 

nëse themi se a ka nevojë për përmirësime?, sigurisht që 

po. A mundemi të bëjmë më shumë e më mirë?, patjetër 

që po. Vetëm na duhet bashkimi dhe bashkëpunimi. Së 

bashku ia dalim në gjithçka. 

 

Sa janë të integruar shqiptarët në jetën shoqërore, 

politike dhe kulturore në Austri? 

Komuniteti ynë në Austri është i integruar në gjitha sferat 

shoqërore. Mendoj se jemi në hapa të mirë të integrimit 

në jetën ekonomike, kulturore dhe sportive. Sot, takojmë 
shqiptarë që punojnë në pozita të larta në kompanitë më 

të njohura në Austri. Kemi sportistë që luajnë rol të 

rëndësishëm në sportet dhe ligat austriake. Por, ka diçka 

që nuk shkon. Çalojmë në politikë, sidomos në Vjenë. Jo 

vetëm në Parlamentin e Austrisë, por ende as në Bashkinë 

e Vjenës nuk kemi asnjë mandatar shqiptar. Na duhet të 

jemi më të organizuar dhe të punojmë më shumë në këtë 

drejtim. Nuk bëhet fushatë dhe nuk kërkohet votë dy ditë 

para zgjedhjeve. Shqiptarët duhet më kohë të formojnë 

dhe promovojnë një kandidat i cili do të ishte do të ishte 

i përshtatshëm e i pranueshëm për gjithë komunitetin 

tonë dhe do të ishte një votë e besueshme në Parlamentin 
austriak sa herë që është në interes të komunitetit 

shqiptarë. 

 

Ku do të donit të shihni albinfo.at pas pesë viteve? 

Uroj që albinfo.at të këtë sa më shumë jetëgjatësi duke u 

zgjeruar edhe më shumë me numër më të madh të 

gazetarëve dhe bashkëpunëtoreve tjerë për të sjell tema 

dhe materiale edhe më interesante nga komuniteti ynë në 

Austri dhe më gjerë. Ndërkohë, që në ambiciet tona është 

që përveç revistës dhe portalit në kohën sa më të shpejt të 

zgjerohemi edhe me medium televiziv. 

 
Për fund? 

Më lejoni që revistës “Dielli Demokristian” t’i uroj 

jetëgjatësi dhe suksese edhe në të ardhmen dhe uroj që të 

jetë një diell që do të na shndris përherë në Austri dhe 

kurrë mos të perëndon. Po ashtu më lejoni që t’ju uroj 

gjithë shqiptarëve në Austri dhe më gjerë: Gëzuar 

Krishtlindjen dhe Vitin e Ri 2021!  
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Aktuale

 
Dr. Ina Arapi, Vjenë 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Ekspozita e piktorit austriak Sepp Jahn 
 

Më 19 tetor të këtij viti u inaugurua në Ambasadën e Republikës së Shqipërisë 

në Vjenë ekspozita e piktorit austriak Sepp Jahn. Prof. Mag. art. Sepp Jahn 

lindi më 10 Shkurt 1907 në Krems an der Donau, por u shpërngul që në 

moshën gjashtëvjeçare në Vjenë, ku ndoqi Shkollën Profesionale dhe 

Eksperimentale Grafike, të cilën e mbaroi në vitin 1925 me vlerësimin 

”Shkëlqyer“. Ai studioi arkitekturë në Institutin e Lartë Teknik dhe më vonë 

në Master class për pikturë në Akademinë e Arteve të Bukura në Vjenë, ku do 

të merrte disa çmime. Në fund të studimeve do ta nderonin me “Çmimin e 
Madh të Romës” (Großer Rompreis). Ky çmim shoqërohej me një bursë, të 

cilën piktori e shfrytëzoi për të bërë një udhëtim në Shqipëri, por edhe në 

qytetet  e fshatrat shqiptare të Greqisë e Jugosllavisë.  

Pamje nga hapja e ekspozitës 

 

Çfarë e shtyu piktorin tonë t’i drejtohej Shqipërisë e Ballkanit dhe jo Romës, 

kur gjithsesi bëhej fjalë për Çmimin e Romës? Sipas informacioneve nga 

piktorja Edith Hirsch, bashkëpunëtore e ngushtë e tij, Seppi i vogël kishte qenë 

një herë në Ballkan rreth moshës 4 vjeç, kur babai i tij ishte i stacionuar në 

Sarajevë para Luftës së Parë Botërore. Por piktori i sapodiplomuar Sepp Jahn 

udhëtoi nëpër Ballkan pas marrjes së Çmimit të Romës më 1937 jo nga 

nostalgjia, por nga interesi dhe kurioziteti për të përjetuar diçka tjetër, sidomos 

frymën orientale. Ky udhëtim, siç tregonte më vonë, kishte qenë shpesh edhe 

aventuresk, sepse i ishte dashur të udhëtonte edhe me gomar. Por cili udhëtim 
nuk është njëkohësisht edhe një aventurë? Në këtë mënyrë ai mundi ta njihte 

peizazhin shqiptar dhe ta pasqyronte në akuarelet e tij.  

 

Por jo vetëm kaq. Jahn ishte gjithashtu një portretist i kërkuar në periudhën 

midis dy luftërave dhe ka realizuar shumë portrete të personaliteteve të 

njohura. Pak para se t’i jepej Çmimi i Romës, në vitin 1935 ka pozuar për të 

 
1 https://books.google.at/books?id=4ZlmAgAAQBAJ&pg=PT777&lpg=PT777&dq=Reise+nach

+Albanien.+Beim+Pr%C3%A4sidenten+Achmed+Zogu&source=bl&ots=wGAluQBaXg&sig=

ACfU3U0LPU0wODmSpwU2-yI-SPIim-NN-

A&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjFk9nApLTqAhXosIsKHXmmCs0Q6AEwAnoECAQQAQ; 

https://www.owep.de/artikel/827-reise-nach-albanien-1927-parë për herë të fundit më 4. 7. 2020.  

edhe Albert Einstein, kur ndenji 

për ca kohë në Vjenë gjatë rrugës 

për në Amerikë. Kështu, edhe 

gjatë qëndrimit në Shqipëri ai bëri 

edhe një portret të mbretit Zog. 

Dhjetë vjet më parë, një 

bashkëkombas i  piktorit Sepp 

Jahn, shkrimtari dhe gazetari i 
njohur Joseph Roth, rrëfente në 

një reportazh për gazetën  

Frankfurter Zeitung mbi maninë e 

Presidentit të atëhershëm Ahmed 

Zogu për ta vënë gjithandej 

portretin e tij: “Veç kësaj, 

Presidentin e akuzojnë se portreti i 

tij zbukuron të gjitha muret, pullat 

e monedhat. Por edhe në vende më 

të civilizuara fotografia e 

shumëfishuar dhe e stampuar 

duket të jetë mjeti më i mirë për t’u 
ngulitur në kujtesën shpesh 

jobesnike të qytetarëve (Udhëtim 

në Shqipëri. Me Presidentin 

Ahmed Zog, Frankfurter Zeitung, 

29 5.27)“.1 

Sepp Jahn (portret) 

https://books.google.at/books?id=4ZlmAgAAQBAJ&pg=PT777&lpg=PT777&dq=Reise+nach+Albanien.+Beim+Pr%C3%A4sidenten+Achmed+Zogu&source=bl&ots=wGAluQBaXg&sig=ACfU3U0LPU0wODmSpwU2-yI-SPIim-NN-A&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjFk9nApLTqAhXosIsKHXmmCs0Q6AEwAnoECAQQAQ
https://books.google.at/books?id=4ZlmAgAAQBAJ&pg=PT777&lpg=PT777&dq=Reise+nach+Albanien.+Beim+Pr%C3%A4sidenten+Achmed+Zogu&source=bl&ots=wGAluQBaXg&sig=ACfU3U0LPU0wODmSpwU2-yI-SPIim-NN-A&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjFk9nApLTqAhXosIsKHXmmCs0Q6AEwAnoECAQQAQ
https://books.google.at/books?id=4ZlmAgAAQBAJ&pg=PT777&lpg=PT777&dq=Reise+nach+Albanien.+Beim+Pr%C3%A4sidenten+Achmed+Zogu&source=bl&ots=wGAluQBaXg&sig=ACfU3U0LPU0wODmSpwU2-yI-SPIim-NN-A&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjFk9nApLTqAhXosIsKHXmmCs0Q6AEwAnoECAQQAQ
https://books.google.at/books?id=4ZlmAgAAQBAJ&pg=PT777&lpg=PT777&dq=Reise+nach+Albanien.+Beim+Pr%C3%A4sidenten+Achmed+Zogu&source=bl&ots=wGAluQBaXg&sig=ACfU3U0LPU0wODmSpwU2-yI-SPIim-NN-A&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjFk9nApLTqAhXosIsKHXmmCs0Q6AEwAnoECAQQAQ
https://www.owep.de/artikel/827-reise-nach-albanien-1927-parë
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Fatkeqësisht, pavarësisht përpjekjeve të mia intensive dhe kontaktit me 

familjen mbretërore në Tiranë, nuk arrita t‘i bija në gjurmë këtij portreti. 

Thuhet se si dhuratë për portretin piktori mori nga mbreti Zog një kostum 

popullor grash, një mantel (xhamadan) të qëndisur, që ruhet prej 83 vitesh, së 

bashku me dy suvenire të tjera nga Shqipëria, një shtamë uji e një gjym bakri, 

në familjen e tij. Këto të fundit duhet t’i kenë bërë shumë përshtypje, sepse i 
gjejmë të pasqyruara edhe në akuarelet. Të gjitha këto suvenire shqiptare, të 

cilat ruhen ende në një familje austriake, tregojnë për lidhjet njerëzore, të cilat 

shpesh janë shumë më të forta se çdo lloj politike. 

 

Rezultati i përgjithshëm i këtij udhëtimi ishin 20 akuarele e pesë skica 

(akuaforte), të cilat u ekspozuan për herë të parë në këtë aktivitet. Për fat ato i 

mbijetuan Luftës, kur ateljeja e piktorit u bombardua dhe të gjitha objektet u 

futën nëpër arka e u groposën diku në Austrinë e Epërme, ku uji ka lënë një 

njollë të vogël edhe në astarin e mantelit.    

 

Me t’u kthyer në Vjenë, jeta për piktorin Sepp Jahn vazhdoi gjatë një kohe të 

trazuar. Prej vitit 1938 ai punoi si mësues dhe si piktor e grafist i pavarur. Sepp 
Jahn e përjetoi Luftën e Dytë Botërore në fronte të ndryshme si piktor lufte i 

punësuar nga Muzeu Historik i Ushtrisë (Heeresgeschichtliches Museum). 

Kërkesa ime e 21 qershorit 2019 drejtuar këtij Muzeu rreth veprave që mund 

të ishin krijuar në Shqipëri gjatë luftës, mori përgjigjen se aktualisht ka 73 

objekte nga dora e Sepp Jahn-it në këtë muze. Vetëm se ato i përkasin 

pothuajse ekskluzivisht vitit 1941, kur ai ishte i stacionuar si pjesëtar i 

Wehrmacht-it në Greqi. Tabllo dhe vepra të tjera nga Shqipëria nuk përfshihen 

këtu.  

 

Pas luftës, piktori ynë punoi në zhanre të ndryshme të pikturës. Krijimtaria e 

tij përfshin piktura, vizatime, portrete, seri pullash, afreske dhe sgrafitti, si dhe 
grafikë - pllakata, katalogë, ilustrime etj.  dhe gjendet në muzeume të 

ndryshme brenda dhe  jashtë Austrisë, si dhe në koleksione private. Ai prodhoi 

madje edhe filma kulturorë e dokumentarë dhe në këto raste ka hyrë në lojë 

edhe kostumi shqiptar i grave në disa dokumentarë. Midis çmimeve që mori 

në këtë kohë duhet përmendur sidomos dhënia e “Medaljes së Artë të Meritës” 

nga Qyteti i Vjenës në vitin 2002, si dhe puna e përbashkët me Edith Hirsch 

për pikturimin e "Mbulesës së Kreshmëve 100 metra të gjatë", e cila ka hyrë 

në Librin e Rekordeve Guinness që në vitin 2001 dhe ruhet në Manastirin 

Kirchberg am Wechsel. 

 

Akuarelet dhe akuafortet që i  paraqiten për herë të parë publikut në këtë 
ekspozitë kanë lindur gjatë udhëtimit të tij në Shqipëri në vitin 1937. Ato 

paraqesin kryesisht qytete shqiptare, por edhe skena nga jeta e përditshme. Në 

shumicën e tyre piktori ka shënuar me dorën e tij emrin e qytetit ose të vendit 

të pikturuar në faqen e pasme, të tilla si Tirana, Elbasani, Vallona (Vlora), 

Skutari (Shkodër), Durazzo (Durrës) etj. Këtë e ka bërë edhe në rastin e Ohrit, 

ku ka shënuar “Albanien Ochrid” duke e dalluar qartë nga “Jugoslawien 

Makarska”, çka dëshmon që në atë kohë ky qytet konceptohej ende në 

ndërgjegjen e tij si një qytet shqiptar.   

 

Ne ramë në kontakt me këtë trashëgimi të panjohur rastësisht gjatë një darke 

mes miqsh në restorantin “Kent” në lagjen 10 të Vjenës. Aty u njoha për herë 

të parë me zonjën Edith Hirsch, e cila më tregoi që kolegu dhe miku i saj, një 
piktor i talentuar, kishte qenë gjithashtu në Shqipëri në vitin 1937 gjatë një 

udhëtimi studimor dhe se kishte disa akuarele e vizatime nga ky udhëtim që 

nuk ishin ekspozuar kurrë. Kjo gjë m‘u duk interesante dhe menjëherë 

vendosëm t’i bëjmë publike këto 

punime. Megjithatë, për shkak të 

angazhimeve të shumta këtë 

dëshirë mundëm ta plotësonim 

vetëm dy vjet më vonë me këtë 

ekspozitë që u hap në ambjentet e 
Ambasadës Shqiptare në Vjenë.  

 

Për shkak të masave kundër 

pandemisë botërore numri i 

vizitorëve ishte i kufizuar. 

Sidoqoftë, morën pjesë shumë 

familjarë të piktorit, si vajza e tij 

Eva me familjen e miq të saj, Edith 

Hirsh, Ambasadori i Republikës 

së Kosovës në Vjenë z. Lulzim 

Pllana, përfaqësues të Ministrisë 

së Jashtme Austriake, dashamirës 
të kulturës, miq të Shqipërisë. Të 

pranishmit i përshëndeti  

Ambasadori Roland Bimo, ndërsa 

kuratorja Elsa Martini foli për 

veçoritë artistike të veprave dhe 

periudhës kur u krijuan ato. 

Filmimi i këtij aktiviteti dhe 

filmime të tjera në kuadrin e këtij 

aktiviteti u bënë nga aktivisti 

Franc Jakova. Ekspozita mund të 

vizitohet ende në ambjentet e 
Ambasadës së Shqipërisë në 

Vjenë.    
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Në Vjenë u promovua ‘‘Pranverë e helmuar”, libër që u kushtohet mbi 8 mijë fëmijëve të 

helmuar në Kosovë 

 
Vjenë, 23 tetor 2020: Në mjediset e hotel ‘‘Europahaus” në Vjenë është bërë 

përurimi i librit ‘‘Pranverë e helmuar” i publicistit dhe veprimtarit të shquar 

në Austri, Hazir Mehmeti. 

 

Libri ‘‘Pranverë e helmuar”, i cili është një shenjë kujtimi e respekti për 

nxënësit e helmuar shqiptarë në vitin 1990 ndonëse me një numër të kufizuar 

mblodhi bashkë përfaqësues diplomatikë të shteteve shqiptare, si dhe 

veprimtarë dhe figura të ndryshme shqiptare që jetojnë dhe veprojnë në Austri. 

 

Pamje nga prezantimi i librit 

 

Hapjen e prezantimit të librit e bëri Kaltrina Durmishi e cila ftoi edhe autorin 

e librit, Hazir Mehmetin për një fjalë përshëndetëse. Në emër të Lidhjes së 

Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë në Austri, autori Hazir Mehmeti 

falënderoi të gjithë mysafirët si dhe përkrahësit e librit. Më pastaj të pranishmit 

i përshëndeti edhe Ambasadori i Shqipërisë në Austri, Roland Bimo, si dhe 

sekretarja e parë në Ambasadën e Kosovës, Shkurta Krasniqi. Para se të 

merrnin fjalën panelistët e ftuar, u shfaq një video incizim filmik, dokumentar 

i helmimit të fëmijëve në Kosovë. 
 

Eqrem Zenelaj: Libri ‘‘Pranverë e helmuar” argumenton dëshirën e 

armikut për helmimin e së ardhmes së kombit shqiptar në Kosovë 

Për shkak të arsyeve personale, recensenti i librit i cili ishte i ftuar edhe 

panelist, profesor Eqrem Zenelaj nuk kishte mundësi të jetë i pranishëm. 

Megjithatë, një kumtesë të dërguar enkas për përurim të librit, e lexoi 

shkrimtari, Anton Marku. “Në përmbajtjen e librit “Pranverë e helmuar” 

shihet mirë një periudhë e rëndë që përjetoj kombi shqiptar në Kosovë. Fëmija 

është e ardhmja e një kombi, armiku e dëshironte helmimin e së ardhmes së 

kombit shqiptar. Që në hyrje të librit me argumente përkujtohen krimet serbe 

ndaj shqytarëve në trojet e tyre etnike të organizuara dhe dirigjuara nga 

pushteti shfarosës serb i programuar nga akademikët dhe kisha ortodokse 
serbe. Faktet e mbledhura në arkivat dhe bibliotekat e vendeve të ndryshme, 

librit i dhanë dimensione shkencore të pa kontestueshme. Kronologjia e 

renditjes së fakteve përshkohen me saktësi që nga “Golgota Shqiptare” 

(Albanische Golgota) e Leo Freundlich deri tek ditari personal i autorit”, 

thuhet në një pjesë të kumtesës. 

 

Libri bazohet në katër shtylla të 

fuqishme të një tërësie kohore të 

përmbajtjes: Rrethanat e represionit 

të pushtuesve serb para dhe gjatë 

helmimit; dokumente e shkrime nga 

shtypi botëror; faktet nga 

hulumtimet shkencore për praninë 
substancave helmuese kimike në 

mostrat e fëmijëve të helmuar; ditari 

personal i autorit në kohën e 

helmimeve duke qenë vetë 

dëshmitar i ngjarjeve të rënda. 

 

Në mesin e fëmijëve të helmuar, 

kishte fëmijë edhe të moshës 4 

vjeçare 

Rreth librit të autorit dhe ngjarjes së 

helmimit të fëmijëve në Kosovë, 
para të pranishmeve foli edhe 

profesoresha dhe shkrimtarja 

Violeta Allmuça.  Në fjalën e saj, 

ajo tha se në pranverën e vitit 1990 

do të ndodhte në Kosovë krimi serb 

i helmimit në masë të fëmijëve 

shqiptarë. Fatkeqësisht u helmuan 

edhe fëmijë 4 vjeçarë. Ata nuk ishin 

fajtorë për asgjë tjetër përpos që 

ishin shqiptarë. 
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“Krimi serb vrau kështu familjen dhe jetën e një populli të pafajshëm, Sot që 

flasim pas 30 vitesh për atë ditë të zezë kemi të drejtë të themi se ky akt barbar 

i regjimit serb ishte një krim kundër njerëzimit ndaj popullsisë shqiptare në 

Kosovë. Kjo tragjedi e rëndë kundër jetës së fëmijëve shqiptarë nuk kishte 

ndodhur kurrë në Evropën e qytetëruar. Doktrina serbe për zhdukjen e 

shqiptarëve e cila ka pasur si qëllim të dëbonte edhe shpirtin e fëmijëve nga 
trojet e tyre nuk mundi ta shuajë gjakun shqiptar. Përdorimi i gazrave toksike 

për të shuar jetën e nxënësve nëpër shkollat shqipe ishte një gjenocid i hapur 

dhe antinjerëzor me sunimin për të frikësuar shqiptarët. Në përkujtim të këtij 

akti barbar tashmë kemi përballë Hazir Mehmetin, një dëshmitar okular i cili 

ka parë dhe ka jetuar, madje ka mbajtur edhe një ditar për pranverën e helmuar 

shqiptare”, theksoi profesoresha njëherësh lektorja e librit, Violeta Allmuça. 

Ditari i Hazir Mehmetit i “varrosur” në vitin 1997 nga Prof. Bedri Shyti u 

“zhvarros” pas luftës në Kosovë në vitin 1999 kur Kosova fitoi lirinë. “Brenda 

atij “varri” nën dheun e Vushtrrisë ishin faktet dokumentare, ishin shenjat dhe 

gjurmët që synuan të mbjellin vdekjen e nxënësve të shkollave shqipe. 

Ndoshta asnjë ushtri në botë nuk mund të zhvillonte beteja helmuese kundër 

fëmijëve, përveç forcave serbe në shekullin e XX-të”, theksoi në vazhdim 
profesoreshë Allmuça. 

Foto e përbashkët e pjesëmarrësve në prazantim 

 

Xhevdet Zenuni: Po të përdorej në atë kohë helmi ndaj të moshuarve, 

pasojat do të ishin edhe më të mëdha 

Në panelin e të ftuarve, i pranishëm ishte edhe mjeku shqiptar që vepron në 
Vjenë, Dr. Xhevdet Zenuni. Ai, ndonëse u shpreh se atëbotë ishte shumë i ri 

dhe sapo kishte përfunduar studimet e mjekësisë, e kujton pranverën e vitit 

1990 kur sunduesi serb përdori gazra toksike për të helmuar fëmijët shqiptarë. 

Dr. Xhevdet Zenuni shpjegoi në detaje se çfarë helmi kanë përdor pushtuesit 

serbë dhe çfarë pasojash kishte për fëmijët shqiptarë. 
 

“Kjo ka qenë një prej agresioneve që bënte pushtuesi serb ndaj popullit tonë, 

duke mos kursyer edhe fëmijët. Helmi që është përdor, fillimisht është 

prodhuar në Gjermani. Më pastaj këtë lloj gazi e kanë prodhuar edhe në ish 

Jugosllavi. Ky gaz është përdorur edhe gjatë luftërave të ndryshme në Iran dhe 

Irak, Siri, zhdukjen e kurdëve nga Sadam Hyseni, etj. Efekti kimik i këtij helmi 

është që kontrakton muskujt e trupit të njeriut. Ju e dini që një muskul me të 

kontraktuar në ngërç shkakton dhimbje për disa kohë, ndërkohë ky helm ka 

pas kontakt me gjithë muskujt e trupit të personave, e që ka shkaktuar dhimbje 

të mëdha. Nëse doza e helmit ka qenë më e rëndë, atëherë ka ndodhur edhe 

deri tek problemet me frymarrje dhe vdekjet. Për fat të mirë helmi është 
përdorur ndaj fëmijëve të cilët edhe kanë rezistuar më shumë por, që kanë 

mundur të lë pasoja në trauma, ngërçe të ndryshme, pasoja psikike etj. Po të 

ishte përdorur ndaj të moshuarve, do të kishim pasoja më numër më të madh 

të rasteve vdekjeprurëse”, theksoi dr. Xhevdet Zenuni. 
 

 

 

 

 

Dr. Xhevdet Zenuni 

 

Hazir Mehmeti është bashkautor i 

19 teksteve mësimore në diasporë si 

dhe bashkëpunëtor i disa gazetave 

dhe revistave në diasporë dhe 

vendlindje. Ky është libir i tij i 

nëntë.  

 

Libri “Pranverë e helmuar” është 

promovuar në kuadër të “Javëve të 

Kulturës Shqiptare në Austri” të 

cilat tash e disa ditë kanë nisur 
aktivitetet e saja. Albinfo.at është 

partner medial për gjatë gjithë 

aktiviteteve të “Javëve të Kulturës”. 

 
(Burimi: https://www.albinfo.at/u-

promovua-ne-vjene-pranvere-e-helmuar-

liber-qe-u-kushtohet-mbi-8-mije-femijeve-

te-helmuar-ne-

kosove/?fbclid=IwAR3aSDfzSfJ3XyLz2qJ

AVO6IKJaewCPFvqKwa0WSW5qRxo8NI

OS6X16DwQY) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.albinfo.at/u-promovua-ne-vjene-pranvere-e-helmuar-liber-qe-u-kushtohet-mbi-8-mije-femijeve-te-helmuar-ne-kosove/?fbclid=IwAR3aSDfzSfJ3XyLz2qJAVO6IKJaewCPFvqKwa0WSW5qRxo8NIOS6X16DwQY
https://www.albinfo.at/u-promovua-ne-vjene-pranvere-e-helmuar-liber-qe-u-kushtohet-mbi-8-mije-femijeve-te-helmuar-ne-kosove/?fbclid=IwAR3aSDfzSfJ3XyLz2qJAVO6IKJaewCPFvqKwa0WSW5qRxo8NIOS6X16DwQY
https://www.albinfo.at/u-promovua-ne-vjene-pranvere-e-helmuar-liber-qe-u-kushtohet-mbi-8-mije-femijeve-te-helmuar-ne-kosove/?fbclid=IwAR3aSDfzSfJ3XyLz2qJAVO6IKJaewCPFvqKwa0WSW5qRxo8NIOS6X16DwQY
https://www.albinfo.at/u-promovua-ne-vjene-pranvere-e-helmuar-liber-qe-u-kushtohet-mbi-8-mije-femijeve-te-helmuar-ne-kosove/?fbclid=IwAR3aSDfzSfJ3XyLz2qJAVO6IKJaewCPFvqKwa0WSW5qRxo8NIOS6X16DwQY
https://www.albinfo.at/u-promovua-ne-vjene-pranvere-e-helmuar-liber-qe-u-kushtohet-mbi-8-mije-femijeve-te-helmuar-ne-kosove/?fbclid=IwAR3aSDfzSfJ3XyLz2qJAVO6IKJaewCPFvqKwa0WSW5qRxo8NIOS6X16DwQY
https://www.albinfo.at/u-promovua-ne-vjene-pranvere-e-helmuar-liber-qe-u-kushtohet-mbi-8-mije-femijeve-te-helmuar-ne-kosove/?fbclid=IwAR3aSDfzSfJ3XyLz2qJAVO6IKJaewCPFvqKwa0WSW5qRxo8NIOS6X16DwQY
https://www.albinfo.at/u-promovua-ne-vjene-pranvere-e-helmuar-liber-qe-u-kushtohet-mbi-8-mije-femijeve-te-helmuar-ne-kosove/?fbclid=IwAR3aSDfzSfJ3XyLz2qJAVO6IKJaewCPFvqKwa0WSW5qRxo8NIOS6X16DwQY
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Vështrime
 

Mr. Engjëll I. Berisha, Gjakovë 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturat e huaja dhe luftërat 
 

Ka një paralelizëm të shkrimeve historike për ngjarjet që 

kanë ndodhur në Kosovë, prej mesjetës e deri në ditët që 

shqiptarët fillojnë ta shkruajnë vetë historinë, apo kah 

fundi i shekullit XIX, kur disa kronistë të shteteve të 

ndryshme fillojnë të pasqyrojnë ngjarjen më reale, ashtu 
siç e panë gjatë vizitave të tyre.  

 

Duke lexuar së fundi një grumbull të librave historike, 

publicistikë, rrëfime, ngjarje, dokumente dhe 

udhëpërshkrime, nga autorë të huaj, nga historian serbë 

dhe shqiptarë, njoha edhe detale dhe anë të errëta të 

luftimeve që janë bërë me motive të çuditshme. Më së 

shumti ka vrasje, trillime. Nuk ka motiv më të ulët në jetë 

se të vritet njeriu, njeriu nuk përsëritet më, nuk riciklohet. 

Dhe nuk ka motiv më të ulët se ta vrasësh njeriun me ide 

të kundërt për besim në Zot dhe njeriun e pa mbrojtur. Në 

mijëvjeçarin e fundit, siç po e shohë të shkruar, janë vrarë 
e janë bërë masakra, duke i detyruar të tjerët, të besojnë 

në idenë ndryshe ndaj Zotit. Kur erdhën osmanët, 

shqiptarët veç ishin duke besuar në Zot. Dokumentet, 

sipas shkrimeve historike tani të publikuara, tregojnë se 

serbët e motivonin popullin e vetë se po bëjnë luftë për ta 

mbrojtur kishën e tyre, për ta mbrojtur krishterimin. Si 

mbrohet krishterimi duke masakruar? Po pse të vriten 

njerëzit atëherë?! Pse masakrat? Shqiptari i masakruar 

përballë kulturave. Shqiptarët u vranë në masë, në emër 

të “ligjit” e të “popullit” duke e mbrojtur besimin në Zot 

në shtetin komunist në Shqipëri. Shqiptarët u vranë sa 
herë u ndeshen kulturat në mes veti. Shikoni absurdin: 

vriten edhe kur besojnë në Zot. Vriten në komunizëm të 

detyruar për ta mohuar Zotin. Vriten për ta adhuruar 

Zotin në mënyra tjera. Kështu po e thotë historia, 

shikojeni nëpër dokumente. E historia shqiptare është 

epope tragjike që bën fjalë për shkombëtarizimin e 

miliona shqiptarëve, që nga të qenit nacionale u 

shndërruan në qenie sociale, duke luftuar për ekzistencë 

cullake. Kështu u shkapërderdhën shqiptarët katër anëve 

të botës, pas erës së bukës thatë. Robëria t’i zbehë idealet 

kombëtare dhe do të bëjë që të dominojë ideali social i 

ekzistencës. Zoti është i të gjithëve, e jo i kombeve të 
caktuara. Zoti nuk përvetësohet me luftë. Nuk adhurohet 

duke vrarë. Kur mendojmë se po vrasim në emër të Zotit, 

 
1 Gustave Le Bon, "Psikologjia e popujve dhe e turmave”. Botoi “Fan 

Noli” Tiranë. Titulli i origjinalit, “The Psychology of Peoples; The 

Croëd: A Study of the Popular Mind”. 

është dorë e djallit. Dhe shqiptarët i ka shpëtuar fakti se 

gjithmonë janë thirrur në kombin, e jo në fenë. Janë 

thirrur në familjen e shenjtë që e ka ruajtur kombin. 

Kodiku i familjes e ka ruajtur identitetin tonë dhe kemi 

shpëtuar prej të gjithë pushtuesve. Është ruajtur gjuha 
dhe etnia. Është ruajtur vendi dhe përkatësia. Shumë 

kombe, janë zhdukur duke pasur më pakë mundime dhe 

presione. Shqiptarët, shpëtuan nga ç’farosja duke gjetur 

depërtime, duke u lidhur nyje në kodin e familjes dhe 

duke mbajtur gjuhë e zakone. 

 

Asnjë luftë në këtë mijëvjeçar nuk e ka zbuluar as nuk e 

ka perfeksionuar besimin në Zotin. Besimi në Zotin është 

nisur më herët. Tani zbulohen vrasësit në emrin e Tij. 

Luftërat nëpër Ballkan më mirë do të ishte të emërohen 

“Luftëra të ideve”, “të kulturave” ndonëse edhe ashtu 

bëhen për ideologji e kultura të atij qytetërimi që i sjellin 
idetë.  

 

Të lexosh me vëmendje të kaluarën e popujve të 

Ballkanit, dhe ta lexosh historinë e tyre në sasi më të 

madhe të librave dhe mendimeve të analitikëve, 

qytetërimi i ballkanasve ndryshon sipas lëvizjeve fetare, 

dhe vazhdon lufta për mentalitete. Analiza psikologjike e 

Gustave Le Bon, e jep mendimin se “Nga ndryshimi i 

besimeve fetare kanë rrjedhur drejtpërdrejt shumica e 

ngjarjeve historike, ku historia e njerëzimit ka ecur 

gjithmonë paralelisht me historinë e perëndive të tij”.1 
 

Tim Judah në librin “Kosova, Luftë dhe hakmarrje”, 

thotë se “Në Ballkan, por edhe gjetkë, nuk është e vërteta 

ajo që ka rëndësi, por ajo që njerëzit besojnë se është e 

vërtetë. Dhe çka njerëzit besojnë, mund të vihet në 

përdorim të përditshëm”.2 

 

Gustave Le Bon: “Qytetërimi i një populli bazohet në një 

numër të vogël idesh themelore, dhe ndërsa mendjet e 

njerëzve të emancipuar e kuptojnë se ato janë të gabuara, 

për turmat ato mbeten edhe për një kohë shumë të gjatë 

të vërteta të pakundërshtueshme dhe vazhdojnë të 
ushtrojnë veprimin e tyre në masat popullore 

kombëtare”. 

2  Tim Judah, “Kosova, Luftë dhe Hakmarrje” . Botues “Koha”. 

Prishtinë, 2002. F. 22. 
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Voflgang Libar& Chistine von Kohl “Kurrë ndonjëherë 

popujt e tij nuk e kanë luftuar njëri-tjetrin me një urrejtje 

dhe me një tërbim të tillë shkatërrimtar, siç ndodhi gjatë 
luftërave ndër-jugosllave. Në këtë rast nuk bëhej fjalë për 

nënshtrimin e “armikut”, me të cilin ata gjithsesi kishin 

jetuar bashkërisht për shekuj me radhë, por për dëbimin 

prej trevave të ngulmimeve të tij të trashëguara dhe 

asgjësimin e tij, për shkatërrimin e rrënjeve të tij 

historike dhe kulturore”3 

 

Në librin e cituar theksohet se “Një dukuri e tillë nuk ka 

ndodhur asnjëherë në Evropën Juglindore, as gjatë 

pushtimit romak dhe bizantin, as në periudhën e shteteve 

feudale bullgare dhe serbe të mesjetës, as gjatë sundimit 
500-vjeçar osman dhe as atëherë kur Fuqitë e Mëdha 

evropiane siguruan sferat e tyre të ndikimit në 

gadishullin ballkanik.”4 

 

Harresa…dhe përsëritja 

Çka na detyron  të heshtim e të mos flasim për tragjedinë, 

dhe me këtë heshtje, kërkohet prej nesh të tregohemi 

“humanitarë” (thuajse nuk jemi të tillë) dhe me këtë 

vetëm sa e mbjellim harresën. Duke mos mësuar nga 

golgotat e tjera anë e mbanë Kosovës, sot na sfidon 

arroganca riokupuese e të njëjtës fatkeqësi. 

 
Ç’të themi për “Golgotën e Kosovës”, kur ne i kemi 

amputuar nga historia jonë ngjarje që sot ta therin 

zemrën. Duke e heshtur historinë për arsye “humaniste” 

ajo falsifikohet, dhe, të tjerët arrijnë ta marrin rolin e 

viktimës. 

 

Njëqind vjet përndjekje, eksod, djegie, shfarosje, 

marrëveshje xhentëlmene të fuqive të mëdha kundër një 

populli të pafajshëm, të gjitha këto, në emër njëherë të 

“bashkim-vëllazërimit”, e pastaj në emër të 

kosovarizimit t’i mbulojmë me harresë. A mund të 
ekzistojë “historia e mbamendjes” nëse historia nuk 

shkruhet? Dhe kush e pengon shkrimin e historisë, pos 

okupatori? Pse censurohet shkrimi i historisë, dhe atë e 

rrudhim në data përkushtimesh, dhe libra autorësh 

individualistë (pa kritere institucionale), që parcializojnë 

epopenë e një tragjedie botërore, si kjo e Kosovës. 

 

Është e njohur ajo “historinë e shkruan fitimtari”. Pra 

kush e fitoi luftën e fundit në Kosovë, me ndihmën e 

NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës? 

Okupatori e ndalon shkrimin e historisë, e falsifikon atë, 

dhe aty ku nuk mund fare t’i fshehë gjurmët e krimit, aty 
përpiqet dhe ia del që ai të merr rolin e viktimës. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3  Voflgang Libar& Chistine von Kohl “Ballkani”, Rozafa, Prishtinë 

2006. F.  14.  

4 Po aty. shiko ff. 14. 
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Mag. phil. Dr. Kurt Gostentschnigg, Graz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dija është një borxh ndaj vetes ose mashtrimi më i madh elektoral i të gjitha kohëve 
 

Në muajt e parë të vitit 2019 vendosa në kanalin tim 

YouTube disa kumtesa mbi Jogën Integrale të Shri 

Aurobindos dhe të Nënës (Mirra Alfassa), vëllimin tim 

poetik “Perlen  der Ewigkeit” dhe romanin tim “Agnan 
und Felesna”. Por nuk desha të flisja mbi botën spirituale, 

pa ditur për botën njerëzore. Kështu, që nga pranvera e 

vitit 2019, fillova të informohesha mbi politikën 

botërore. Njëra më çonte tek tjetra, një histori e pafund 

kërkimi dhe informimi. Strofka e lepurit e kabales 

satanike është shumë e thellë dhe shumë gjarpëruese ... 

Një gjerman, i informuar shumë mirë edhe mbi çështje 

spirituale edhe mbi çështje botërore, i cili më kishte 

kontaktuar lidhur me kumtesat e mia mbi Shri 

Aurobindon në YouTube, më furnizoi me literaturë 

përkatëse mbi shumë të ashtuquajtura “teori 
konspirative”. 

 

Si QAnon-at, ushtarët digjitalë të Q-s, të operacionit më 

të madh të shërbimit sekret ushtarak për shpëtimin e 

Shteteve të Bashkuara dhe të botës, doja edhe unë të jepja 

kontributin tim për shpëtimin e botës, e njerëzimit, e 

popullit tim, e të dashurve të mi, e të afërmve të mi, e 

shokëve, kolegëve, fqinjëve dhe të njohurve të mi nga 

fundi. Kështu, më 25 dhjetor 2019, rreth dy muaj para 

Koronës në Evropë, dërgova e-mailin tim të parë në grup 

me tekstin vijues: “Të dashur miqtë e mi, po ju dërgoj në 
formë linqesh dhe dokumentesh informacione me 

prioritet të lartë. Kam vendosur t’i ndaj me ju. Disa prej 

jush ndoshta do të jenë tashmë të informuar mbi këto 

tema vërtet shumë serioze. Në qoftë se vetëm një pjesë e 

këtyre informacioneve është e vërtetë, atëherë ne duhet të 

dimë për këtë, për të qenë në gjendje të përgatitemi për të 

ardhmen dhe të mbrojmë lirinë dhe jetën tonë, lirinë dhe 

jetën e familjeve tona dhe sidomos atë të fëmijve tanë. 

Secili është i lirë t’i injorojë ose t’i mohojë këto 

informacione. Ata, që kanë nerva të forta dhe janë të 

gatshëm të marrin përgjegjësi për jetën e tyre, janë të 

lutur t’i shpërndajnë këto informacione në mediat sociale. 
Shumë faleminderit. Me dashuri. Kurt Gostentschnigg.” 

 

Deri në mes të Nëntorit 2020 kam dërguar pothuajse 

përditë disa e-maile në grup mbi të gjitha temat e nxehta 

dhe jam marrë rregullisht me “Kurtis Blog”1, të cilin e 

kisha filluar më 31 korrik 2020. Në këtë blog unë 

prezantoj në gjermanisht, anglisht dhe shqip punimet e 

mia historiko-shkencore, albanologjike dhe letrare, 

 
1 https://kurtgostentschnigg.blogspot.com/  

paraqes Jogën Integrale dhe Supramentale të Shri 

Aurobindos dhe informoj mbi ngjarjet në botë. Ndërkohë 

ma kanë kthyer shpinën shumë nga “miqtë” dhe kolegët 

e mi të profesionit, edhe disa të afërm, duke më sulmuar 
ose injoruar. Drejtuesi i Departamentit për Historinë e 

Evropës Juglindore në Universitetin e Graz-it, të cilin e 

njoh prej dekadash dhe me të cilin kisha realizuar disa 

projekte kërkimore të përbashkëta, i përkrahur nga dy, tre 

“policët e tij të bindjes”, ka shkuar madje aq larg sa më 

ka përzënë për shkak të botëkuptimit tim, i cili e 

kundërshton narrativën e tij ateiste të majtë të blertë. 

 

Të paktët ishin të gatshëm të shihnin të vërtetën dhe 

faktet në sy. Në fillim nuk mund ta kuptoja, derisa 

realizova se shumica e “deleve në gjumë” nuk ka faj, 
sepse sistemi i shtetit të thellë (angl. Deep State) u bën 

lavazh truri që nga djepi, ashtu si edhe mua deri në mars 

2019. Për shkak të kërkimit tim spiritual prej dekadash 

unë nuk isha në gjumë aq të thellë si pjesa më e madhe e 

njerëzve rreth e rrotull, kështu që tashmë si dele pak e 

zgjuar nga gjumi ndjeva se vetëm disa shumë të pasur i 

mbajnë fijet e pushtetit në dorë. Unë i quaja “të 

superpasurit” ose “koncernet”. Mirëpo nuk e kisha 

absolutisht idenë për mënyrën e ushtrimit të pushtetit të 

tyre, as për përmasën e kabales, as për protagonistët e 

tyre. Dija është një borxh, i cili duhet t’i paguhet vetes. 
Dija nuk të vjen vetë, por duhet marrë ose fituar 

nëpërmjet kërkimeve në vendin e duhur. Dija është fuqi. 

 

Por ka vërtet njerëz që për një arsye apo për një tjetër 

kapen pas gënjeshtrës deri në frymën e fundit, sidomos 

intelektualë dhe të arsimuar, të cilët aq më tepër 

këmbëngulin në opinionin e tyre të indoktrinuar. Për 

shkak të humbjes së logjikës së shëndoshë ata nuk 

kuptojnë shpëlarjen e trurit që nga djepi gjer në vig 

nëpërmjet deformimit institucional, mediave 

propagandistike mainstream dhe mjeteve të tjera. Pohimi 

se vetëm arsimi çon në budallallepsje, i bie – përtej çdo 
ironie – shkëlqyeshëm pikës në gjithë këtë problematikë. 

Në vend të kësaj ne kemi nevojë për një formim të 

zemrës, i cili bazohet në të vërtetë, liri, lumturi dhe 

dashuri dhe nxjerr kështu më të mirën nga njeriu, 

potencialin e tij të pafund. 

 

Gjithë këtë ne mund ta kuptojmë vetëm atëherë, kur të 

lajmë borxhin tonë të marrjes së dijes dhe të bëjmë 

https://kurtgostentschnigg.blogspot.com/
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kërkime deri në fund të piramidës së pushtetit me mendje 

dhe zemër të hapur sipas motos “Ndiq gjurmën e parasë” 

përtej mediave dhe shkencës mainstream, të cilat janë 

pjesë e sistemit shekullor të shtetit të thellë të kontrollit 

dhe drejtimit të njerëzimit. Unë them gjithmonë: ai që 

kërkon, gjen. Unë e di për se po flas, sepse kam marrë 
pjesë për dhjetra vite në këtë ndërmarrje të shpëlarjes 

akademike të trurit. Dikur kam ndier së brendshmi që 

diçka nuk shkon në parim, kështu që jam vënë në kërkim. 

Gjatë rrugës së kërkimit kam gjetur lloj-lloj gjërash, të 

cilat më çonin në njohje të dhimbshme, gjëra, të cilat nuk 

do t’i kisha besuar kurrë dhe nuk do t’i kisha mbajtur për 

të vërteta, në qoftë se i kisha dëgjuar nga dikush tjetër. 

Ashtu si ndonjë lexues i këtyre rreshtave nuk më beson 

mua tani, sepse nuk ka kërkuar ende të vërtetën në vendin 

e duhur. Unë kam mirëkuptim të plotë për reagimin e tij. 

 

Kur ta kemi kalur një ditë disi shëndoshë këtë shfaqje 
diabolike lugetërish, do t’ua dimë për nder para së 

gjithash luftëtareve dhe luftëtarëve të zemrës, të cilët me 

gjithë armiqësitë rreth e rrotull – në rrethin familjar, 

farefisnor, miqësor, fqinjësor dhe kolegjial – dhe me 

gjithë sanksionet nga ana shtetërore-zyrtare i kanë dalë 

zot vetë dhe i kanë qëndruar besnik së vërtetës. Ata janë 

heronjtë dhe heroinat, emrat e të cilëve do të shënohen në 

librat e ardhshëm të historisë. Por jam i sigurt se ata nuk 

u japin rëndësi gjërave të jashtme, sepse e njohin vlerën 

e tyre të vërtetë të brendshme, të cilën çdo njeri, në qoftë 

se e do vërtet, mund ta gjejë. 
 

Në muajt e fundit jam njohur për herë të parë me 

censurën. Videoja “Briefe eines Vaters an die Schule 

seines Sohnes” (shqip: „Letrat e një babai drejtuar 

shkollës së djalit të tij”), e cila brenda vetëm tri ditëve 

është parë 5500 herë, është censuruar ose fshirë nga 

YouTube për shkak të njërit ose tjetrit koment. Ndërkohë 

ajo është e disponueshme përsëri në kanalin YouTube 

“Politcafé” nën titullin „Ein Vater schreibt an die 

Schulleitung | Grundschule Graz“2 (shqip: “Një baba i 

shkruan drejtorisë së shkollës | shkollës fillore Graz”). 
Punime shkencore dhe artikuj publicistikë, në të cilët flas 

ndër të tjera për Zotin dhe Shpirtin, për popullin dhe 

kombin, janë refuzuar nga redaksi të ndryshme. 

 

Por ka një redaksi reviste që qëndron në traditën 

demokristiane, për të cilën nuk do të kisha menduar se 

ajo do të botonte të gjitha punimet e mia shkencore dhe 

artikujt e mi publicistikë pa ngurrim dhe diskutim. Ngaqë 

unë shkruaj për rilindjen e Të Shumtëve të përjetshëm, 

me çka nënkuptohen edhe Shpirtra individualë edhe 

Shpirtra kolektivë. Gjithë kjo e kundërshton mësimin 

zyrtar të Kishës Katolike me dogmat e saja të zemërftohta 
dhe të palogjikshme të krijimit të Shpirtit, të mallkimit të 

përjetshëm, të mohimit të rilindjes dhe të 

pagabueshmërisë së Papës. Po, fjala është për “Dielli 

Demokristian” 3 . Emri i revistës përmban tri nocione 

 
2 https://www.youtube.com/watch?v=uWRMbY_9mrE&t=57s  
3 https://dielli-demokristian.at/  
4  https://www.youtube.com/watch?v=wYf-

3PhzAJM&feature=youtu.be 
5  Si hyrje në temë „NESARA/GESARA“ shih: 

https://thegesaraclub.com/my_profile/pimpy-investments/; zur 

thelbësore: diell, demokraci dhe krishtërim. Unë vetë 

përdor në të gjitha shkrimet e mia shprehjen simbolike 

“Diell Një-Shumë i Dashurisë” për Hyjnoren 

gjithpërfshirëse. Demokracia e vërtetë është sundimi 

direkt i popullit nëpërmjet përfaqësuesve të popullit, të 

cilët zgjidhen direkt nga populli dhe përgjigjen 
personalisht për vendimet dhe veprimet e tyre. Sistemi 

partiak ende sundues, i cili i hap portat korrupsionit, i zë 

udhën sundimit të vërtetë të popullit. Krishtërimi i vërtetë 

është krishtërimi i hershëm, për të cilin rilinjda ishte 

diçka krejt e natyrshme dhe i cili përqendrohej vetëm në 

urdhërimin qendror të Jezu Krishtit “Duaj Zotin dhe të 

afërmin si vetveten”. 

 

Në rastin e Koronës nuk bëhet fjalë për një pandemi 

vdekjeprurëse, por për një të ashtuquajtur Great Reset4, i 

cili synohet nga Forumi i Ekonomisë Botërore (World 

Economic Forum) për hyrjen e një valute të vetme 
botërore digjitale pa garanci ari dhe pa para në dorë dhe 

me një të ardhur bazë të pakusht, gjoja për heqjen e 

kapitalizmit, në të vërtetë për vendosjen e një socializmi 

botëror, i cili përfundon në komunizëm, në Rendin e Ri 

Botëror të kabales. Korona është faza e kondicionimit, 

d.m.th. e mësimit të popullsisë me “normalitetin e ri” të 

punës në shtëpi, të kufizimit të udhëtimit, të distancës 

sociale, të të ardhurave bazë dhe të tracking-ut. Faza e 

implementimit do të jetë pastaj vaksinimi, çipimi, 

përqendrimi i popullsisë në Smart City-s etj.. Kush nuk 

bindet, atij i mbyllet thjesht kontoja e tij digjitale. Në 
vitin 2030 nuk duhet të ketë më pronë private, njerëzit 

duhet të rrinë në zona të mëdha banimi. Qëllimi i fundit 

është transhumanizmi satanik i pashpirt, një ekzistencë 

bioroboti e çnjerëzuar. 

 

Për të bërë që të pranohet agjenda ndërkohë jo më sekrete 

e Great Reset-it, nevojitet një rënie totale e ekonomisë. 

Mirëpo kundërmasat e Donald Trump-it në Shtetet e 

Bashkuara të Amerikës  (SHBA) – rihapje e 

manifakturave, ulje dhe heqje e taksave, ngritje e 

rrogave, ulje rekord e kuotës së papunësisë, asnjë 
lockdown të dytë etj. – parandalojnë rrënimin e 

planifikuar të ekonomisë botërore. Patriotët rreth Q-së 

dhe Trump-it synojnë një sistem ekonomie popullore, në 

të cilin implementohen gradualisht NESARA për SHBA-

të dhe GESARA për gjithë botën.5 Sistemi i ri i sigurt 

financiar QUANTUM do të funksionojë me anë të 

teknologjisë Blockchain dhe do të garantohet me ar.6 Ai 

do t’i japë fund sistemit të bankave qendrore  me para 

Fiat, e cila bazohet në borxhe. SHBA-të, Japonia dhe 

shtetet BRICS Brazili, Rusia, India, Kina dhe Afrika 

Jugore marrin tashmë pjesë në sistemin e ri. Pasuria do 

t’i rikthehet hap pas hapi popullsisë botërore. Në fund 
nuk do të ketë më banka qendrore private, të cilat mund 

të ndikojnë, korruptojnë dhe kërcënojnë qeveritë. Shteti i 

thellë synonte, me Hillary Clinton-in si presidente, 

Luftën e Tretë Botërore, rezultati shkatërrimtar i së cilës 

Vertiefung siehe: 

https://www.youtube.com/results?search_query=pimpy+investment+c

hat+nesara+gesara  
6  Si hyrje në temë „Quantum-Finanzsystem“ shih: 

https://emmyxblog.wordpress.com/2019/03/07/qfs-ausserweltliches-

geldsystem/  

https://www.youtube.com/watch?v=uWRMbY_9mrE&t=57s
https://dielli-demokristian.at/
https://www.youtube.com/watch?v=wYf-3PhzAJM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wYf-3PhzAJM&feature=youtu.be
https://thegesaraclub.com/my_profile/pimpy-investments/
https://www.youtube.com/results?search_query=pimpy+investment+chat+nesara+gesara
https://www.youtube.com/results?search_query=pimpy+investment+chat+nesara+gesara
https://emmyxblog.wordpress.com/2019/03/07/qfs-ausserweltliches-geldsystem/
https://emmyxblog.wordpress.com/2019/03/07/qfs-ausserweltliches-geldsystem/
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do t’i shërbente si pretekst për realizimin e Great Reset-

it. Meqë Trump-i ka ndërhyrë, shteti i thellë i var shpresat 

tani tek Korona-Fake, për të arritur skllavërimin 

përfundimtar të njerëzimit. 

 

Q-ja ka postuar se e vërteta nuk mund t’u thuhet, por 
duhet t’u tregohet njerëzve. Kjo duhet të ndodhë tani 

nëpërmjet zbulimit të “mashtrimit elektoral më kolosal 

në histori”, si  e ka shprehur ish-ambasadori i Vatikanit 

në SHBA (2011-2016), Arqipeshkvi Carlo Maria 

Viganò, në një letër të hapur 7  drejtuar katolikëve 

amerikanë dhe të gjithë amerikanëve me vullnet të mirë. 

 

Këtu një përmbledhje e shkurtër e dhjetë kategorive të 

mashtrimit në zgjedhjet presidenciale 2020 në SHBA: 

1.) veprime të paramenduara ose pakujdesi e rëndë nga 

ana e ndihmësve të betuar në nivelin shtetëror ose qarkor 

ose e zyrtarëve të tjerë, si p.sh. e anëtarëve të shërbimit 
postal amerikan 

2.) fletëvotime me postë në kombinacion me mbledhjen 

e fletëvotimeve (veçanërisht sasi fletëvotimesh, të cilat 

janë sjellë para ose pas fundit të zgjedhjeve më 3 nëntor 

2020) 

3.) veprime të kundërligjshme ose gabime të rënda 

nëpërmjet internetit, të cilat ndikojnë në rezultatin 

zgjedhor (ndalim i numërimit për fshirjen ose 

zhvendosjen e votave me anë të një algoritmi të caktuar; 

makina votimi, në të cilat mund të hyjë çdo haker) 

4.) regjistrim i paligjshëm i masave të pjesëmarrësve të 
paligjshëm 

5.) anomali statistikore, të cilat lënë të hamendësohet një 

joprobabilitet i fortë i votimeve për Biden-in 

6.) përpjekje të paramenduara për të mos dhënë hyrjen, 

transparencën dhe mbrojtjen e barabartë 

7.) sulm kibernetik (cyber) dhe refuzim shërbimor në të 

gjitha përpjekjet për të hulumtuar, identifikuar dhe botuar 

mashtrim 

8.) tirani e “provuesve të fakteve” dhe e “hedhësve 

poshtë” të tyre 

9.) përpjekje të paramenduara për t’u refuzuar pakicave 
hyrjen, mbrojtjen dhe të drejta qytetare të barabarta 

10.) mungesë kujdesi dhe regjistrim i parregullt i 

votuesve.8 

 

Avokatët shumë të respektuar Sidney Powell dhe Lin 

Wood, avokatët e popullit, si dhe Rudy Giuliani dhe 

Jenna Ellis, avokatët e Trump-it, janë duke mbledhur 

prova për mashtrimin elektoral dhe duke formuluar një 

padi përkatëse. Meqë ra fjala, Powell-i është një avokate 

e ushtrisë dhe e vetmja në SHBA, e cila është kompetente 

për një padi për shkak të tradhtisë së lartë. Në lidhje me 

padinë për shkak të mashtrimit elektoral janë përmendur 
tashmë publikisht aktorët individualë dhe kolektivë si 

vijon: Dominion Voting Systems, një ndërmarrje 

kanadeze për software dhe makina zgjedhore; 

Smartmatic, një ndërmarrje multinacionale e specializuar 

në ndërtimin dhe implementimin e software-it elektronik 

zgjedhor; Scytl, një ofrues spanjoll i sistemeve 

 
7  https://www.epochtimes.de/politik/ausland/erzbischof-vigano-zu-us-

wahl-betet-zu-gott-kinder-der-finsternis-greifen-nach-der-macht-

a3375530.html  

elektronike dhe i teknologjisë zgjedhore; Mark Malloch 

Brown; George Soros; Bill Gates dhe Microsoft; Barack 

Obama; Clinton-Foundation; CIA; aktorë nga Kina, 

Hongkongu, Irani, Venezuela, Kuba, Kanadaja, 

Gjermania, Serbia, Zvicra dhe Britania e Madhe. 

Dominion-i çon tek Smartmatic-u, një firmë, e cila është 
në pronësi të dy venezuelasve me lidhje të ngushta me 

ish-presidentin e Venezuelës Hugo Rafael Chávez. Mark 

Malloch-Brown, kryetari i Smartmatic-ut, është anëtar i 

bordit global të fondacionit Open Society i George Soros-

it, shoku më i mirë i të cilit është vetë ai. Soros-i është 

donatori më i madh i demokratëve amerikanë, i Antifa-së 

dhe i lëvizjes Black Lives Matter. 

 

Për shkak të fletëvotimeve të falsifikuara dhe të 

prodhuara në Kinë dhe të serverave spanjollë në 

Frankfurt kemi të bëjmë  gjithashtu me një ndërhyrje të 

huaj në zgjedhje. Ushtria amerikane ka bastisur zyrën e 
firmës spanjolle software Scytl në Frankfurt për të 

sekuestruar servera, të cilat përmbajnë prova për 

parregullsi zgjedhore gjatë zgjedhjeve presidenciale më 

3 nëntor në SHBA. Votat e dhëna pra nuk janë numëruar 

në SHBA, por në Gjermani! Software-i zgjedhor 

Dominion, i zhvilluar nga Microsoft-i i Bill Gates-it, dhe 

makinat zgjedhore Dominion, si duket, janë programuar 

për mashtrim sistematik elektoral, për të vjedhur votat e 

votuesve, të cilët mbahen në iluzionin e zgjedhjes së lirë 

të përfaqësuesve të popullit nga populli. Shumë vende të 

botës e përdorin këtë software dhe këto makina për 
zgjedhjet e tyre. Tani na shtrohet neve si lexuesve të 

“Dielli Demokristian” pyetja e madhe: Si është puna me 

ligjshmërinë e zgjedhjeve në dekadat e fundit në 

Bashkimin Evropian, Zvicër, Gjermani, Austri, Shqipëri, 

Kosovë dhe Maqedoni? 

 

Masa e madhe e beson vetëm atëherë, kur e sheh vetë. 

Prandaj patriotët rreth Trump-it e kanë futur shtetin e 

thellë në grackë, me qëllim që të gjithë të shohin se çfarë 

është i aftë të bëjë dhe se kush janë aktorët e tij  të vërtetë, 

të cilët po zbulohen vetë, të sigurt për fitoren, duke e 
uruar Joe Biden-in, i cili është deklaruar nga mediat 

mainstream para shpalljes zyrtare të rezultatit zgjedhor si 

presidenti i ri, dhe duke i bërë atij të ditur se janë të 

gatshëm për bashkëpunim me të në lidhje me Great 

Reset-in. E ashtuquajtura “kartë e Trump-it” (angl. 

“Trump Card”) duket të jetë demaskimi i sistemit botëror 

të mashtrimit elektoral, i vjedhjes sistematike të votave të 

popullit. Mjetet e përdorura nga Trump-i për këtë ndoshta 

janë: një shenjë uji e fshehtë digjitale e pakopjueshme 

brenda shenjës së ujit në fletëvotimet; një regjistrim 

paralel i dhënies së votave nëpërmjet teknologjisë së 

pamanipulueshme Blockchain; një survejim total në kohë 
reale i kryer nga NSA-ja nëpërmjet satelitëve; vënia në 

punë e gardës kombëtare gjatë zgjedhjeve. 

 

Ekipi i avokatëve të Trump-it ka mbledhur ndërkohë 

qindra deklarata nën betim të dëshmitarëve, të cilat u 

paraqiten gjykatave si mjete prove. Dëshmitarë dhe 

8  https://www.epochtimes.de/meinung/gastkommentar/wir-haben-nun-

eine-mutige-neue-welt-betreten-in-der-wir-auf-nationaler-ebene-

wahlergebnisse-venezolanischer-art-erzielen-a3377065.html  

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/erzbischof-vigano-zu-us-wahl-betet-zu-gott-kinder-der-finsternis-greifen-nach-der-macht-a3375530.html
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/erzbischof-vigano-zu-us-wahl-betet-zu-gott-kinder-der-finsternis-greifen-nach-der-macht-a3375530.html
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/erzbischof-vigano-zu-us-wahl-betet-zu-gott-kinder-der-finsternis-greifen-nach-der-macht-a3375530.html
https://www.epochtimes.de/meinung/gastkommentar/wir-haben-nun-eine-mutige-neue-welt-betreten-in-der-wir-auf-nationaler-ebene-wahlergebnisse-venezolanischer-art-erzielen-a3377065.html
https://www.epochtimes.de/meinung/gastkommentar/wir-haben-nun-eine-mutige-neue-welt-betreten-in-der-wir-auf-nationaler-ebene-wahlergebnisse-venezolanischer-art-erzielen-a3377065.html
https://www.epochtimes.de/meinung/gastkommentar/wir-haben-nun-eine-mutige-neue-welt-betreten-in-der-wir-auf-nationaler-ebene-wahlergebnisse-venezolanischer-art-erzielen-a3377065.html
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gjyqtarë kanë marrë kërcënime me vrasje. Mediat 

mainstream (Big Media), të udhëhequra nga CNN-i, 

heshtin për këto mjete prove, nuk raportojnë mbi to ose 

përpiqen të bëjnë gjitçka qesharake. Mediat sociale si 

Facebook, Twitter dhe YouTube (Big Tech) censurojnë 

të vërtetën ku mundin. Me këtë Big Media dhe Big Tech 
bëhen bashkëfajtorë në mashtrimin elektoral. Në fund, si 

duket, çështja do të vendoset nga gjykata më e lartë, 

Supreme Court: ose rinumërim i votave të vlefshme ose 

anulim i zgjedhjeve. Nuk bëhet fjalë më për një 

rizgjedhje të ligjshme të Trump-it, por bëhet fjalë për 

mbrojtjen e kushtetutës amerikane, për garancinë e 

ligjshmërisë së të gjitha zgjedhjeve të ardhshme 

amerikane, bëhet fjalë për SHBA-të, për botën. 

 

Disa njerëz e kanë kuptuar këtë tashmë gjatë lockdown-

it të parë të rëndë në pranverë. Tani, gjatë lockdown-it të 

dytë të rëndë në vjeshtë dhe dimër 2020/2021, masat e të 
cilit godasin në radhë të parë shtresën e mesme mu në 

zemër, do të zgjohen shumë të tjerë nga gjumi. Nuk mund 

t’u thuhet njerëzve; duhet t’u tregohet. E shprehur 

ndryshe: kush s’ dëgjon, e pëson! Për disa do të bëhet me 

shumë dhimbje. Por edhe pas kësaj do të ketë njerëz, të 

cilët – për një arsye apo për një tjetër – nuk do të (duan 

të) shohin deri në fund, se çfarë po bëhet ose është bërë. 

 

Gjermania, çelësi dhe guri kyç për paqen botërore, tani si 

regjim i Merkel-it po vihet në mengene nga dy anët: nga 

ana e SHBA-ve për shkak të serverave zgjedhore 
Dominion në Frankfurt, dhe nga ana ruse për shkak të 

intrigës gjermane Nawalny. Javët ose muajt e fundit të 

Republikës Federale të Gjermanisë (RFGJ) janë të 

numëruar. Mbyllja e administratës së okupacionit RFGJ 

nga aleatët SHBA dhe Rusi si dhe kthimi i Gjermanisë në 

sovranitetin e saj të Perandorisë Gjermane të vitit 1871 

do të nënkuptojnë gjithashtu fundin e organizatave të 

shtetit të thellë Bashkim Evropian (BE), Organizatë e 

Kombeve të Bashkuara (OKB) dhe NATO. 

Trump-i ka arritur një fitore të plotë dhe mbetet 

presidenti amerikan. Këtu kemi të bëjmë me mashtrimin 
më të madh elektoral të të gjitha kohëve, zbulimi i të cilit 

në javët dhe muajt e ardhshëm do të shkaktojë një zgjim 

të madh në tërë botën, sepse lidhur me këtë do të dalë në 

dritë kabalja e shtetit të thellë kundër njerëzimit, e 

mbështetur nga Big Media dhe Big Tech, me të gjitha 

format e luftës hibride 9  – luftë informative, luftë 

psikologjike, kontroll i mendjes etj. – dhe me të gjitha 

krimet kundër njerëzisë – pedofili, abuzim i fëmijëve, 

rituale satanike të flijimit të fëmijëve etj.. Vetëm majtistët 

hardcore dhe ateistët e betuar do të vazhdojnë gjumin e 

tyre të thellë të shpëlarjes së trurit. Atyre nuk kemi ç’u 

bëjmë më. Pa SHBA-të Great Reset-i i bankave qendrore 
të shtetit të thellë dhe globalizmi i udhëhequr nga partia 

komuniste kineze janë të paracaktuar që të dështojnë 

përfundimisht. 

 

“Dhjetë ditët e errësirës”, të paranjoftuara nga Q-ja, do të 

vijnë atëherë, kur shteti i thellë do të përpiqet të largojë 

Trump-in me dhunë nga Shtëpia e Bardhë. Kështu apo 

ashtu, nëse deklarohet Trump-i apo Biden-i si fitues i 

zgjedhjeve: lufta civile në SHBA do të ndodhë, sepse 

aktorët e shtetit të thellë do të luftojnë për jetën e tyre dhe 

patriotët do ta përfundojnë çështjen. Fuqitë në sfond me 

marionetat e tyre në të gjitha vendet do të mbrohen 
sigurisht me duar dhe me këmbë kundër rënies së tyre, 

por kundër ushtrive patriotike të Trump-it, Putin-it dhe 

Xi-ut nuk do të kenë shans në fund. Mirëpo, puna për 

popullsinë në disa pjesë të botës mund të bëhet ende 

shumë e ashpër, para se kësaj kabaleje diabolike t’i jepet 

fund një herë e përgjithmonë nga forcat e dritës. Gjenerali 

Michael Flynn është aktivizuar. Kraken-i është lëshuar.10 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
9 https://shop.expresszeitung.com/shop/shop/alle-

ausgaben/ausgabe_31.html  

10 https://www.brighteon.com/01b357fa-2ee4-4a79-8287-

384f391966f7  

https://shop.expresszeitung.com/shop/shop/alle-ausgaben/ausgabe_31.html
https://shop.expresszeitung.com/shop/shop/alle-ausgaben/ausgabe_31.html
https://www.brighteon.com/01b357fa-2ee4-4a79-8287-384f391966f7
https://www.brighteon.com/01b357fa-2ee4-4a79-8287-384f391966f7


Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                           Nr. 43: Vjenë, dhjetor 2020 

 

21 

 

Opinione

 
Anton Marku, Vjenë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shqiptarët në jetën politike në Austri 
 

 

Me 11 tetor u mbajtën zgjedhjet për këshillat e 23 qarqeve të Vjenës si dhe për këshillin komunal të qytetet, i cili njëherësh 
shërben edhe si parlament i Landit të Vjenës, njërit ndër 9 të tillë në Austri. Kësaj radhe, në garë për një ulëse në ndonjërin 

nga këta këshilla ishin edhe tri kandidate me origjinë shqiptare: dy prej tyre anëtare të Partisë Socialdemokrate të 

Austrisë (SPÖ) dhe njëra nga Partia Popullore e Austrisë (ÖVP). Asnjëra prej tyre nuk ia doli që të mbledhë numër të 

mjaftueshëm votash. Pyetja që të gjithë duhet t’i shtrojmë vevetes do të duhej të ishte ‘‘Pse kur të tjerët ia dalin, ne 

dështojmë?’’. 

 

Plakate nga fushata parazgjedhore 

 

Ndryshimet nuk bëhen vetevetiu, Njerëzit i bëjnë ato të 

ndodhin. Por, cilët njerëz? Dhe si? 

 
Një pjesë e konsiderueshme e shqiptarëve jetojnë në 

Evropën perëndimore. Shumica prej tyre tashmë 

posedojnë shtetësinë e vendeve resident të cilave janë. 

Kështu atyre u është njohur edhe e drejta pasive dhe 

aktive në zgjdhjet që zhvillohen në nivele të ndryshme në 

këto shtete. Me këtë edhe mundësia që të zgjedhin dhe të 

jenë të zgjedhur si kandidatë të partive politike të 

regjistruara si të tilla, të inciativave të ndryshme qytetare 

apo si të kandidatë të pavarur.  

 

Në rastin e Austrisë, si njëri nga vendet më të prekura nga 
fenomeni i migrimit, për fat të keq, shqiptarët ende nuk 

po arrijnë të gjejnë format dhe metodat e duhura që do të 

rezultonin me një pëfaqësim real, së paku në proporcion 

me numrin e tyre, në këtë vend alpin. Në këtë proces ata 

ende po ballafaqohen me sfida nga më të ndyshme, gjë 

që po e vështirëson dhe ngadalëson promovimin e tyre si 

qytetarë të barabartë në raport me popullatën vendase dhe 

të huajt e tjerë, një pjesë e të cilëve kanë arritur të 

pozicionohen shumë më mirë në administratën dhe 

institucionet lokale dhe qendrore.  

 

Konsiderohet në Austri jetojnë rreth 80 mijë shqipfolës. 
Edhe pse statistika të mirëfillta nuk janë prodhuar 

ndonjëherë, besohet se pothuajse gjysma e tyre janë të 

pajisur me shtetësi austriake. Por, sa prej tyre dalin fare 

të votojnë? Mbase kjo shifër sillet nën 10%. Ndoshta dhe 

më pak se kaq. Me këtë bëjnë që edhe si grup të mos jenë 

dhe aq atraktiv për subjektet politike vendëse. Si pasojë, 

numri i shqiptarëve të angazhuar nëpër partitë politike në 

këtë shtet mbetet skajshmërisht i ulët, përderisa roli i tyre 

në subjektet ku aderojnë kufizohet në grumbullimin e 

atyre pak votave për partitë. 

 
Parlamenti i Vjenës ka 100 ulëse. Disa prej 

këshilltarëve/deputetëve kanë prapavijë migrantësh 

(turq, kroatë, grekë, etj). Këshillat e qarqeve kanë, 

varësisht nga madhësia dhe numri i banorëve në to, 40-

60 ulëse. Në to ka shumë përfaqësues të komuniteteve të 

ndryshme që jetojnë në Vjenë. Në asnjërin prej tyre nuk 

ka ndonjë këshilltar me shtetësi austriake e me prejardhje 

shqiptare. 

 

Pse është kështu kërkon një analizë, e cila mund të 

trajtohet si fenomen, i cili ka disa shkaqe, por dhe pasoja. 

Në këtë kontekst, reflektimi adekuat do të ishte: Sa 
intelektualë shqiptarë ka Vjena? Kush janë ata? Ku janë 

ata? Sa janë ata aktiv në shoqëri? Pyetjet tjera që presin 

përgjigje do të ishin: A kanë shqiptarët në Austri 

preferenca politike ndaj një apo disa partive të caktuara? 

Në çfarë niveli është vetëdija e tyre politike?  

 

Është për t’u admiruar guximi i atyre kandidatëve të 

diasporës shqiptare të cilët, në një moment të jetës së tyre, 
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marrin vendimin që të garojnë në zgjedhjet austriake. Por 

ata nuk po ia dalin të dallohen me ndonjë fushatë 

parazgjedhore për t’u mbajtur mend. Kështu si e kanë 
kuptuar dhe si veprojnë ata në politikë, nuk punohet më 

as në viset nga vijmë, në Ballkan. Pjesa me e madhe e 

tyre, edhe përkundër shumë viteve të kaluara në Austri 

dhe mundësive dhe rasteve të panumërta, për një kohë të 

gjatë kanë qenë të shkëputur nga organizimet e 

komunitetit tonë. Me apo pa qëllim. Me apo pa vetëdije. 

Shkaqet mund të jenë të ndryshme.  

 

Deri më tani, fushata klasike e një kandidati shqiptar në 

Austri dukej përafërsisht kështu:  

 
-Në aspektin organizativ kandidati fillon të 

‘‘aktivizohet’’ vetëm disa javë para zgjedhjeve. 

Zakonisht lëviz vetëm, pa ndonjë grup të 

bashkëpunëtorëve apo vullnetarëve apo i shoqëruar nga 

‘‘lobues’’ nga qytetete e tjera, e të cilët në Vjenë pakkush 

i njeh. Për marrje me qera të një lokali për komunikim 

ditor me qytetarët apo krijim të një shtabi zgjedhor vetjak 

as që bëhet fjalë.  

 

-Në aspektin teknik takimet i bën në ambiente të 

mbylluara (kafene, klube-shoqata, etj). Në këto raste, e 

tërë biseda fokusohet në shpërndarje të kartëvizitave dhe 
‘‘programeve’’ (fletëpalosje të vogla, në format A5), për 

t’u mos parë më. 

 

-Në aspektin promovues shumica prej tyre nuk kanë të 

hapur web-faqe në internet. Të gjithë kanë nga një të tillë 

në platformën sociale në facebook. Ato, në vend se të 

përdoreshin për prezantimin e ideve, incimin e 

bashkëbisedimeve me votuesit potencialë dhe 

tematizimin e çështjeve me interes të përbashkët, 

shfytëzohen për pëlqime, urime dhe dëshira për njëri-

tjetrin.  
 

***** 

Në Austri në përgjithësi dhe në Vjenë në veçanti ka 

shumë intelektualë shqiptarë. Një pjesë e madhe e tyre 

kanë studiuar në universitetet më me renome të këtij 

vendi dhe fituar tituj të ndryshëm akademikë. Ata janë 

kryesisht të moshës së mesme dhe të re, të pajisur me 

dituri dhe përvojë të mjaftueshme për tu kyqur në jetën 

shoqërore dhe politike të shtetit ku jetojnë dhe veprojnë. 

Disa edhe e bëjnë këtë, por jo në numër të mjaftueshëm, 

përderisa preferencat politike të bashkësisë shqiptare janë 

të padefinuara strategjikisht dhe institucionalisht.  
 

Integrim do të thotë edhe pjesëmarrje. Mjerisht, më 

shumë se sa faktorë, shqiptarët në Austri vazhdojnë të 

jenë aktorë pasiv të skenës politike dhe spektatorë të 

painteresuar për të kontribuar përmbajtësisht në jetën 

shoqërore në këtë shtet mik. Kjo u vërtetua edhe në 

zgjedhjet e 10 tetorit të këtij viti. Mbetet për t’u shpresuar 

se kjo gjendje do të ndryshojë në vitet në vijim. 

 

Anton Marku ka përfunduar studimet master në shkencat 

politike në Universitetin e Vjenës. Për katër vite (2009-

2013) ka shërbyer si diplomat në Ambasadën e 
Republikës së Kosovës në Austri. 
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Histori

 

Mr. Sc. Murat Ajvazi, Baden/Zvicër 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteja e Varnës dhe letërkëmbimet e sulltan Muratit me Skënderbeun 
 

Rreth betejës së Varnës dhe letërkëmbimit në mes të 

Sulltan Muratit dhe Skënderbeut të dhëna interesante 

gjejmë edhe në dokumentet zvicrane të gjetura në Bazel, 

të cilat falsin për ngjarjet në Shqipëri gjatë shekullit XV 

dhe XVI, dhe për betejën dhe letërkëmbimet e 
lartëshenuara.  

Dëshmi nga arhivi 

 

Vladislavi, mbreti i Hungarisë që në këtë kohë po bëhej 

gati për të shkuar në vendin e quajtur Varna, për t’i hapë 

luftë sulltan Muratit. Sipas autorit, Vladislavi  kur 

ndëgjoi për fitoret e tij të mëdha, i’u drejtua  Skënderbeut 
me një letër ku i kërkonte ndihmë me një numër 

ushtarësh, që ti dukej me vend. Andaj, si lexoi 

Skënderbeu letrën, thirri menjëherë ushtarët e tij kryesore 

dhe në praninë tyre lexoi letrën e Vladislavit dhe kërkoi 

mendimin e tyre të cilët njëzëri iu përgjigjen thirrjes se 

ishin të gatshëm ta ndihmonin mbretin hungarezë. 

Atëherë Skënderbeu ia ktheu përgjigjen mbretit të 

Hungarisë Vladislavit që të priste ndihmën nga ana e tij. 

Skënderbeu sëbashku me Pal Dukagjinin mblodhën 

pesëmbëdhjetë mijë ushtarë dhe ia filluan  rrugës për në 

Varna, mirëpo  kalimin në territorin  e serbisë despoti - 

Gjergj Brankoviqi, nuk lejoji që ushtria e Skënderbeut të 

kalojë nëpër territorinë e tij, sepse despoti serb i’a kishte 
dhënë për grua vajzën e vet Sulltan Muratit. Kjo shihet 

qartë se despoti serb kishte urrejtje të madhe ndaj 

hungarezëve sidomos ndaj Gjon Transilvanit, dhe kështu 

e pengoi Skënderbeun, duke mos e lejuar të kalonte 

kurrsesi në Hungari me ushtrinë e tij. Në atë mes Janku 

me hungarezët dhe polakët bëheshin  gati për të shkuar 

në Varna, ku duhej forcë e madhe për të luftuar kundër 

perandorisë osmane. Ndërsa Sulltan  Murati priste 

ndihmën e ushtarëve të ri të Azisë për të kaluar në 

Evropë, dhe për këtë nuk donte me binte  në atë konflikë 

madje e zvarriste sa më tepër që mundte betejën. Kur e 

kuptoi këtë kreshniku Janku me aq dinakëri  filloi  ti qesë 
trazimet sa që e detyroi të përleshen. Dhe kështu mbas 

një luftimi të gjatë,  aq e madhe ishte  trimëria e 

hungarezëve sa që turqit u thyen dhe u vunë në të ikur.  

Vladislavi mbret i Hungarisë  u nxit nga fjalët e disa të 

rinjëve të djallëzuar  të cilët i thonin se Janko Vojvoda të 

gjithë nderin e fitorës donte t`ia mveshte vehtes, prandaj 

mbreti e mbajti Jankun të ngujuar  brenda skuadronit dhe 

i zemëruar,   së bashku me gjithë ushtarët e tij  shumë të 

fuqishëm prej 10.000 hungarezësh, sulmoi ushtrinë e 

madhe të Sulltanit. Megjithatë mbas një beteje të egër 

Vladislavi mbeti i vramë. Andaj hungarezët që atëherë 
prisnin korrjen e fitorës u detyruan të humbasin e të 

zbrapsen aq sa kryeprijësi i tyre Janku vajti në shtëpine e 

despotit të lartëpërmendur  si në vend sigurtë, por despoti 

i Serbisë ishte i gjithë shkaku i këtyre trazimeve duke  i 

ndaluar kalimin Skënderbeut me ushtarët e tij ku mbajti 

Jankun në roje të fortë deri sa i kthyen të gjitha kështjellat 

e tija. Skënderbeu që vazhdimisht  kërkonte për të kaluar 

nëpër tokën e despotit, kur ndëgjoi për  atë përfundim të 

mjerueshëm  të  ushtrisë hungareze aq u tërbua sa që 

plaçkiti dhe bani namin në  të gjithë vendin e despotit dhe 

kështu u kthye kah vendi i vet. Gjatë rrugës për kthim  u 

ndeshë me ushtarët  hungarezë, të cilët kishin arrit të 
iknin nga  lufta e Varnës, të cilëve u shfaqte  keqardhje 

të madhe për humbjen e betejës dhe të mbretit të tyre, dhe  

meqë i kishin kërkuar ndihmë Skënderbeu  u jep të holla 

për të ndihmuar. Kështu sipas Münch, përfundoi beteja e 

Varnës si një nga ngjarjtë më të rëndësishme jo vetëm të 

historisë osmane por edhe botës perendimore. Bindja se 
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dëbimi i osmanëve nga Evropa ishte i mundur u hudh 

poshtë. Disfata pranë  Varnës u ndje si një gjykim dhe 

dënim i qiellit për shkeljen e patrupshme të besës së 
dhënë nga Szegedin përpara Ungjillit. Sidomos drithmë 

e madhe u hyri shteteve kufitare me Perandorinë Osmane 

në Europë. Gjoni VIII i Bizantit me të marrë lajmin e 

katastrofës së Varnës me qëllim që të pajtohej dhe të 

hetonte mundësinë e rivendosjes së mardhënieve të vjetra 

fqinjësore, nxitoi t`i dërgojë sulltanit dhurat të 

çmueshme. 

 

Ndikimi i Papës kishte marrë krisa të thella. Gjergjë 

Brankoviqi nuk i zhgënjeu shpresat që Sulltanit kishte 

mbajtur tek ai, duke zënë qafat e maleve e kishte penguar 
Gjergj Kastriotin t`i vinte në ndihmë kryqëzatës me 

trupat e tij shqiptare. Vetëm në jug të Greqisë, në vitin 

1444, Konstandin Paleologu i palodhshëm i qe bashkuar 

lidhjes së Hungarisë dhe Venedikut kundër Muratit II, me 

qëllim që në kurrizë të fiorentivëve të Athinës dhe të 

turqve në veri të Istmit ta ringrinte Greqinë si kudnër ia 

kishte arritur katërmbëdhjetë vjet më parë në More, nuk 

ishte shuar ende shpresa se turqit mund të thyheshin. 

Nga Varna Murati II u kthyen në Edrene duke ndjekur 

rrugën më të shkurtër. Atje ai urdhëroi varrimin e kunatit 

të tij të rënë Karaxhabeun, dhe në vend të tij si mëkëmbës 

të Anadollit emëroi shqiptarin Yzgur. Jeniçerin Hoxhë 
Hidër i cili në betejën e Varnës i preu kokën mbretit 

Vladislav, dhe me këtë u bë shkak i asaj kthese 

vendimtare në fatin e betejës, ai e shpërbleu me toka të 

plleshme në krahinën e Rumelisë. Kokën e mbretit të 

Hungarisë futur në një poçe të mbushur me mjaltë ai ia 

dërgoi qeveritarit të Brusës dhe aty populli i ngazëllyer 

doli dhe e mori me bujë te portat e qytetit dhuratën e 

tmerrshme. Pastaj kafkën e lanë me kujdes në ujin e lumit 

Nilufër, e ngulën në një heshtë dhe e gjezdisën me 

ngadhnjim nëpër rrugët e kryeqytetit të vjetër të 

Perandorisë Osmane.1451 
 

Letra e sulltan Muratit dërguar Skënderbeut 

Pas kësaj sulltani nga Edrenja, dërgoi një ambasador te 

Skënderbeu, me një letër të shkruar. Në këtë letër sulltani 

shkruante: Skënderbe me anë të kësaj letre unë Muratbeu, 

perandor i të gjithë linjës nuk mund të dërgoj shëndet as 

të pakët e as të shumtë, sepse më ke zhgënjyer dhe me je 

paraqitur si armiku kryesor. Unë me atë dashurinë time si 

është zakoni për fëmijën e vet, të kam rritë dhe jam 

përpjekur gjithë herë me të nderuar. Dhe ti tani je 

paraqitur përballë meje kësisoji, dhe më ke shkaktuar 

dëme të mëdha siç je edhe ti në dijeni,  dhe gjithë të tjerët 
janë në dijeni për armiqësinë tonë. Unë nuk mund të 

kuptoj nga rrjedh gjithë kjo armiqësi mes nesh, arsye 

ndoshta që nuk ta kam dorëzuar shtetin të cilin i takonte 

babait tënd. Sigurisht të isha në dijeni për këtë dëshirë 

tënden, do të kisha bërë gjithçka po sikur të më kishte 

treguar dëshirën tënde, sepse ti je në dijeni se çdo dëshirë 

tëndet e kam përmbush, mbase isha i detyruar për vyrtytet 

tua të rralla dhe të kam dashur më shumë se askënd. Kur 

ti e dije se unë të premtova se do ta ktheja shtetin e atit 

tënd dhe ti veprove kundër detyrës që të është caktuar, 

me të vërtet ti meriton qortimin tim dhe urrejtjen time. 
Mirëpo kur mendoj veprat tua burrërore që me vite 

luftove dhe mbrojte shtetin tim, jam gati të zbus mërinë 

time ndaj teje, dhe të them se pranoj të zotosh i lirshëm 

shtetin që të është trashëguar nga babai yt, me kusht që të 
më kthesh pjesën e Arbënisë që u’a pushtuam të tjerëve 

veç asaj të babait tënd, të cilën ma ke grabitur kundër 

dëshirës sime. Prandaj të kërkojë të mendohesh mirë dhe 

të ma kthesh pjesën që kërkoj, përndryshe të betohem në 

shpirtin e tim ati, që do të drejtoj të gjithë fuqinë time 

kundër teje. Do të dëboj nga ai vend për të zezën tënde, e 

në qoftë se do që të shpëtosh diçka gjallë, do të bëj të 

dalësh lypës rrugësh. Ti je në dijeni që përveç fuqisë 

sime, unë mund të dërgojë edhe njëqindë e pesëdhjetmijë 

luftëtarë dhe ti duke pasur pak ushtarë nuk mund të bësh 

ballë fuqisë sime. Të them këtë sepse nuk dua të të 
dëmtoj. Të gjitha të këqijat dhe të mirat i vura parasysh, 

prandaj zgjidhë tani atë që ty të duket në rregull. Këtë 

letër dërguesit tim Hajredinit t`i besosh plotësisht, sepse 

çdo gjë që ai ka për të thënë me gojë është porosia ime. 

Nga Edrenja me 16 qershor 1444.    

 

Përgjigja e dërguar nga Skënderbeu, sulltan Muratit 

Sipas Münch : Skënderbeu kur lexoi letrën dhe dëgjoi 

fjalët e thëna nga ambasadori ai i bëri nderime për kohën 

që qëndroi në pallatin e tij. Pas pesë ditësh qëndrim, 

Skënderbeu e nisi ambasadorin dhe me vete i dha një letër 

ku i përgjigjet sulltanit: Gjergj Kastrioti i quajtur 
Skënderbej, Princi i Arbnorëve, të dërgoj shëndet të 

pafund i nderuari Muratbej, Princi i turqve. Me anë të 

ambasadorit tënd Hajredinit, kam pranuar letrën tënde në 

të cilën që në fillim më drejtohesh se nuk mund të më 

japësh shëndet as pak as shumë, andaj edhe unë të 

përgjigjem në këtë mënyrë e në qoftëse ti dështon për 

këtë, je ti i vetmi shkaktar sepse më bëre armikun tënd, 

jam shumë i sigurtë që menjëherë do të gjykosh por unë 

të ndjej si shumë mik dhe për këtë mund ta vësh në provë 

miqësinë time ndaj teje. Por nëse unë kam fituar lirinë e 

shtetit tim atërorë, nuk besoj se do duhej të jetë fyerje 
ndaj teje, meqë është vendi që më përket mua. Ndërsa në 

qoftë se ushtria jote që ndodhej në anën tjetër të Arbenisë 

që ti e ke nën sundim, kanë ardhur të armatosur për të më 

sulmuar dhe unë me meritën dhe fuqinë time e pushtova 

atë pjesë, me të vërtetë faji nuk ka qenë i imi, por i atij që 

i ka ngritur kundër meje, dhe për më tepër nëse unë kam 

thyer ushtrinë tënde e udhëhequr nga Alibej Pasha, nuk 

besoj se kam vepruar kundër asnjë detyre vetëm se kam 

mbrojtur vendin që më takon mua nga duart e atij që 

donte të më cenonte. Prandaj përfundoj që me gjithë 

mbrojtjën nga sulmet e tua, prap jam miku yt. Të jap 

fjalën se nëse nuk bënë atë që të këshilloj, unë do të kthej 
jo vetëm pjesën që ti më kërkon por edhe gjithçka që kam 

në këtë botë, dhe do të jem gjithmonë në shërbimin tënd. 

Në të kundërtën të jesh i sigurtë se edhe në betimin që ke 

bërë për të më dëbuar nga vendi im, kam shpresë të 

madhe të mbrohem nga gjitha fuqitë tua dhe fitorja e një 

beteje nuk qëndron në numrin e ushtarëve, por qëndron 

në trimërinë dhe guximin e prijësit të tyre. Por të kërkoj 

që të mendosh në pjesët tua të ëmbla, sepse kërcënimet 

tua mizore nuk më tundin aspak dhe megjithëatë i 

premtoj shkelqësisë tuaj, që s’do të bëjë asnjë ndryshim, 

pa më trazuar ju i pari. Nga kampi ynë me 14 korrik 1444.
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Gjon Keka, Graz 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Dita e 28 nëntorit, ditë e dritës dhe zgjimit kombëtar 

 
Një nga faktet më të mrekullueshme të shekullit XV në 

Gadishullin Ilirik, respektivisht në historinë e Arbërisë 

është pa dyshim zgjimi kombëtar Arbëror, pas një gjumi 

të rëndë prej vitesh nën zgjedhën e sulltanit. Ky mund të 

thuhet se është edhe zgjimi i mirëfillt i parë kombëtar 

arbëror, sepse me rikthimin e Gjergj Kastriotit dhe 

bashkëatdhetarëve të tij arbëror u pa qartë ai zjarri i 

brendshëm i atdhedashurisë për lirinë që tek ata zgjoi 

ndjenjat e shpëtimit të kombit ,shpalljes së Pavarësisë së 

tij dhe Bashkimit në një Kuvend të të gjithë zoëtërve 

fisnor të Arbërisë. 

 
Asnjëherë një komb nuk ka qëndruar më gjatë në një 

skllavëri të paperëndishme se sa arbërorët.Por asnjëherë 

më parë një popull i skllavëruar nuk është zgjuar kaq 

shpejt dhe në një kohë kaq të shkurtër se sa 

arbërorët.Pushtimi dhe sundimi otoman mori shumë 

shekuj për t‘i nënshtruar plotësisht arbërorët,por më pak 

se një shekull ishte e mjaftueshme që ata të shkundnin 

zgjedhën e rëndë të këtij pushtuesi barbar.Siq u tha në 

fillim kjo zgjedhë e rëndë iu hoq nga qafa popullit arbëror 

nga Gjergj Kastrioti me arbërorët e tij ,ishte pra zgjimi 

kombëtar arbëror tek ata që ndezën të parët dritën e 
pashuar të lirisë dhe pavarësisë së Arbërisë brenda vetë 

zemrave dhe qenjes arbërore deri më sot. 

 

Ajo që dimë për atë epokë, është se në nëntorin e vitit 

1443, më saktësisht më 28 Nëntor shpërtheu drita e 

madhe e Lirisë, Flamurit dhe Pavarësisë në Kështjellën e 

pamposhtur të Krujës heroike të Kastriotëve të 

pavdekshëm. Atë dritë që shpërtheu e panë të gjitha 

kombet e popujt europian e botëror, dhe u gëzuan, por 

vetëm armiqtë e Arbërisë i verbëroj dhe u mbushën me 

urrejtje të përjetshme kundër arbërorëve liridashës. Por, 

kur jemi këtu duhet të ndalemi te pyetja pse u zgjodh 
nëntori dhe cili ishte për atë kohë dhe cili është sot 

kuptimi i nëntorit për ne? 

 

Sikur që dihet nëntori në mitologji konsiderohet kohë e 

rishfaqjes e ringjalljes pra koha e Plejadës.Poashtu 

nëntori ishte edhe koha e hapjes së botës shpirtërore  e 

lindjes së diellit dhe fillimit.Pastaj e sundimit të 

mbretërisë së dritës në hapësirën e errësirës.Kjo është 

arsyeja pse mitologjia e lidhi hënën me pleiadat, me 

trishtimin për zhdukjen e përsëritur periodike të tij si dhe 

me gëzimin për orën e llogaritur saktësisht të kthimit të 

tij. Në fakt kjo i referohet kohës parahistorike në të cilën 

hëna dhe plejadat përcaktuan vitin e yjeve, i cili i parapriu 

shpikjes së vitit diellor dhe zodiakut.(Ev.B.,1879) 

Prandaj duke parë këtë mund të nënvizoj se jo rastësisht 

Gjergj Kastrioti u rikthye në Arbëri për ta bërë atdheun e 

tij të lirë ,për t’ia rikthyer dinjitetin dhe identitetin 

europian të saj. Ai erdhi, u shfaq me arbërorët e tij 

pikërisht në muajin nëntor kur edhe e shtriu mbretërin e 

tij të dritës dhe të shpëtimit në Arbërinë e cila lëngonte 

në errësirën ideologjike otomane.Me ardhjen e tij ,erdhi 

edhe shpresa për arbërorët dhe jo vetëm ,por edhe për 

Europën si kontinent. Sepse ai pasi e shtriu mbretërinë e 
tij për 30 ditë, për 24 vjetë në vijim u bë mburoja jo vetëm 

për atdheun e tij arbëror, por edhe për civilizimin e 

përbshkët të kombeve europiane. Nisur nga kjo muaji 

nëntor për Arbërorët duhet të jetë një muaj i shenjtë 

kombëtar dhe të futet në kalendarin e përjetshëm 

kombëtar si muaji i bekuar dhe i shenjtë i kombit arbëror 

europian dhe arbërorëve kudo që janë ata. Se sa ishte e 

rëndësishme kjo ditë ,është fjalimi i  Gjergj Kastriotit pas 

rikthimit në Krujë i cili e vulosi këtë muaj ,këtë datë 

historike ai aty na tregon e porosit që ta vendosim këtë 

datë në zemra, mendje,kalendarin dhe në zemrën e 
historisë së kombit tonë arbëror europian.Poashtu janë 

edhe fjalët e një plaku shqiptar sikur që tregonte e 

shkruante shkrimtarja dhe përkthyesja e njohur gjermane 

Marie Amelie von Godin në kohën e shpalljes së 

pavarësisë së Shqipërisë në nëntorin  tjetër të vitit 1912 e 

cila tregon se  si një burrë i moshuar para derës së 

shtëpisë bërtiti, me zërin që i dridhej nga entuziazmi me 

këto fjalë: "pasi e pashë këtë ditë, tani edhe nëse vdes, do 

të vdes i gëzuar." 

 

Me pak fjalë Dita e 28 nëntorit të vitit 1443 është Dita e 

dritës, lirisë dhe madhështisë arbërore; ne e kujtojmë dhe 
e festojmë me dashuri! Si ata të nëntorit të parë të vulosur 

përjetësisht(1443) ashtu edhe ata të nëntorit të tjetër 

(1912) e mahnitën botën dhe i treguan asaj se kombi 

arbëror është i pjekur, i denjë për liri, i denjë për të hyrë 

në vëllazërinë e madhe të kombeve të civilizuara ,për t’u 

rikthyer në gjirin e braktisur të familjes së përbashkët 

europiane. Asnjë ditë tjetër nuk shkëlqen aq shumë në 

shpritin e mendjen e kombit tonë dhe në analet e historisë 

se sa ajo ditë dhe ata personalitete mbikohore që ngritën 

flamurin e identitetit europian, të lirisë dhe të pavarësisë. 
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Nikë Gashaj, Podgoricë 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryengritja e Malësisë së Mbishshkodrës 1911 

 

Kryengritësit malësorë 

 

Nisemi nga njohja e historisë politike se Kryengritja e 

Malësisë së Mbishkodrës  e vitit 1911 iu imponua 

fuqishëm historiografisë shqiptare. Kryengritja e 

Malësisë së Mbishkodrës si dhe gjithë që e përcolli atë u 

bë objekt shkrimesh e analizash të bashkëkohësve, të 

huajve që përcollën për së afërmi këtë ngjarje, ndër të 

cilët spikat Edit Durham. 

 

Në fakt, kjo ngjarje historike u identifikua dhe u 

përkufizua në përmasat reale të saj, që në hapat e parë të 

historiografisë shqiptare. Po veçojmë këtu numrat 
ekskluzivë të revistës Leka të botuar me rastin e 

përvjetorit të njëzet e pestë të Pavarësisë së Shqipërisë, 

në vitin 1937. Në këta numra të kësaj reviste iluministe, 

paraqiten një kronikë e detajuar me titullin “Kryengritja 

e Malcisë së Mbishkodrës” brenda një kuadri më të gjerë 

me titull: “Kronikë e Agimit të Lirisë”. 

 

Ndërkaq, historiografia shqiptare që në fazën e parë të 

saj(vitet 50, 60 të shek.XX), këtë ngjarje historike e 

përkufizoi si segment të rëndësishëm konstitutiv të 

Lëvizjes Kombëtare Shqiptare. Kështu në sintezën e parë 
histografike për historinë e shqiptarëve, titulli 

Kryengritja e Malësisë së Mbishkodrës zë vend të 

veçantë në kuadër të kapitullit Shpallja e Pavarësisë së 

Shqipërisë, e të cilin kapitull e përgatiti historiani Prof. 

dr. Stefanaq Pollo. Kurse në sintezën e fundit të historisë 

së shqiptarëve, kësaj ngjarje i kushtohet një kapitull e 

veçantë, i cili është përgatitur nga historiani Prof. dr. 

Gazmend Shpuza. 

 

Kryengritja e Malësisë së Mbishkodrës vazhdoi të jetë 

objekt studimi deri më sot dhe atë në të gjitha zhanret 

historiografike: trajtesa shkencore, monografi kushtuar 

ngjarjes dhe personazhave kryesore të saj, si pjesë e 

monografive shkencore për lëvizjen Kombëtare që 

mbulojnë këtë periudhë etj. Në këtë drejtim do të 

përmendim kontribitin e autorëve: Prof. dr. Shukri 
Rahimi, Prof. dr. Romeo Gurakuqi, Prof. dr. Ramiz 

Abdyli, Prof. dr. Emine Bakalli, mr. Gjergj Nikprelaj etj. 

 

Aspekti politik i kryengritjes: Për parashtrimin e 

aspektit politik të kësaj ngjarje historike, kemi parasysh 

një titull sinjifikativ:”Revolta, kërkesa, 

ndërhyrje”, titull ky që mbulon kryengritjen e vitit 1911 

në monografinë e historianit Prof. dr. Stavro Skendi, me 

titullin Zgjimi Kombëtar Shqiptar. 

 

Çka i revoltoi shqiptarët?: Shqiptarët, më së pari, i 
revoltoi: politika e shtypjes dhe e antishqitarizmit që  

 

zbatoi regjimi xhonturk;  mungesa e përkrahjes së duhur 

nga arbitri ndërkombëtar të kohës – gjashtë Fuqitë e 

Mëdha evropiane; politika e pasinqertë, respektivisht 

armiqësore ndaj Lëvizjes së tyre kombëtare e fqinjëve 

ballkanik; ndërhyrja në front të gjerë që ata të hiqin dorë 

nga kërkesa politike për autonominë e Shqipërisë, si dhe 

skamja materiale e tyre. 

 

Masat antishqiptare të regjimit xhonturk: Masat 

antishqiptare të regjimit xhonturk: mbydhja e shkollave 
shqipe, e klubeve, e gazetave; përndjekja dhe ndëshkimi 

i mësuesëve dhe veprimtarëve shqiptarë; mobilizimi dhe 

organizimi antikombëtar i pjesës fanatike dhe të 

pavetëdijshme të shqiptarëve kundër alfabetit dhe 

simboleve tjera kombëtare; vjelja me dhunë e taksave të 

vjetra dhe të reja; çarmatimi, rekrutimi etj. filluan shumë 

shpejt pasi që xhonturqit morën pushtetin. Nivelet më të 

larta të pushtetarëve të rinj osmanë pretendonin për 

shkrirjen e shqiptarëve në osmanë duke mohuar 

ekzistencën  e kombit shqiptar. Sa për fillim xhonturqit 

projektuan idenë që shqiptarët të zhvishen nga aspiratat 
kombëtare përmes një represioni të paparë. Dhe natyrisht 

e gjithë kjo fushatë u kamuflua me propagandën intensive 

për shqiptarët “rebelë”, antireformistë dhe me mendësi 

antishtetërore. 

 

Lëvizja Kombëtare Shqiptare, synim politik i 

kryengritjes së Mbishkodrës-1911: Jo rastësisht në 

fokus të goditjes dhe represionit  të pushtetit xhonturk u 

gjend Malësia e Madhe, banorët e së cilës kishin ruajtur 
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me xhelozi gjithë tiparet etnike-kombëtare paraosmane. 

Prandaj, malësorët me prijësit e tyre shpirtëror-tribunët 

popullor nga bota shqiptare perceptoheshin si “atdhetarë 
të zjarrët shqiptarë”. Prandaj, kjo kategori shoqërore e 

cila tradicionalisht ishte bartëse e lëvizjeve masive 

nacionale dhe e rrezikshme për Perandorinë Osmane. 

Andaj, regjimi osmanë, malësorët i konsideroshin si 

“nacionalistë shqiptarë”. Mbi të gjitha, malësorët kishin 

arritur të ruajnë pozitë autonome në relacion me pushtetin 

osman. Lëvizja kombëtare shqiptare ishte synimi politik 

i tyre, si dhe preokupim i madh i malësorëve. 

 

Malësia e Mbishkodrës e mori stafetën e luftës së 

shqiptarëve për shtetin autonom shqiptar: Derisa një 
pjesë e mirë e elitës politike dhe intelektuale shqiptare të 

kohës, ishin ithtarë që çështja shqiptare të gjejë zgjidhje 

mundësisht në rrugë paqësore dhe në kuadrin kushtetues 

osman. Prandaj, nuk ishte çudi që kjo elitë deshi të besojë 

në këtë opsion politik dhe u involvua sinqerisht në jetën 

politike osmane sidomos gjatë viteve 1908-1911. 

Përkundrazi,  Malësia e Mbishkodrës u detyrua të niste 

rezistencën e saj në shkallë të gjerë kundër përpjekjeve të 

regjimit xhonturk që kjo të nënshtrohej dhe popullsia e 

saj të instrumentalizohej. Apo siç thoshte Tringë 

Smajlja”... do ti vem pushkën turkut, se raja e tij nuk 

bahena...” 
 

Malësia e Mbishkodrës me faktin që doli me kërkesat 

politike, të cilat i paraprinë Memorandumit të Greçës dhe 

sidomos me këtë Memorandum, e mori stafetën e luftës 

së shqiptarëve për shtetin autonom shqiptar dhe u bë 

epiqendra e Lëvizjes Kombëtare Shqiptare. Malësorët e 

kësaj krahinë u treguan krejt të gatshëm që të hiqnin dorë 

nga venomet e tyre me kushtin që këto venome të 

shkriheshin në autonominë e madhe, në autonominë e 

Shqipërisë. Prandaj mund të thuhet se revolta fillestare e 

malësorëve u shndërrua në një lëvizje të gjerë e cila pati 
jehonë në gjithë Evropën. Stabolli u detyrua që 

kryengritësit shqiptarë t’i pranojë si palë dhe 

të   nënshkruajë një marrëveshje me ta. 

 

Fillimi i kryengritjes së Malësisë së Mbishkodrës: 

Kryengritja e Malësisë së Mbishkodrës filloi më 24 mars 

1911. Udhëheqësit kryesor të saj kanë qenë Ded Gjo Luli, 

Gjek Marash Gjeloshi e të tjerë. filluan veprimet e 

armatosura dhe në fillim sulmuan fortikantën kufitare të 

Rapshës. Lëvizja u shtri shumë shpejt në Grudë, në 

Kelmend dhe në Kastrat. 

 
Shpërthimi i kryengritjes shkaktoi panik tek autoritetet 

xhonturke në Shkodër. Autoritetet osmane menduan të 

përdorin si mjet për ta penguar kryengritjen fanatizmin 

fetar, duke synuar të nxisnin përçarjet e grindjet fetare 

ndërmjet shqiptarëve myslimanë e katolikë, por pa 

sukses. 

 

Kryengritja përfshiu menjëherë krahinat e Malësisë së 

Madhe. Numri i kryengritësve arriti brenda pak ditësh në 

3000 veta. Më 28 mars kryengritësit morën qytetzën e 

 
1 Historia e Popullit Shqiptar II, Akademia e Shkencave e Shqipërisë-

Instituti i Historisë, Tiranë, 2002, f.445 

Tuzit. Garnizoni i vogël ushtarak dhe qeveritarët u 

detyruan të mbylleshin në kalanë e quejtur Shipshanik. 

 
Mbledhja e udhëheqësve të kryengritjes në Cetinë: 30 

mars 1911, Më 30 mars 1911 u bë në Cetinë mbledhja e 

udhëheqësve të kryengritjes, e cila miratoi një 

memorandum drejtuar Fuqive të Mëdha. Në këtë 

dokument kërkohej paprekshmëria e territoreve 

shqiptare, të njihej gjuha shqipe si gjuhë zyrtare në katër 

vilajetet, në zyra e gjyqe dhe si gjuhë mësimi në shkolla; 

të  gjithë nëpunësit në Shqipëri të ishin shqiptarë dhe të 

njihej zyrtarisht kombësia shqiptare; të ardhurat 

buxhetore të shpenzoheshin në dobi të vendit; ushtarët 

shqiptarë të mos shërbenin jashtë trojeve shqiptare, me 
përjashtim të rasteve të luftës. Memorandumi ishe 

nënshkruar nga Muharrem Bushati, Isa Boletini, Sokol 

Baci, Dedë Gjo Luli, Abdulla Aga, Preng Kola dhe 

Mehmet Shpendi. Shtypi i kohës theksonte se, megjthëse 

kryengritja zhvillohej në një trevë të ngushtë, të banuar 

kryesisht nga katolikë, kryengritësit dolën me kërkesa 

kombëtare. Ata në thelb kërkuan autonominë e 

Shqipërisë. 

 

Lufta e malësorëve në Deçiq ( 6 prill 1911): Më 6 prill 

1911 u zhvilluan përleshje të ashpra ndërmjet malësorëve 

dhe forcave turke prej Tuzit deri në Kastrat. Por luftimet 
më të rrepta u zhvilluan atë ditë pranë Deçiqit, 

ku  asgjësuan 30 ushtarë, ndërsa nga kryengritësit 

mbetën në fushën e luftës shtatë veta, midis të cilëve ishte 

edhe prijësi i tyre, Nish Gjelosh Luli. 

 

Më 8 prill 200 malësorë u bënë ball në afërsi të Kastratit 

për gjashtë orë rresht 1200 forcave xhonturke, të cilat pas 

tërheqjes së kryengritësve plaçkitën dhe dogjën Bajzën e 

Kastratit. 

 

Me qëllim që t’i fuste shqiptarët në mes dy zjarresh, 
komanda e ushtrisë osmane dërgoi nga Gjakova katër 

batalione nën drejtimin e Ethem Pashës. Kur po vinte nga 

Gucia, natën e 16 prillit, ushtria osmane u sulmua te Hani 

i Gropës nga banorët e Selcës. Ajo nuk arriti të vazhdonte 

marshimin drejt vendit kryesor të luftimeve përreth Tuzit. 

Për tri javë rresht xhonturqit nuk mundën jo vetëm t’i 

nënshtronin malësorët, por as të lidheshin me garnizonin 

e rrethuar të Tuzit dhe të përforcoheshin në Deçiq.1 

 

Fillimi i parakohshëm i kryengritjes: Kryengritja e 

Malësisë së Mbishkodrës filloi para kohe të planifikuar, 

si pasojë e presionit dhe kushtëzimit të ndihmës nga kreu 
malazias. Andaj, në një pjesë të historiografisë shqiptare 

është konstatuar se fillimi i parakohshëm i kryengritjes së 

Malësisë së Mbishkodrës negativisht është reflektuar në 

planin e Lëvizjes kombëtare shqiptare për një kryengritje 

të përgjithshme në nivelin kombëtar. Por, sa qëndron ky 

konstatim kur kihet parasysh kohëzgjatja e kryengritjes? 

Ajo filloi më 24 mars dhe përfundoi më 2 gusht 1911. Në 

fakt, çështjen e dështimit të organizimit të një kryengritje 

të përgjithshme shqiptare duhet kërkuar në shpresën dhe 

besimin e një pjese të elitës politike shqiptare se ende 
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kishte hapësirë që autonomia e Shqipërisë të realizohej 

pa luftë, por përmes angazhimit legal politik, 

respektivisht nuk ishte e gatshme dhe e vendosur për një 
kryengritje të përgjithshme mbarëkombëtare shqiptare. 

 

Përkrahja e jashtme politike: Kryengritjen e Malësisë 

së Mbishkodrës, më 1911.  e përkrahi Mali i Zi – ku 

kishte selinë dhe Komiteti Qendror Kombëtar. Ndihma 

malazeze vinte nga lart, nga vetë mbreti Nikollë. Kjo 

ndihmë, siç edhe del nga të gjitha burimet e kohës, kishte 

të bëjë me planet ekspansioniste të kreut malazias. 

Njëkosisht, kreu malazias ndërmori hapa për marrëveshje 

me kreun serb për ndarjen e sferave të interesit në trojet 

shqiptare. Ndihma që iu dha shqiptarëve në sistemin e të 
përndjekurëve nga Kosova dhe malësorëve kryengritës, 

kishte për qëllim që ata të lidheshin  këmbë e krye me 

Malin e Zi, dhe, mandje pse jo edhe të përkrahnin 

ekspansionin e këtij shteti në pjesën veriprëndimore të 

Shqipërisë me qytet Shkodër, Pejë, Prizren etj. Nëse kjo 

nuk mund të arrihej, atëherë së paku të parandalohej një 

kryengritje e përgjthshme shqiptare e cila mund të 

përfundonte me autonominë e Shqipërisë. Dhe në fund të 

fundit, kjo përkrahje do duhej të ndikonte në topitjen e 

rezistencës së shqiptarëve në momentin kur forcat e Malit 

të Zi do të depërtonin në Shqipëri. E vërteta është se 

shumë pak shqiptarë besonin në altruizmin e kreut 
malazias. Të gjithë e dinin se ku qëndronte puna, kështu 

që mund të thuhet se bashkëpunimi shqiptaro - malazez 

bazohej thjesht në interesa të ndërsjellë. Prandaj Mali i Zi 

arriti të instrumentalizojë shumë pak nga malësorët e 

zhgënjyer dhe të dëshpëruar. 

 

Po ashtu, në Itali zhvillohej një aktivitet i tërë në 

përkrahjen të Shqipërisë e të synimeve kombëtare të 

shqiptarëve. Atje po vepronin komitete si “Pro Albania”, 

“Komiteti italo-shqiptar”, “Organizata Kombëtare e 

Shqipërisë” etj.  Prezenca dhe ndihma e dhënë dhe e 
pritur nga Italia ishte e një natyre jozyrtare. Në Itali, 

Lëvizja Kombëtare Shqiptare përkrahej nga forca 

politike me orientim revolucionar garibaldian, antarë të 

Partisë Republikane dhe Socialistë, demokratë dhe 

elementë të tjerë përparimtarë italiane. Midis tyre kishte 

edhe 60 deputetë. 

 

Çështja shqiptare u përkrah veçanërisht nga kolonitë 

arbëreshe, që zhvilluan një veprimtari të gjerë në të mirë 

të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare. Komiteti filloi ta shtrijë 

veprimtarinë e tij me anën e nënkomiteteve në vise të 

ndryshme të Gadishullit Apenin, duke synuar të mblidhte 
ndihma në të holla dhe të regjistronte vullnetarë për 

kryengritjen shqiptare. 

 

Në këto rrethana, me nismën e patriotit kombëtar Nikollë 

Ivanaj, u krijua në Bari një komitet i kryengritjes, i cili u 

orvat të vendoste lidhje me kolonitë e mërgimit dhe me 

komitetet e fshehta brenda vendit. 

 

Komiteti i Podgoricës: Një punë të madhe bëri Komiteti 

i Podgoricës për sigurimin e armëve dhe të municioneve. 

Ai u bë qendër, ku u grumbulluan gjatë kryengritjes 
ardhetarë nga viset e ndryshme të Shqipërisë, si edhe nga 

kolonitë e mërgimit. Komiteti u ndihmua edhe nga 

atdhetarët që ndodheshin në Mal të Zi, si Risto 

Siliqi,  Nikollë Ivanaj, Hilë Mosi, Luigj Gurakuqi etj. që 

shkuan më pas në Podgoricë. 
 

Përfaqësuesit të lëvizjes Kombëtare Shqiptare bënë 

përpjekje për të siguruar përkrahje e qeverive të shteteve 

fqinje dhe sidomios të Serbisë e të Bullgarisë. Por si 

Bullgaria, ashtu dhe Serbia, nëpërmjet pëfaqësuesëve të 

vet diplomatikë në Romë, u kumtuan përfaqësuesve të 

Lëvizjes Kombëtare Shqiptare se, derisa nuk do të 

cenoheshin interesat e tyre shtetërore dhe kombëtare, ato 

do të vijojn t’i përmbaheshin neutralitetit të plotë. 

 

Në këto rrethana Komiteti i Podgoricës u përpoq të 
shfrytëzonte ndihmën e qeverisë malazeze, por pa rënë 

në kurthin e politikës  grabiçare ndaj tokave shqiptare. 

Por kjo nuk ishte e lehtë të arrihej. Qeveria e Malit të Zi 

mori të gjitha masat që kryengritja të mos fitonte karakter 

kombëtar, por kufizohej në caqet lokale. Kjo do t’i jepte 

mundësi kral Nikollës të ndërhynte më lehtë e ta përdorte 

atë për interesat e veta. Përveç kësaj ai punoi që 

kryengritja të fillonte para kohe. Në shkurt qeveria e 

Malit të Zi njoftoi Portën e Lartë dhe Fuqitë e Mëdha se 

nuk do t’i mbante malësorët më gjatë se 28 marsi i vitit 

1911. 

 
Ndërkaq, Isa Boletini, në një takim që pati me kral 

Nikollën, hodhi poshtë propozimin e tij që veprimet 

luftarake të malësorëve të mbështetshin nga trupat 

malazeze. Po kështu veproi dhe Dedë Gjo Luli. Mirëpo, 

Mali i Zi, duke synuar t’i nënshtronte me anë të urisë, më 

14 mars ua preu ndihmat malësorëve. Në këto rrethana 

malësorëve të arratisur iu desh ta fillonin kryengritjen 

para kohe. 

 

Kuvendi i Greçës (23 qershor 1911) 

Memorandumi i Greçës: Me nismën e Komitetit të 
kryengritjes (të Podgoricë), u mblodh në Greçë të 

Bëkajve të Trieshit( Malësia e Madhe) Kuvendi i 

Përgjithshëm i krerëve shqiptarë i cili më 23 qershor 

miratoi dokumentin më të  rëndësishëm të kryengritjes, 

të njohur me emrin”Memorandumi i Greçës”, i hartuar 

nga Ismail Qemali e Luigj Gurakuqi. Këtë dokument, i 

njohur si “Libri i kuq”(për shkak të ngjyrës së ballinës së 

broshurës në të cilën u shtyp) ia paraqiti Kuvendit të 

krerëve të Kryengritjes Luigj Gurakuqi. 

 

Me këtë akt kryengritja e armatosur e shqiptarëve të 

veriut kishte tani një program kombëtar në të cilin 
aderuan tashmë të gjithë shqiptarët. 

 

Memorandumi i Greçës parashtronte një program të plotë 

të autonomisë së Shqipërisë.  Ky memorandum kishte një 

rëndësi të veçantë, sepse dilte nga gjiri i kryengritjes dhe 

në formulimin e tij morën pjesë veprimtarët atdhetarë të 

krahinave të ndryshme të vendit e të kolonive shqiptare 

të mërgimit. Në memorandum parashtrohen këto 

kërkesa: t’u jepej garanci se nuk do të përsëriteshin 

veprimet antikushtetuese nga qeveria qendrore dhe nga 

autoritetet lokale në të gjithë Shqipërinë dhe se do të 
respektoheshin fetë e zakonet e vendit; të njihej kombi 

shqiptar me po ato të drejta që kishin kombet e tjera të 
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Perandorisë Osmane; të kishte liri të plotë për zgjedhjen 

e deputetëve shqiptarë, numri i të cilëve të ishte në 

përpjestim me popullsinë;  të kishte liri për përhapjen e 
gjuhës shqipe dhe të shkollave shqipe; të bëhej bashkimi 

i vilajeteve, ku jetojnë shqiptarët, sipas decentralizimit 

administrativ, dhe të harmonizoheshin ligjet turke me të 

drejtat zakonore të vendit; nëpunësit e lartë të dinin 

gjuhën e zakonet e vendit; të gjithë nëpunësit civilë dhe 

financiarë të  ishin shqiptarë, ndërsa gjyqtarët, xhandarët 

e policët të ishin gjithashtu vendas; të caktohej një 

guvernator i përgjithshëm nga sulltani për një periudhë të 

caktuar; të përdorej gjuha shqipe në administratë, në 

gjyqe e kuvende, përkrah turqishtes, që mbetej gjuhë 

zyrtare e qeverisë qendrore; shërbimi ushtarak i 
detyrueshëm për të gjithë në  kohë paqeje të kryhej në 

vend, ndërsa për banorët e zonave kufitare të organizohej 

një shërbim i veçantë ushtarak, që do të kryhej në 

krahinat e tyre, për të ruajtur kufijtë; të përdoreshin në 

vend, për ndërtime rrugësh, hekurudhash, shkollash e  të 

tjera, të ardhurat fiskale me përjashtim të atyre të 

doganës, të postës, të telegrafës, të duhanit, të alkoolit 

dhe të pullave, të cilat ishin monopole të shtetit ose u 

ishin dhënë të huajve sipas kapitulacioneve; t’u njihej 

fshatarëve e drejta të për prerjen e pyjeve sipas një 

takse;  këshillat e përgjithshme të kishin të drejtë 

të  jepnin vendime për buxhetin e vilajeteve dhe të 
kontrollonin shpenzimet; të jepeshin fonde të nevojshme 

për rregullimin e shtëpive e të dëmeve të tjera të 

shkaktuara nga operacionet e ushtrive osmane dhe t’u 

ktheheshin shqiptarëve armët që u ishin marrë.2 

 

“Libri i kuq” iu dorëzua nga përfaqësuesit e 

kryengritësve ambasadorit turk në Mal të Zi, Sadredin 

Beut. Për të pasur garancinë e Fuqive të Mëdha për 

plotësimin e kërkesave të tyre, një delegacion i 

kryengritësve, i përbërë nga Luigj Gurakuqi, Dedë Gjo 

Luli, etj., ua dorëzoi Memorandumin e Greçës 
përfaqësuesëve të Fuqive të Mëdha në Cetinë. 

 
Përfundime 
Më 2 gusht 1911 në  përfaqësinë e Perandorisë Osmane në 

Podgoricë, u nënshkrua marrëveshja e malësorëve me 
përfaqësuesit e qeverisë xhonturke. Marrëveshja e 2 gushtit 

1911 e arritur me presionin frontal(malazias, ndërkombëtar 
po dhe nga segmente të shoqërisë shqiptare (Jak 

Sereçi),  kishte 12 pika të ofruara nga pala osmane. Pala 

turke hyri në negociata me malësorët dhe doli me 
kundërpropozime sepse kryengritja mund të përhapej; sepse 

ajo po bënte jehonë dhe po merrte përkrahje; sepse kishte 
presion nga Fuqitë e Mëdha dhe në radhë të parë nga Austro-

Hungaria dhe Britania e Madhe etj. 
 

Kryengritja e Malësisë së Mbishodrës nuk arriti të 
shëndërrohej në një kryengritje të përgjithshme shqiptare: 

sepse, në kohën kur ajo ishte në kulmin e saj, krahinat e tjera 
shqiptare ngurruan të ngriheshin në kryengritje; sepse, një 

pjesë e mirë e elitës politike dhe intelektuale shqiptare ishte 
e involvuar në jetën politike osmane dhe insistonte që 

çështja shqiptare të zgjidhet në mënyrë paqësore në kuadrin 
kushtetues osman. Gjithashtu, Kryengritja u zhvillua në 

 
2 Historia e Popullit Shqiptar II, Akademia e Shkencave e Shqipërisë-

Instituti i Historisë, Tiranë, 2002, f.450 

kushte të vështira brenda vendit dhe në rrethana jo të 

favorshme ndërkombëtare. Shtetet ballkanike, duke e 
vlerësuar autonominë e Shqipërisë si një pengesë për 

plotësimin e synimeve të tyre pushtuese ndaj tokave 
shqiptare, vunë të gjitha forcat për ta pënguar Kryengritjen 

e Malësisë së Mbishkodrës dhe për të mos lejuar që ajo të 
kthehej në kryengritje të përgjithshme. 

 
Gjendjen e malësorëve e rëndonte edhe më shumë qëndrimi 

i qeverisë malazeze, që u bë më armiqësor kur kryengritësit 
nuk paranuan të vinin luftën e tyre në shërbim të politikës së 

Cetinës. Prandaj, Qeveria malazeze ua preu furnizimin me 

bukë kryengritësve malësorë dhe ushtronte presion mbi ta, 
që të prënonin marrëveshjen me xhonturq. Në ato rrethana 

malësorët pranuan të bisedonin me përfaqësuesit e 
Perandorisë osmane, por ata përsëri, duke parë kombin 

shqiptar si një të tërë, kërkuan që të drejtat, që do t’u jepshin 
malësorëve, t’u njiheshin të gjithë shqiptarëve. 

 
Megjithëse Kryengritja e vitit 1911 nuk arriti të sendërtojë 

objektivat e Lëvizjes Kombëtare Shqiptare, respektivisht, 
ajo nuk arriti ta detyronte qeverinë xhonturke të pranonte 

kërkesat autonomiste të Memorandumit të Greçës, ajo zë një 
vend të rëndësishme në historinë e popullit shqiptar. Sepse, 

ajo shënoi një hap cilësor përpara në organizimin e lëvizjes 
kombëtare dhe ngriti në një shkallë të lartë ndërgjegjen 

politike të shqiptarëve. Ajo u zhvillua nën udhëheqjen e një 
qendre të vetme, të Komitetit të Podgoricës. Kulmin e saj 

kryengritja e arriti në qershor, kur duke miratuar (më 23 
qershor) Memorandumin e Greçës, shpalli kërkesën e 

autonomisë së Shqipërisë, si program të mbarë lëvizjes 
kombëtare. 

 
Kryengritja nxori në pah çështjen shqiptare si një problem 

ndërkombëtar. Për këtë dëshmon, krahas të tjerave, edhe 
interesimi i diplomacisë angleze për kryengritjen dhe 

sidomos përkrahja prej Londrës e kërkesave kombëtare të 
shqiptarëve. 

 
Historiania e njohur Emine Bakalli, ndër të tjerat shkruan: 

“Me plotë gojë mund të thuhet se Kryengritja e Malësisë së 
Mbishkodrës e vitit 1911 u bë katalizator homogjenizues te 

shqiptarët. Ndërkaq, fakti që Perandoria Osmane u detyrua 

të nënshkuante një marrëveshje me malësorët, në sytë e 
shqiptarëve zhveshin mitin e pathyeshmërisë së saj dhe 

trasoi rrugën drejt organizimit të revolucionit nacional 
shqiptar të vitit 19123. 

 
Kryengritja e Malësisë së Mbishkodrës e vitit 1911 është 

shembull i shkëlqyeshëm se rëndësinë dhe madhshtinë e 
ngjarjes historike nuk e përcaktojnë përmasat fizike, por 

përkushtimi, vendosmëria dhe orientimi politik në harmoni 
me rrjedhat e kohës, në harmoni me postulatat universale, 

siç janë dinjiteti, prosperiteti dhe liria. 
 

Sukseset që po shënonin kryengritësit shqiptarë të Malësisë 
së Mbishkodrës patën jehonë të gjerë në opinionin evropian 

dhe afirmuan çështjen shqiptare si asnjëherë më parë.” 

 

 

3  Prof. dr. Emine Bakalli, Revista Gjurmime albanologjike-Seria e 

shkencave historike, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2011, f.187 
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Dr. Nail Draga, Ulqin 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dosja: Krimet e komunizmit 

Vrasja e At Zef-Leonard Tagaj vepër kriminale e pushtetit jugosllav 
 
(Me rastin e 75-vjetorit 1945-2020) 

 
Vetëm personat me dinjitet dhe karakter sikurse ishte At Zef-Leonard Tagaj, u fliju me vetdije në emër të misonit të tij françeskan 

për të shpëtuar popullsinë e Malësisë, ndaj planëve djallëzorre të pushtetit komunist i instaluar pas përfundimit të Luftës së 
Dytë Botërore, me pasoja të mëdha shoqërore e kombëtare  që janë të pranishme deri në ditët tona. 

 
Ndër personalitetet e nderuara të krahinës së Krajës së Shkodrës bën pjesë edhe 

At Zef –Leonard Tagaj, teolog, poliglot dhe humanist i dalluar në kohën e tij,  i 
cili u eliminu nga pushteti i komunistëve kur ishte në detyrën e meshtarit në 

famullinë e Trabonit në Malësi më 19.2.1945. Ai ka lindur në Ljare në vitin 1910, 
në një familje fisnike e njohur më virtyte tradicionale të populllit tonë pas 

shkollimit fillor, ka vijuar shkollimin në kolegjion françeskan në Napoli të 
Italisë(1926-1928). Ishte pikërisht viti 1928, kur ka veshur zhgunin për të parën 

herë e do ta mbajë deri në vitin 1945, kur vritet nga pushteti i komunistëve. Në 
vitin 1929, ka studiuar filozofinë në Nocera, ndërsa në vitin 1936 shugurohet 

meshtar. Përveç diplomës së filozofisë e teologjisë, ai mori diplomë edhe në 
infermieri  dhe kirurgji misionare. Me këto aftësi kthehet në vendlindje, ku pasi 

caktohet më detyrë fillon punën si famullitar në famullinë e Traboinit me 25 gusht 
1937. Në këtë famulli u vendos me nënën e tij dhe dy mbesat nga vëllau(Maria e 

Roza), ku u pritën me dashamirësi nga popullsia vendore. Ardhja e tij në këtë 
famulli ishte ngjarje e veçantë sepse dinte gjuhën, historinë, traditat dhe kulturën 

e tyre, sepse para tij këtu kanë qenë famullitar dy kroatë.Harmonia e krijuar me 
popullsinë e Traboinit, bëri që ai këtu të ndihej si në shtëpinë e vet, që është 

dëshmuar nga shumë dëshmitar të kohës. 
 

Në mjedisin   e ri ku jetoj e veproj pater Zefi,  kemi të bëjmë me një zonë kufitare 
ku nuk ishte lehtë të përballoheshin rrethanat shoqërore. Sepse kemi të bëjmë me 

një kohë lufte qe ai ka ditur ti menaxhojë në sajë të zgjuarsisë dhe parimeve si 
misionar i devotshëm. Kemi të bëjmë me kohën e Luftës së Dytë Botërore, e cila 

edhe në këtë mjedis ka pasur keqperdorime e manipulime politike, por ai ishte i 
denjë një qendrimin e guximin e  tij me mision në mbrojtjën dhe ruajtjën e popullit, 

ku pati sukses të plotë.Ishte në favor të ruajtjës së paqës dhe marrëdhënieve të mira 

mes njerëzve dhe krahinave për rreth. Por, veprimtaria e tillë dhe autoriteti 
popullor ishte pengesë e qarqeve antishqiptare, që u dëshmu me rastin e ardhjës 

në pushtet të komunistëve nga fundi i vitit 1944. Ishte koha e ideologjisë 
komuniste dhe e bashkëpunimit jugosllavo-shqiptar që ishte fatale për popullin 

shqiptar, që u dëshmu në praktikë, ndaj të gjithë atyre që trajtoheshin si armiq apo 
kundërshtar të sistemit të ri. 

 
U fliju për të shpëtu popullin 

Më datën 19 shkurt 1945, shtëpia ku banonte At Zefi rrethohet, nga pjesëtarët e 
ushtrisë jugosllave, që udhëhiqej nga Bajo Stankoviqi. Në këtë moment ndihmësi 

i fratit Frano Mirashi, deshti të përdorë armën dhe të vrasë dy epror përgjegjës, për 
mos me e dorëzu fratin gjallë. Por, ishte  frati largpamës  që nuk e lejoj një veprim 

të tillë, sepse e dinte se ky do të ishte shkas, që ata të hakmerrën duke vra e 
masakru popullsinë e Hotit. Ndonëse frati ishte paralajmëru më herët se mund ta 

vrasin komunistat ai ishte i bindur se nuk  do të ndodhë diçka e tillë, sepse nuk iu  
kishte bërë asgja kërkuj. Por, ishte e kotë se ata e kishin planifikuar ta likuidojnë, 

ku më pas e marrin fratin   dhe e drejtojnë jo nga Tuzi, por drejtim tjetër, të vendi 
i quajtur Lugje të Thella, ku e pushkatojnë së bashku me Vasel Marashin Camaj. 

Përveç se u pushkatu, sipas 

dëshmitarëve okular ai u plaçkit, ku 
vrasësit ia morën rrobat e trupit,  duke 

u lënë aty në ambient të hapur dy ditë. 
 

At Zef-Leonard Tagaj 1910-1945 

 

Pushteti jugosllav masakron 

shqiptarët në Malësi 

Duke njohur dhe përjetuar rrethanat 
shoqërore të kohës, frati e kishte të 

qartë se komunistat do të bëjnë çmos 
për të treguar pushtetin e tyre e ri, e 

sidomos kundër popullsisë shqiptare 
në Malësi. Dhe ishin pikërisht 

personat të veçantë që ishin në 
shënjestër të tyre ku përveç fratit 

kishte edhe të tjerë, që këtë pushtet e 
vlerësonin si të imponuar e jo i 

zgjedhur nga populli. 
 

Por, kur nuk gjetën arsye për të 
masakrue popullsinë në Hot, atëherë 

vazhduan në Grudë  vranë Gjekë 
Çunin dhe maltretuan disa të tjerë.Por, 

këtu nuk u ndalën më kaq, sepse këtu 
vranë Zef Miliqin Lulgjuraj, kumarën 
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e tij Losh Gjokun e Hotit dhe tre bijtë e Prekë Tomë Lulgjuraj: Lucën, Dodën dhe 
Gjergjin, si dhe Kolë Gjelin nga Trieshi.Po atë ditë që u vra At Zefi, nga ushtria 

jugosllve u pushkatua edhe Pjetër Zeka Camaj nga fshati Spi. 
 

Ishin këto  vrasje nga ana e  pushtetit që po instalohej, kundër shqiptarëve e 
Malësië, duke dëshmuar moralin e tyre kriminal me urrjetje patologjike kundër  

popullin shqiptar që vazhdoj me burgosje e vrasje edhe në vitët në vijim. 
 

Nuk ka dielemë se po të kishte pasur rezistencë të armatosur nga ana e popullit 
kundër ushtrisë jugosllave,në atë kohë pa dyshim se popullsia vendore do të ishte 

masakru në përmasa të mëdha, sikurse frati dhe këto burra të tjerë. Sepse qellimi 
i pushtetit  të ri komunist, ishte vendosja e dhunës, më qellim për të eliminuar të 

gjithë ata të cilët nuk janë mbeshtetës të tyre, apo kanë autoritet në mjedisin 
përkatës dhe ndikim në popull. 

 
Për malësorët në Malësi të Madhe, krimet e sllavëve nuk janë të panjohura, sepse 

ata ndonëse tash nën rrobat e pushtetit komunist, vazhduan  masakrat e mëhershme 
që janë bërë nga paraardhësit e tyre sikurse ishte ajo e 24.12.1919, kur u likuidunan  

74 persona  në Drume, pasi i kishin marrë peng nga kisha e Traboinit në Hot. 
 

Pse e vranë At Zefin? 

Një nder dilemat që ende edhe sot ka mbetur e pa shpjeguar ka të bëjë me ate se 

cila ishte shkaku të eliminohet At Zef-Leonard Tagaj. Por, në rrethana të tilla në 
ndryshim të pushtetëve, jo rrallë herë janë eliminuar të pafajshmit, të cilët kanë 

qenë pengesë imagjinare për pushtetin e kohës. Deri më tash nuk ka asnjë të dhënë 

zyrtare në këtë aspekt, sepse vrasësit nuk kanë dashur të lëjnë gjurmë të 
dokumentura, andaj ekzistojnë vetëm të dhëna të besueshme nga qytetarët e Hotit 

e tërë Malësisë për meshtarin e famullisë së Traboinit. Ka ekzistuar vlerësimi 
unanim si At Zef-Leonard Tagaj ka qenë meshtar i nderuar, më autoritet popullor, 

me qendrim e parime kombëtare, njëri i rrallë i kompletuar me virtyte njërëzore 
dhe së është vra tërësisht i pafajshëm. Ishin pikërisht këto vlera njerëzore që ishin 

pengesë për pushtetin e ri komunist, andaj vendosën për ta eliminuar pa proces 
gjyqësor, për të përhapur frigë e pasiguri  të populli i Malësisë. 

 
Humbën gjurmët në bibiotekën e famullisë 

At Zef-Leonard Tagaj ishte zotërues i gjuhëve klasike e moderne si dhe i retorikës. 
Ai ishte në rrjedhat intelektuale të kohës, shkonte shpesh në Shkodër, ku kishte 

kontakte me personalitete të nderuara, dhe atje merrte botimet e reja nga lëmia e 
teologjisë por edhe të asaj  kulturore. Bëhet më dije se duke qenë studiues i 

teologjisë e filozofisë është marrë edhe me shkrime. Por, mjerisht, armiqt e tij nuk 
kanë lënë asgjë prej shkrimeve të tij, duke zhdukur gjurmet në bibliotekën e 

famullisë së Hotit(1937-1945). Dhe një veprim i tillë të përkujton kohën e 
fashizmit, kur digjeshin librat dhe vriteshin autorët e tyre, si të rrezikshëm për 

pushtetin e kohës. 
 

Nderohet jeta e veprimtaria 

Më rastin e 70-vjetorit të vrasjës së At Zef-Leonard Tagaj,më 19.2.2015,në 

organizim të Misionit françeskan në Malësi dhe famullia e Traboinit, udhëhequr 
nga At Fran Dushaj, realizuan shtegtimin për të vendi i vrasjes së tij. Ishte ky 

fillimi i angazhimeve për të shënuar në mënyrë dinjitoze personalitetin e ndëruar 
fratin e Traboinit në këtë vit jubilar të vrasjës së tij.  Më pas u inicu nisma për të 

bërë zhvarrimin e mbetjeve mortore nga varri ekzistues pranë kishës, duke i 
vendosur në hapësirën brenda kishës së Traboinit, me 21 gusht 2015. Ndërsa më 

rastin e këtij përvjetori  me 30 gusht 2015,  Misioni françeskan në Malësi, Famullia 

e Trabonit dhe Arqipeshkvia e Tivarit  organizuan  veprimtari përkujtimore ku  
para qytetarëve të pranishëm  u bë zbulimi i shtatorës së At Zef-Leonard Tagaj 

punuar nga skulptori shkodran Pjerin Kolnikaj si dhe u bë  bekimi i varrit të tij në 
lterin e kishës së Trabonit. Po ashtu At Fran Dushaj, famullitar i Traboinit, ka 

botuar tre vëllime kushtuar jetës dhe veprimtarisë së të ndjerit At Zef-Leonard 
Tagaj, duke i ofruar opinionit  botime me vlerë profesionale, për shqiptarët jo 

vetëm në Malësi por në tërë hapësirën etno-gjeografike shqiptare.Me këto veprime 
nderimi ndaj figurës dhe veprimtarisë teologjike e shoqërore të At Zefit, 

dëshmohet  se ai nuk është harruar dhe do të nderohet vazhdimisht të populli 
shqiptar me pietet ashtu siç ishte ai me veprimtarinë e tij. 

Përfundim 

Ndonëse janë bërë përpjekje qe në 

lidhje me ngjarjet e ndodhura pas 
përfundimit të LDB në hapësirën 

etno-gjeografike shqiptare në 
përgjithësi e në ato shqiptare në Mal të 

Zi ende deri sot nuk janë hulumtuar 
me seriozitetin shoqëror e atë 

shkencor. Nëse në monizëm një 
përpjekje e tillë ishte e rrezikshme dhe 

me pasoja, në pluralizëm ekzistojnë 
mundësi praktikë në këtë drejtim. 

Shqiptarët në Malësi të Madhe janë 
ekzemplar i veçantë në këtë aspekt, 

sepse ata u ndjekën, burgosën, 
internun e vrarë nga pushteti i ri 

komunist, për qëllime të tyre 
ideologjike. 

 
Por me këtë rast duhet thënë se 

popullsia shqiptare e Malësisë në 
kuadër të Malit të Zi ishte në mes dy 

zjarreve (Mali i Zi dhe Shqipëria) 
sepse pushteti i instaluar komunist nga 

viti 1944 e më pas, në shënjestër 

kishte personat me autoritetet dhe 
familjet me ndikim shoqëror. Kemi të 

bëjmë me plane djallëzore të 
komunistëve për eliminuar 

kundërshtarët apo siç kanë cilësuar ata 
të armiqve të pushtetit popullor. Në 

këtë kategori të personave bënte pjesë 
edhe djali i Shestanit e frati i Hotit, At 

Zef-Leonard Tagaj. Me qëndrimin 
dhe parimet e tia teologjike e 

shoqërore ai ishte i papërshtatshëm 
për pushtetin e ri. Si i tillë ai ishte 

pengesë në realizimin e objektivave të 
tyre kundër shqiptarëve në Malësi, 

përkatësisht në Mal të Zi. Ai u 
pushkatua pa gjyqë nga kriminelët e 

kohës nga njësitë ndëshkuese të ish 
Armatës Jugosllave. Dhe ky nuk ishte 

i vetmi sepse  kriminelët vranë edhe 
malësorë të tjerë, duke dëshmuar se e 

ardhmja e shqiptarëve në Malësi do të 
jetë e pa perspektivë dhe luftë për 

mbijetesë në trojet e tyre autoktone. 
 

Lë të jetë ky përvjetor një nxitje për të 
hulumtuar e shpalosur para opinionit 

të gjërë martirizimin e shumë 
shqiptarëve në Mal të Zi të cilët u 

eliminuan  në forma të ndryshme nga 

pushteti monist nga viti 1944-1990, 
sepse kemi të bëjmë me dosjen e 

krimeve të komunizmit kundër 
popullsisë shqiptare.  Dhe në fund e 

them se është obligim moral, 
profesional e kombëtar i yni që të 

punohet sa më parë në këtë drejtim, 
sepse punët tona nuk na i kryejnë të 

tjerët!. 
tetor 2020
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Prof. Dr. Lush Culaj, Prishtinë 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Çështja e Kosovës në Kuvendin e Shqipërisë në vitët e para të funksionimit 
 

Kuvendarët shqiptarë 

 

Lajmet mbi politikën e dhunës të qeveritarëve serbë në Kosovë prekën thellë 
ndjenjat e popullit shqiptar në Shqipëri dhe shkaktuan një shpërthim të fuqishëm 

zemërimi. Në mbështetje të vëllezërve të tyre u ngritën dhe protestuan edhe 

deputetët e Kuvendit Shqiptar, që në atë kohë quhej Këshill Kombëtar1. 

 

Që ditën e hapjes së të parit Kuvend shqiptar në Tiranë, më 27 mars 1920, deputetët 

(apo senatorët si quheshin atëherë) shprehën hidhërim të thellë, sepse dy pjesë të 

Shqipërisë , Kosova dhe Çamëria nuk i kishin përfaqësuesit e tyre në Këshillin 

Kombëtar.2 Sigurisht që vënia në dukje e kësaj mangësie ua kujtonte edhe njëherë 

atyre dhe gjithë shqiptarëve detyrën e vijimit të përpjekjeve për çlirimin e trojeve 

shqiptare. 
 
Në Kuvendin Shqiptar vend të rëndësishëm do të kishte trajtimi i çështjes shqiptare 

jashtë kufijve të Shqipërisë. Këshilli Kombëtar i vitit 1920 e kundroi problemin 

kombëtar në gjithanshmërinë e çështjeve, duke e vlerësuar shqiptarizmin e treguar 

nga shqiptarët e Kosovës në Lëvizjen Kombëtare. Mirëpo, në qoftë se në vitin 1920, 

për shkak të rrethanave dhe zhvillimeve politike që përmenden më lart, Kuvendit 

iu desh që ta përqendrojë vëmendjen më shumë në probleme të ndërtimit shtetëror, 

të çlirimit të krahinave të pushtuara dhe të dëbimit të okupatorëve të huaj, në vitin 

1921 këto probleme ishin zbutur. Kjo i krijoi parakusht Kuvendit të vitit 1921 dhe 

78 deputetëve të tij të përqendroheshin më shumë te problemi kombëtar. Këshilli 

Kombëtar në pjesën e parë të prillit të vitit 1921 diskutoi mbi mizoritë që po i 

bëheshin popullit shqiptar të Kosovës. Me këtë rast deputeti Rexhep Mitrovica  

 
 

 
1 Parlamenti në kuptimin e vet etimologjik nënkupton institucionin politik në të cilin shqyrtohen apo 

diskutohen çështjet e ndryshme. Emërtimi i tij rrjedh nga fjala latine parlare, që nënkupton të folurit 

apo diskutimin. Në kuptimin politik parlamenti nënkupton trupin përfaqësues politik, i cili ushtron 

funksionin ligjdhënës si një nga shtyllat kryesore të qeverisë së pushtetit shtetëror. Arsim Bajrami, 

“Teoria dhe praktika parlamentare”, Prishtinë, 1997, fq.79. 
2 Hysen Kordha, “Pikëpamjet e deputetëve të Tiranës në parlamentin e parë pluralist shqiptar dhe të 

qytetarëve tiranas për çështjen kombëtare shqiptare gjatë periudhës 1920-1924” ,  dorëshkrim, fq. 2. 

 

theksoi: "Parlamenti i prekun prej 

mizorinave që po i bahen popullit 

shqiptar jashtë kufijve tonë, kërkon që 

t'iu lutet me telegram të gjithë shteteve, 

që të marrin masat e nevojshme për të 

marrunit fund të këtyne mizorinave".3 

Ai do të kërkojë që të dërgohet një 

delegacion i Kuvendit në Kuvëndet e 
shteteve të mëdha për të kërkuar të 

drejta për shqiptarët. Për deputetin 

Luigj Gurakuqi mizoritë që po 

bëheshin mbi vëllezërit kosovarë 

mbulonin me zi zemrat e të gjithë 

shqiptarëve, ndaj pajtohet me 

mendimin e kolegëve për dërgimin e 

një grupi të Kuvendit në Evropë për t’u 

ankuar. 4  Deputeti Sejfi Vllamasi 

shprehu mendimin se asnjë shqiptar 

nuk mund t'i durojë më këto mizori, 

andaj kërkoi nga Qeveria që të 
ndërmerren masat e nevojshme për 

mbrojtje të vëllezërve të mbetur jashtë 

kufijve të vitit 1913, që është komfor 

parimeve të Lidhjes së Kombeve.5 
 

Shkaqet pse Qeveria shqiptare nuk 

mund të ishte aq këmbëngulëse në 

mbrojtjen e vëllezërve jashtë kufijve, 

deputeti Mustafa Kruja i shihte në 

shkaqet që Shqipëria nuk ishte ende e 

njohur ndërkombëtarisht. 6  Në 
diskutimin e vet, deputeti Gjergj Fishta 

mbështet angazhimin për mbrojtjen e 

vëllezërve të Kosovës. Në mbledhjen 

e Kuvendit të datës 14 maj 1921, 

Hasan Prishtina kërkoi nga Kuvendi 

që t'i sugjerojë Qeverisë që të 

përkujdeset për shqiptarët që ndo-

dheshin jashtë Shqipërisë.7 
 

3  Bisedimët e Këshillit Kombëtar në vijim 

BKK, prill 1921, fq. 162. 
4 Po aty. 
5 BKK, prill 1921, fq. 167. 
6 BKK, prill 1921, fq. 170. 
7 BKK, 14 maj, 1921 fq. 40. 



Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                           Nr. 43: Vjenë, dhjetor 2020 

 

33 

 

Mendimi i Ali Këlcyrës ishte që Shqipëria duhet t'i tregonte botës se interesohej 

dhe i donte shqiptarët e Kosovës dhe Çamërisë.8Kjo do ta mbante lart moralin e 

këtyre dy krahinave. 
 

Në mbrojtje të këtyre trevave të okupuara doli sërish Hasan Prishtina më 25 maj 

1921, duke kërkuar përkujdesje për shqiptarët që janë jashtë Shqipërisë.9 Me atë 
rast Hasan Prishtina theksoi: "Me qenë se Imzot Noli po shkon në Lidhjen e 

Kombeve duhet ta ketë gjithnjë në kujdes çështjen e pakicës."10 Është karakteristike 

që deputetët, pavarësisht nga përkatësia partiake, ose nga bindjet politike, kur 

diskutohej problemi kombëtar, bashkoheshin, kishin mirëkuptim dhe konsensus të 

plotë. Në këtë rast ata i bashkonte ndjenja kombëtare, që ishte e fuqishme dhe 

vepruese në ndërgjegjen politike e kombëtare të tyre. 
 

Në mbledhjen e 23-të të Këshillit Kombëtar, më 18 qershor 1921, deputeti i 

Durrësit, Jusuf Banka, foli për mizoritë që po i bëheshin popullit në Kosovë. Ai u 

mbështet nga Luigj Gurakuqi, Mustafa Kruja etj.11 Propozimi i deputetit Banka u 

mbështet nga Luigj Gurakuqi, Mustafa Kruja si dhe deputetë të tjerë. Të gjithë u 

dakorduan që t'u dërgohej një telegram Fuqive të Mëdha evropiane dhe SHBA-
së.12 U mor vendim që telegram t'i dërgohej edhe Kuvendit Jugosllav. 
 

Kuvendi përpiqej që Fuqitë e Mëdha ta ndienin përgjegjësinë për t'i tërhequr 

vërejtjen Qeverisë së Beogradit për ta ndaluar me gjenocidin ndaj shqiptarëve dhe 

shpërnguljen e tyre. Ishte hera e parë në historinë e popullit shqiptar që 

përfaqësuesit legjitimë të organit më të lartë të ndërmarrin akt dhe veprim politik të 

drejtpërdrejtë, duke komunikuar direkt me Kuvendin e Mbretërisë Serbo-Kroato-

Sllovene. Si zakonisht, Beogradi nuk përfillte kërkesa të tilla. 
 

Përpjekjet e pareshtura të delegacionit qeveritar gjatë qëndrimit tremujor në 

Lidhjen e Kombeve kishin të bënin me largimin e forcave ushtarake jugosllave nga 
territori i Shqipërisë së vitit 1913, si dhe me përpjekjet për ta detyruar Lidhjen e 

Kombeve që të ndërhyjë në mbrojtje të popullit të Kosovës, duke e gjykuar ashpër 

politikën gjenocidiale serbe.13 Për dallim nga vitet 1920-1921, vitet 1922-1923 

sollën veçori të reja në luftën kuvendare për zgjidhjen e çështjes kombëtare. Nëse 

në vitet 1920 dhe 1921 Parlamenti u angazhua vetëm me protesta drejtuar 

kuvendeve të botës së qytetëruar, në vitet në vijim, falë favorizimit dhe forcimit të 

pozitës ndërkombëtare të shtetit shqiptar, u krijuan mundësi të reja për ta rritur 

nivelin e përpjekjeve në favor të sigurimit të rezultateve më të favorshme. 
 

Ministri i Punëve të Jashtme, Iljaz Vrioni, raportoi mbi protestat qeveritare që ishin 

bërë dhe që bëheshin në mbrojtje të të dy çështjeve, si të Kosovës ashtu edhe të 
Çamërisë.14  Në emër të kosovarëve të robëruar, deputeti Niman Ferizi i lutet 

Qeverisë shqiptare për dy gjëra: 1) Të kërkohet nga Qeveria jugosllave që t'i lirojë 

shkollat shqipe në Kosovë, sikurse i ka liruar Shqipëria në Shkodër e në Vrrakë dhe 

2) Të ndërrohet përfaqësuesi i Shqipërisë që ishte në Beograd dhe të hapen 

konsullata në Prizren e Shkup. 15  Përpjekjet për mbrojtjen e shqiptarëve në 

Jugosllavi dhe Greqi si dhe qëndrimet e shtetit shqiptar ndaj këtij problemi kanë 

pasur veçori dhe probleme specifike në periudha të ndryshme të zhvillimit historik. 

Ato janë diktuar edhe nga koniunktura politike që kanë qenë të pranishme. 

Megjithatë, Luigj Gurakuqi do të theksonte: "Rëndësia e Shqipërisë në politikën e 

Jashtme është aq tepër e vogël sa që nuk mund të besohet kurrë që do të kemi 

përkrahjen e shteteve të mëdha pavarësisht nga shërbimi që përpiqemi t'u bëjmë".16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 BKK, 14 maj 1921 fq. 41. 
9 BKK, 25 maj, 1921 fq. ,60. 
10 Po aty. 
11 AQSH fondi 246, dosja 43, fq. 6, viti 1921, BKK 18 qershor 1921, fq. 

78; Kaliopi Naska, Çeshtja e Kosovës në Parlamentin shqiptar të vitit 1921, në librin Çeshtja e 

Kosovës një problem historik dhe aktual, Tiranë, 1996, fq. 155. 
12 BKK 18 qershor 1921, Kaliopi Naska, pun. cit. fq. 155. 
13 Po aty. 

14 Po aty, fq. 624-625. 
15 Lush Culaj, Shqipëria dhe problemi 

kombëtar 1918-1928, Instituti Albanologjik 

i Prishtinës, Prishtinë, 2004, fq. 162. 
16 Romeo Gurakuqi - Tomi Treska, “Konceptet 

politiko-juridike të Luigj Gurakuqit mbi 

shtetin”, “Shkodra në shekuj”, Vëllimi I, 

Shkodër 1998, fq. 206. 
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Prof. Dr. Sabile Keçmezi-Basha, Prishtinë 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Organizimi i demostratave në Tetovë me 22-23 dhjetor 1968 
 

             

Mehmetriza Gega 

 
Demonstratat e vitit 1968, vërtet 

filluan në tetor, por vazhduan edhe 
në nëntor për të përfunduar në 

dhjetorin e vonë të vitit 1968, duke 
përfshirë gati të gjitha trojet ku 

jetonin shqiptarët në ish Jugosllavi. 
Edhe shqiptarët që kishin përjetuar 

fatin e keq të ndarjes dhe kishin 
ngelur nën okupimin maqedonas po 

ashtu ishin të pakënaqur me 
padrejtësitë e shumta që iu bënin. 

Ata, nuk gëzonin të drejtat 
elementare dhe vazhdimisht jetonin 

nën presionin e dhunës e të terrorit. 
Në Maqedoni, edhe para, por edhe 

pas Plenumit të Brioneve, mjaftonte 
vetëm një shkëndijë e vogël që të 

eskalonte situata. Pas ngjarjeve të 
mëdha që ndodhën në Kosovë, në 

qytetin e Tetovës, shumë 
intelektualë, studentë e nxënës  

morën përsipër që të organizojnë 
demonstrata në përkrahje të 

kërkesave të vëllezërve të tyre nga 
Kosova. Organizatorët e 

demonstratave në Tetovë, ishin 
studentët nga Tetova, Gostivari e 

Kumanova të cilët studionin në 

Universitetin e Beogradit, Shkupit, 

 
1  Sheradin Berisha, Demonstratat 

shqiptare të vitit 1968 në Kosovë, 

http://www.beepworld.de, 3 janar 2013. 

Zagrebit dhe në disa fakultete të Prishtinës. Organizatorë të demonstratave ishin 
atdhetarët e dëshmuar që kishin qenë aktiv edhe më përpara. Në ballë të tyre pa 

hezituar për çfarë do të ndodhë në ditët në vijim dolën patriotët e shquar: Mehmet 
Gega nga Tetova, që, sipas Sheradin Berishës thuhej se, ai edhe në vitin 1955 ishte 

dënuar me 10 vjet burg, për shkak se kishte qenë kundër shpërnguljes së shqiptarëve 
për Turqi; mësuesi Sejdi Kryeziu nga fshati Rogaqicë i Kamenicës, Hysniqemal 

Sherifi, që më 1963 kishte qenë udhëheqës i grupit patriotik e revolucionar 
“Flamuri”; studentët Faik Mustafa, nga fshati Shipkovicë, Ramadan Sinani nga 

fshati Gajre, Hysenxhevat Kalishta, Abdylmenaf Rustemi, Arbër Xhaferi, Fehmi 
Rufati etj1 

 
Pas përfundimit të demonstratave në Tetovë, organet e ndjekjes nuk humbën kohë, 

menjëherë filluan në mënyrë të organizuar të arrestonin organizatorët dhe 
pjesëmarrësit e demonstratave. 

Pamje nga demostratat 

 

Organizatorët e demonstratave të Tetovës para gjyqit 

Me kërkesën e Prokurorit Publik të Qarkut, në Shkup, Mr. Vanço Proevzki, para 
trupit gjykues të Gjykatës së Qarkut po të këtij qyteti, në bazë të aktakuzës me nr. 

1225/68 të datës 18.4.1969 u ngrit padia kundër Memetriza Murtezani, Faik 
Mustafa, që të dy nga Tetova, për vepër penale kundër popullit dhe shtetit nga neni 

117 lidhur me nenin 100 dhe 101, alineja 1 të Ligjit Penal, si dhe kundër të 
akuzuarve: Abdylselam Selami, Ramadan Sinani, Fehmi Rufati, Xhemil Mustafa, 

Agim Xhaferi, Abdylmenaf Rrustemi, Hyseinxhevat Hyseini, Hisniqemal Sherifi. 
Refik Murati dhe Nexhbedin Neziri të gjithë nga Tetova, për veprën penale - 

bashkim kundër popullit dhe shtetit, neni 117, alineja 2, lidhur me nenin 100 dhe 
101, alineja 1nga LP. Aktakuza ishte ngritur edhe ndaj Agim Jakës e Ibrahim Rudit, 

që të dy nga Gjakova, po ashtu edhe këta i ngarkonte e njëjta aktakuzë2. 
 

2 Arkivi Qendror i Maqedonisë, Shkup, Gjykata e Qarkut-Shkup, Aktgjykimi KT-nr. 1225/68; Jeton 

DOKO, Demonstratat e vitit 1968 të Tetovës, http://shenja.mk/index.php/kulture/histori/3881-

demonstratat-e-vitit-1968-te-tetoves.html, 4 shkurt 2008. 

http://www.beepworld.de/
http://shenja.mk/index.php/kulture/histori/3881-demonstratat-e-vitit-1968-te-tetoves.html
http://shenja.mk/index.php/kulture/histori/3881-demonstratat-e-vitit-1968-te-tetoves.html
http://1.bp.blogspot.com/_nJaP2ev-heg/SmOEvlchyPI/AAAAAAAAAjI/P-RZsML6oGI/s1600-h/MEHMETRIZA+GEGA+(1921-2006).JPG
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Trupi gjykues ishte i përbërë nga 
gjykatësi Bogosav Nikodijeviç, 

kryetar i Këshillit,  gjykatësit të 
rregullt Atanas Spasov, dhe 

gjykatësve porotë Kërste Mitrevski, 
Abdush Hysein dhe Maria 

Shundillova, procesmbajtës i 
procesit ishte Jordanka Nikanqeva. 

Të akuzuarit për t’i lehtësuar 
sadopak dënimet që do jepte 

Gjykata e Qarkut në Shkup, për 
mbrojtje kishin angazhuar avokatët 

më në zë. Kishin angazhuar dhe 
Gjorgji Petriqevski avokat nga 

Shkupi, Jovan Baroviq, avokat nga 
Beogradi, Sejdi Raufi, avokat nga 

Shkupi, Radmillo Millovanoviq, 
avokat nga Beogradi, Liljana 

Jakovleviq, avokate nga Beogradi, 
Abdullah Preshova, avokat nga 

Shkupi, Mirko Popov, avokat nga 
Shkupi, Mihajllo Gërbevski, avokat 

nga Shkupi, Sejdi Raufi, avokat nga 
Shkupi dhe Bogdan Bozhinovski, 

avokat nga Shkupi. 

 
Më 25 qershor 1969, në Gjykatën e 

Qarkut në Shkup, para trupës 
gjykuese u ulën dhe iu dhanë 

dënimet e mëposhtme: 
1. Memetriza Murtezani, me 

pseudonimin “Gega”, kishte lindur 
më 19 nëntor 1921 në Tetovë, nga 

babai Ejup dhe nëna Hava e lindur 
Rustemi. Me profesion ishte 

axhustator dhe punonte në Fabrikën 
“Teteks” në Tetovë. Ishte i martuar 

dhe kishte një fëmijë. Kishte 
mbaruar shkollën për mësues por 

nuk kishte mundur të kryente punën 
e shenjtë të mësuesit ngaqë më 1955 

ishte akuzuar dhe dënuar nga 
Gjykata e Qarkut në Gostivar për 

veprën penale nga neni 101 të LP 
prej 10 vitesh burg të rëndë. Për 

pjesëmarrje në demonstrata organet 
e ndjekjes e arrestuan dhe në burgun 

hetues ndodhej që nga 24 dhjetori i 
vitit 19683. 

 
Në bazë të aktgjykimit me numër 

129/69, Murtezani ngarkohej nga 
gjykata se kishte vepruar dhe 

organizuar shumë takime e 

mbledhje me të akuzuarit e tjerë, 
duke iu thënë se  shqiptarët nuk 

gëzojnë asnjë të drejtë në RS të 
Maqedonisë dhe vazhdimisht kanë  

qenë të shtypur nga maqedonasit. 
Ndërsa, pjesa perëndimore e 

Maqedonisë dhe Kosova 

 
3 Aktgjykimi i Memetriza Murtezani, P-nr. 

129/69. 

historikisht i kanë takuar Shqipërisë, argument i cili duhet t’i sqarohet çdo shqiptari. 
Ai ka propozuar se duhet të punohet me të madhe në zgjimin e vetëdijes kombëtare 

tek të gjithë shqiptarët, e sidomos tek mësuesit dhe hoxhallarët të cilët kanë mundësi 
që të bëjnë propagandimin e tyre; duhet përgatitur demonstrata masive popullore për 

t’ia bërë me dije qeverisë maqedonase për padrejtësitë e shumta që i bënë  popullatës 
shqiptare dhe duhet treguar se Tetova, Gostivari, Dibra, Kërçova dhe Struga duhet 

të shkëputen dhe t’i bashkëngjiten Kosovës. Pas këtij bashkimi ajo duhet të shpallet 
Republikë e pavarur. E më vonë të gjitha tokat shqiptare t’i bashkëngjiten 

Shqipërisë. 
 

Në bazë të aktakuzës dhe aktgjykimit, Gjykata e Qarkut në Shkup, në bazë të nenit 
100 dhe 101 të LP. Memetriza Murtezanin e dënon me 7 (shtatë) vite burg të rëndë. 

 
2. I akuzuari i dytë ishte Faik Mustafa, i lindur në Tetovë më 19 maj 1945, nga babai 

Shefki dhe nëna Sheqibe e lindur Rushani. Faiku në kohën kur u arrestua ishte 
student i rregullt në Fakultetin Filozofik në Prishtinë dhe njëkohësisht punonte si 

arsimtar në shkollën fillore të fshatit Sellce të Tetovës. Ishte i pamartuar dhe për 
vepra tjera penale nuk ishte i akuzuar. Në burgun hetues ndodhet që nga 24 dhjetori 

1968. 
 

Faik Mustafa ishte mik dhe shok i idealit dhe i përkiste grupit të Murtezanit, i cili 
me një dashuri të madhe përkrahu dhe u angazhua në grupin e organizatorëve të 

demonstratave në Tetovë. Po ashtu ishte mbështetës i kërkesave për shkëputjen e 
Maqedonisë Perëndimore dhe bashkimin e saj me Kosovën e pastaj me Shqipërinë. 

Edhe ky atdhetar akuzohej se kishte vepruar në përkrahje të programit të punës së 

grupit dhe akuzohej në bazë të nenit 100 dhe 101 të LP. Gjykatësi me 25 qershor 
1969 i dha dënimin prej 5 (pesë) vitesh e 6 (gjashtë) muaj burg të rëndë4. 

 
Duke zbatuar platformën politike të paraqitur, si nën 1/1, nga fundi i vitit 1968, vihet 

në lidhje me të akuzuarit Agim Jaka dhe Ibrahim Rudi, të dy nga Gjakova, dhe si i 
merr udhëzimet me shkrim afrohet me Abdylselam Selamin dhe Nexhbedin Nezirin, 

të dy nga Tetova. Që të gjithë angazhohen për të organizuar demonstrata  për 
bashkimin e të gjitha tokave shqiptare nën ish Jugosllavi me Kosovën e më vonë do 

të pasonte bashkimi i Kosovës me Shqipërinë. 
 

3. Abdylselam Selami, po ashtu kishte  lindur në Tetovë më 27.08. 1939, nga babai 
Hajdar dhe nëna Safije e lindur Xhelaj. Me profesion ishte mësues dhe punonte në 

fshatin Veshallë të Tetovës. Në kohën kur u arrestua ishte i martuar dhe ende nuk 
kishin fëmijë. Ishte i padënuar deri më 27 dhjetor 1968, kur u arrestua nga organet 

e ndjekjes për pjesëmarrje në demonstrata. Abdylselami kishte përkrahur idenë e 
shkëputjes së Maqedonisë Perëndimore dhe bashkimin e saj me Kosovën5. Për këtë 

arsye, Gjykata e Qarkut në Shkup  kishte ngritur aktakuzën në bazë të nenit 100 dhe 
101 të LP, duke i dhënë dënimin prej 1 (një) viti e 6 (gjashtë) muaj burg të rëndë. 

 
4. Ramadan Sinani, i quajtur ndryshe edhe “Ramush”, kishte lindur më 16 korrik 

1944 në Tetovë, nga babai Sinan dhe nëna Fatime e lindur Jonuzi. Ishte student i 
rregullt në Fakultetin Filologjik në Universitetin e Beogradit, dhe njëkohësisht 

punonte si arsimtar në shkollën fillore në Tetovë. Ishte i pa martuar. Deri më 27 
dhjetor 1968, nuk ndiqej për ndonjë vepër penale. Ramadani akuzohej se më 22 e 

23 dhjetor 1968, në qytetin e Tetovës kishte organizuar demonstrata antishtetërore 
kundërjugosllave duke shkruar parulla antishtetërore, ka ngritur flamurin kombëtar 

në mes të sheshit, ka brohoritur para ndërtesës së organeve për punë të brendshme, 
ka kërkuar që të lirohen të burgosurit politik shqiptar etj. Edhe pse kishte për 

mbrojtje avokat, gjykatësi i Qarkut në Shkup i dha dënimin prej 2 (dy) viteve burg6 

të rëndë. 
 

5. Fehmi Rufati, ishte nga Tetova dhe kishte lindur më 13 korrik 1947 nga babai 
Hajdar dhe nëna Besime e lindur Sinani. Ishte student i vitit të parë në Fakultetin 

Filologjik në Universitetin e Beogradit. Ishte i pamartuar në kohën kur u arrestua 
me 23 dhjetor 1968. Edhe Fehmi Rufati akuzohej për veprën penale: Bashkim 

4 Aktgjykimi i Faik Mustafës, P-nr. 129/69. 
5Aktgjykimi i Abdylselam Selami, P-nr. 129/69. 
6 Aktgjykimi i Ramadan Sinanit, P-nr. 129/69. 
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kundër popullit dhe shtetit, sipas 
nenit 117, alineja 1, në lidhje me 

nenin 100 dhe 101 të Kodit Penal, 
dhe iu shqiptua dënimi prej 2 (dy) 

viteve burg7 të rëndë. 
 

6. Abdylmenaf Rustemi, ishte djalë 
i Mehmetreshatit dhe i nënës 

Shehide. Ishte i lindur më 26 dhjetor 
1946, në fshatin Tearrcë të Tetovës. 

Me profesion ishte mësues në 
fshatin e lindjes dhe student me 

korrespodencë në SHLP të Shkupit. 
Ishte i pamartuar. U arrestua më 23 

janar 1969. Më 25 qershor 1969, 
Gjykata e Qarkut në Shkup, edhe 

Rustemit i dha dënimin në 
kohëzgjatje prej 2 (dy) viteve burg 

të rëndë 8  me akuzën për bashkim 
për të vepruar kundër shtetit dhe 

popullit. 
 

7. Hisniqemal Sherifi, lindi më 5 
shkurt 1943, në fshatin Shipkovicë 

të Tetovës. Babai i tij quhej Sherif 

dhe nëna Mazllamshahë e lindur 
Demirlija. Në kohën kur u arrestua 

më 23 janar 1969, me vendbanim 
ishte në Tetovë. Me profesion ishte 

arsimtar në shkollën fillore të fshatit 
Tearrcë. Ishte i pamartuar dhe i 

padënuar penalisht deri kur u 
arrestua më 24 dhjetor 1968. Sherifit 

iu dha një dënim më i vogël në 
krahasim me shokët, por jo më i 

lehtë, ngaqë burgu nuk matej me 
kohëzgjatje, por me dhunën që 

përdorej ndaj të burgosurit. Shpesh 
ndodhte që njerëzit-atdhetarët edhe 

sa ishin në hetuesi, nuk arrinin të 
dilnin fare të gjallë nga aty. Gjykata 

e Qarkut, në Shkup i dha dënimin 
prej 1 (një) viti burg9 të rëndë. 

 
8. Refik Murati,  lindi në fshatin 

Shipkovicë të Tetovës, më 25 
dhjetor 1935, nga babai Shefki dhe 

nëna Rudije e lindur Elmazi. Me 
vendbanim të përhershëm ishte në 

Tetovë. Me profesion ishte murator. 
Është i martuar dhe baba i një 

fëmije. Kishte mbaruar shkollën 
fillore. Deri më tani nuk është i 

ndjekur penalisht. Më 23 dhjetor 

1968 arrestohet dhe tani ndodhet në 
burgun hetues të Shkupit. Për 

pjesëmarrje në demonstrata dhe për 

 
7 Aktgjykimi i Fehmi Rufatit, P-nr. 129/69. 
8 Aktgjykimi i Abdylmenaf Rustemit, P-nr. 

129/69. 
9Aktgjykimi i Hisniqemal Sherifit, P-nr. 

129/69. 

aktivitet antishtetëror iu dha dënimi prej 2 (dy) vitesh10 burg të rëndë. 
 

9. Nexhbedin Neziri, ishte i dënuari i nëntë i këtij procesi. Lindi në fshatin 
Shipkovicë të Tetovës më 25 dhjetor 1935 nga babai Beqir dhe nëna Salije e lindur 

Selami. Tani jeton në Tetovë. Me profesion është mësues dhe në kohën kur u 
arrestua kishte postin e drejtorit të shkollës në fshatin Shipkovicë. Ishte i martuar 

dhe baba i katër fëmijëve. U arrestua më 20 shkurt 1969. Sipas aktgjykimit me nr. 
129 69, Nezirit iu dha dënimi prej 1(një) viti e 6 (gjashtë) muaj burg të rëndë. 

 
10. Agim Jaka, kishte  lindur në Gjakovë më 19 shkurt 1946, nga babai Xheladin 

dhe nëna Sanije e lindur Emra. Ishte student i vitit të tretë të Fakultetit Filozofik në 
Prishtinë. Ishte i pamartuar. Organet e ndjekjes e arrestuan më 24 janar 1969. Agim 

Jaka dhe Ibrahim Rudi, nga fundi i vitit 1968 kanë rënë në kontakt me Faik Mustafën 
me qëllim që ta ndihmonin për organizimin e demonstratave.  Në këtë periudhë ata 

kanë këmbyer letra se si duhet vepruar për të shkatërruar sistemin e instaluar prej 
okupuesi. Gjykata e Qarkut në Shkup, më 25 qershor 1969, i jep dënimin prej 2 (dy) 

vitesh e 6 (gjashtë) muaj burg të rëndë11, duke e akuzuar në bazë të nenit 117 alineja 
1 të Ligjit Penal. 

  
11. Ibrahim Rudi, ishte anëtari i fundit i grupit të Tetovës që akuzohej për 

pjesëmarrje në demonstrata të vitit 1968. Ai kishte lindur në Gjakovë më 6 dhjetor 
1946, nga babai Abdylrahim dhe nëna Hidije e lindur Shita. Në kohën kur u arrestua 

ishte student i rregullt i vitit të dytë në SHLP në Prishtinë. Ishte i pamartuar, dhe më 
parë nuk ishte dënuar. Organet e ndjekjes e arrestuan më 7 mars 1969.    

 

Edhe Ibrahim Rudin, Gjykata e Qarkut në Shkup e kishte dënuar me 3 (tri) vite burg 
të rëndë12, duke e ngarkuar se kishte marrë pjesë në demonstratat gjithëpopullore që 

binin ndesh me kushtetutën dhe ligjet në fuqi. 
 

Lirohen nga aktakuza: 
1. Xhemil Mustafa,  i lindur më 12 prill 1946, në Tetovë nga babai Shefki dhe nëna 

Sheqibe, e lindur Rushani. Mustafa në kohën kur u arrestua ishte student i vitit IV, 
pranë Fakultetit Filozofik të Universitetit të Beogradit. Ishte i pamartuar. Më parë 

nuk kishte qenë i dënuar. Më 30 janar 1969, organet e ndjekjes e arrestojnë dhe nga 
kjo datë ndodhej në burgun hetues të Shkupit. Me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut 

në Shkup Mustafa lirohet nga aktakuza. 
 

2. Agim Xhaferi, i lindur më 12 qershor të vitit 1946 në Tetovë, nga babai Husein 
dhe nëna Sehare e lindur Osmani. Në kohën kur u arrestua ishte student i rregullt në 

Fakultetin Juridik në Prishtinë. Gjer në kohën kur u arrestua (26 mars 1969), nuk 
ishte i ndjekur penalisht. Me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut të Shkupit, më 25 

qershor 1969, ai lirohej nga aktakuza. 
 

3. Arben Xhaferi,  i lindur në Tetovë më 24 janar 1948 nga babai Husein dhe nëna 
Sehare e lindur Osmani. Ishte student i vitit të dytë pranë Fakultetit Filozofik, në 

Universitetin e Beogradit. Ishte i pamartuar dhe shërbimin ushtarak të pakryer. Më 
parë nuk kishte qenë i dënuar. U arrestua më 26 mars 1969. Në procesin gjyqësor të 

Gjykatës së Qarkut në Shkup, më 1969, ai u lirua nga aktakuza. 
 

4. Huseinxhevat Huseini, i quajtur “Kalishta”,  i lindur në Tetovë më 15 maj 1945, 
nga babai Hilmi dhe nëna Havda, e lindur Memurllai. Në kohën kur u arrestua ishte 

arsimtar dhe student me korrespodencë në vitin III të Fakultetit Filozofik në Shkup. 
Ishte i pamartuar dhe i padënuar deri më 30 janar 1969, kur e arrestuan organet e 

ndjekjes të Maqedonisë.  

 
Në procesin gjyqësor të grupit të organizatorëve të demonstratave të Tetovës, 

gjykatësi i Gjykatës së Qarkut të Shkupit13 e liroi nga aktakuza. 
 

10Aktgjykimi i Refik Muratit, P-nr. 129/69. 
11 Aktgjykimi i Agim Jakës, P-nr. 129-69. 
12 Aktgjykimi i Ibrahim Rudit, P-129/69. 
13 Po aty. 
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Prof. Dr. Zymer U. Neziri, Prishtinë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demostratat e vitit 1968 dhe çështja kombëtare shqiptare 
 

Hyrje 

Viti 1968, me kërkesat kryesore 
për Republikë, Kushtetutë e 

Vetëvendosje,  që u bë pjesë e 

historisë më të re, lidhet edhe me 

kohën nga Kongresi i Berlinit, 

1878, kur Fuqitë e Mëdha e 

copëtojnë Shqipërinë, të pushtuar 

nga Perandoria Osmane, më 1479, 
1  dhe heshtin për masakrimin e 

banorëve të Sanxhakut të Nishit 

dhe për shpërnguljet e tyre të dhu-

nshme në drejtim të Rrafshit të 
Kosovës. 2  Krimi i Fuqive të 

Mëdha vazhdoi me ricopëtimin e 

Shqipërisë dhe në Konferencën e 

Ambasadorëve në Londër, më 

1913, kur Greqia zgjerohet 2,7 

herë, Mali i Zi 3 herë dhe Serbia 

2,8 herë, me zgjerim mbi 

Vojvodinën në Konferencën e 

Versajës, 1919.3 Sot, Republika e 

Kosovës ka vetëm një pjesë të  

 

 

 
1  Shqipëria e pushtuar nga Osmanët, më 

1479, dhe viset e tjera evropiane të 

pushtuara nga ata ishin të ndara në vilajete. 

Perandoria e tyre kishte në Evropë katër 

vilajete, me ndryshime jo të mëdha, deri 

më 1839: Vilajeti i Rumelisë, Vilajeti i 

Temishvarit, Vilajeti i Budimit, Vilajeti i 

Bosnjës. Shihni: Liman Rushiti, Ndarja 

territoriale dhe rregullimi administrativ i 

Kosovës 1878-1941, Instituti i Historisë, 

Prishtinë, 2004, f. 13. Kosova, apo 

Dardania e vjetër, si pjesë e Shqipërisë, 

deri më 1912, kishte një territor shumë më 

të madh se ky i sotmi. Ajo kishte statusin e 

vilajetit nga viti 1868 dhe përbëhej nga 

katër sanxhakë: Sanxhaku i Prizrenit, 

Sanxhaku i Shkupit, Sanxhaku i Dibrës, 

Sanxhaku i Nishit. Tri vilajetet e tjera 

shqiptare ishin formuar më 1864: Vilajeti i 

Shkodrës, Vilajeti i Manastirit, Vilajeti i 

Janinës. Shihni: Liman Rushiti, po aty, f.  

13. Vilajeti i Kosovës, 20 vjet më vonë, më 

1888, kishte 6 sanxhakë: Sanxhaku i 

Shkupit, Sanxhaku i Prishtinës, Sanxhaku i 

Prizrenit, Sanxhaku i Pejës, Sanxhaku i 

Pazarit të Ri, Sanxhaku i Taslixhes (Plevl-

es). Shihni: Liman Rushiti, po aty, f. 14.  

 

vogël të territorit të Vilajetit të Kosovës dhe bashkë me Republikën e Shqipërisë 
kanë vetëm afër gjysmën e viseve shqiptare. Edhe pas vitit 1912, shqiptarët 

kërkuan e luftuan për çlirimin e Kosovës dhe të viseve të pushtuara dhe për 

bashkimin e tyre me Shqipërinë. Përkrahje ka pasur nga Federata Ballkanike4 

dhe nga Kominterna.5 Ka pasur edhe përkrahje te tjera.6                                              

        

Kosova pas pushtimit më 1912 dhe shfarosja e shqiptarëve                                       

Viti 1968, me kërkesat kryesore për Republikë, Kushtetutë e Vetëvendosje, solli 

ndërmend kohën kur Kosova u pushtua tërësisht më 1912 nga Serbia e Mali i Zi 

dhe t’i kujton krimet e tyre mbi shqiptarët. Sipas Leon Trockit, mbreti Petar I 

Karagjorgjeviq, më 1912, pas Betejës së Kumanovës, për robërit shqiptarë, tha: 

’’duhet t’i mbysni, jo me pushkatim, sepse kjo do të jetë humbje e municionit, 
por me shpatë’’7. Edhe Hasan Prishtina shkruan për krimet e tyre, se ata ’’vranë, 

prenë e dogjën 30 000 shqiptarë, sidomos fëmi të njomë e gra të pafaje’’8. Ashtu 

ishte edhe pas ripushtimit, më 1919. Ali Hadri thoshte se Nikolla Pashiqi 

mendonte se për 20-25 vjet do të asimilonte këtë popullatë në aspektin nacional 

e kulturor 9.  

 

Xhelal Gjeçovi shkruan se gjatë reformës agrare 1918-1941, shqiptarëve ua 

shpronësuan 381 mijë ha tokë, e vetëm në Kosovë 200 mijë ha. Dëbuan me forcë 

nga vatrat e tyre 250 mijë shqiptarë, që shumica u vendosën në Turqi, e pak në 

Shqipëri. Në tokat e tyre sollën 14 mijë familje kolonësh sllavë me 60-70 mijë 

kolonë.10  Ashtu ishte edhe pas ripushtimit vijues, më 1945. Hakif Bajrami 

2 Hakif Bajrami, Politika serbe për rikolonizimin e Kosovës me sllavë 1945-1948, ’Era’’, Prishtinë, 

2002: f. 619: në vitet 1878-79 kemi zbrazjen e 714 katundeve shqiptare dhe 350 mijë të shpërnguluar.  
3 ’’Memorandumi për çështjen shqiptare’’ i Forumit të Intelektualëve Shqiptarë, Prishtinë, dërguar 

ministrave të Punëve të Jashtme të Britanisë së Madhe, të Francës, të Gjermanisë, të Rusisë, të 

SHBA-ve  etj., më 26.10.1995, në: Çështja kombëtare dhe vetëdija kritike, redaksia: Masar Stavileci, 

Agim Vinca, Abdyl Kadolli, Zymer Neziri, Forumi i Intelektualëve Shqiptarë, Prishtinë, 1998, f. 

149. 
4  Federata Ballkanike (1925-) proklamonte lirinë me pushkë për vetëvendosje e shkëputje të 

shqiptarëve në viset e veta në Jugosllavi. 
5 Edhe Kominterna po ashtu e ka përkrahur kërkesën për vetëvendosje deri në shkëputje. 
6 Edhe PKJ (1924 e 1928) premtonte shkëputje e bashkim me shtetin kombëtar. 
7 Leon Trocki, The Balkan Wars, Monad, Nw York, 1980, f. 290, cit. sipas: Liman Rushiti, Ndarja 

territoriale dhe rregullimi administrativ i Kosovës 1878-1941, Instituti i Historisë, Prishtinë, 2004, 

f. 67.  
8 Tahir Abdyli, Hasan Prishtina (Në 55- vjetorin e vrasjes së Hasan Prishtinës 1933-1988), në : rev. 

’’Kosova’’, nr. 17, Instituti i Historisë së Kosovës, Prishtinë, 1988,  f. 93: Hasan Prishtina, duke 

shkruar për Esatin dhe për miqësinë e tij me Serbinë, përmend shifrën e krimeve serbe pas pushtimit, 

më 1012: 30 mijë shqiptarë: ’’Njata vetë janë qi përpara pesë vjetëve vranë, prenë e dogjën 30 000 

shqiptarë, sidomos fëmi të njomë e gra të pafaje’’, cituar sipas artikullit: H. Prishtina, ‘’Esat Toptani 

e Italijanët, në: ’’Vëllaznija’’, nr. 79, Vjenë, 26.X. 1917. 
9 Ali Hadri, LNÇ në Kosovë (1941-1945), Prishtinë, 1971, f . 27, cit. sipas: Hakif Bajrami, Rrethanat 

shoqërore dhe politike në Kosovë më 1918-1941, Instituti i Historisë i Kosovës, Prishtinë, f. 51.   
10 Xhelal Gjeçovi, ‘’Kosova, 3. Vështrim historik’’, në: Fjalori enciklopedik shqiptar, botim i ri, 

Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë, 2008, f. 1297. Shihni edhe: ’’Memorandumi për 

çështjen shqiptare’’ i Forumit të Intelektualëve Shqiptarë, Prishtinë,  dërguar ministrave të Punëve 

të Jashtme të Britanisë së Madhe, të Francës, të Gjermanisë, të Rusisë, të SHBA-ve  etj., më 

26.10.1995, në: Çështja kombëtare dhe vetëdija kritike, Redaksia: Masar Stavileci, Agim Vinca, 

Abdyl Kadolli, Zymer Neziri, Forumi i Intelektualëve Shqiptarë, Prishtinë, 1998, f. 150:  nga viti 
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shkruan se synohej nga ana e 

pushteti serbomadh të zbatohet 

serbizimi i përgjithshëm i 

popullsisë shqiptare.11  

 

J. B. Tito vazhdoi aty ku kishin 
mbetur Petri i Parë dhe Nikolla 

Pashiqi. Pas aneksimit në shkurt 

1945, u vendos pushteti ushtarak 

në Kosovë. Aneksimi u bë në prill 

1945 nga Këshilli Antifashist i 

Serbisë dhe u miratua në gusht 

1945 nga Këshilli Antifashist i 

Jugosllavisë, me status autonom 

në kuadër të Serbisë, pa të drejtë 

gjuhe në administratë, pa flamur 

etj.12 Në fillim të viteve ‘50 J. B. 

Tito e riaktivizoi Konventën e vitit 
1938 me Turqinë  dhe deri në gjy-

smën e dytë të viteve ‘60 u dëbuan 

rreth 500 mijë shqiptarë nga Koso-

va.13 

 

Kosova - Republikë dhe 

Vetëvendosja 

Demonstratën e parë në Kosovë 

dhe në viset e ripushtuara nga 

jugosllavët, për Republikë, Ku-

shtetutë e Vetëvendosje e 
organizoi dhe e realizoi grupi i 

studentëve atdhetarë të Shkollës së 

Lartë Pedagogjike në Prizren, më 

6 tetor 1968.14 Ky grup, në krye 

me studentin Meriman Braha,  

ishte bërthamë e organizimit të 

demonstratave në tërë Rrafshin e 

Dukagjinit, në Prizren, më 6 

tetor 15 , në Therandë (Suharekë), 

më 8 tetor16, dhe në Pejë17, më 19 

tetor. Ky grup i studentëve të 
Prizrenit ishte edhe në lidhje të 

 
1912, Serbia dhe Jugosllavia, mbretërore e 

komuniste, kanë shpronësuar e kanë 

kolonizuar 381 245 hektarë tokë të shqipt-

arëve me rreth 150 mijë serbë e malazez, e 

në vitet 90 edhe me mbi 20 mijë kolonë 

serbë nga Kroacia.  
11 Hakif Bajrami, Rrethanat shoqërore dhe 

politike në Kosovë më 1918-1941, Instiuti i 

Historisë i Kosovës, Prishtinë, f. 348. 
12  Xhelal Gjeçovi, ‘’Kosova, 3. Vështrim 

historik’’, pun. i cit., f. 1299. 
13 Xhelal Gjeçovi, po aty, f. 1299. Shihni 

edhe:’’Memorandumi për çështjen 

shqiptare’’ i Forumit të Intelektualëve 

Shqiptarë, pun. i cit., f.150: nga luftërat 

ballkanike e deri më sot Serbia dhe Jugo-

sllavia, mbretërore e komuniste, kanë 

vazhduar gjenocidin mbi shqiptarët etnikë, 

duke vrarë me mijëra veta, duke 

shpërnguluar për Turqi rreth një milionë 

shqiptarë.   
14 Grupi i studentëve të Prizrenit, në krye 

me Meriman Brahën, e kishte organizuar 

këtë demonstratë edhe më 10 qershor 1968, 

por ajo nuk u realizua, sepse u diktuta nga 

organizimit të demonstratave edhe me një grup tjetër, por ende i panjohur, i 

studentëve të Prishtinës. Lidhjen e mbante studenti i këtij grupi të Prizrenit, Isa 

Demaj.18  

 

Demonstratat vijuese janë mbajtur në nëntor, në qytet Prishtinë, Gjilan, Ferizaj 

dhe Besianë (Podujevë), të zhvilluara më 27 nëntor të atij viti dhe të organizuara 
mirë e guximshëm nga grupi i njohur Prishtinës. Demonstrata janë mbajtur edhe 

në Mitrovicë, Tetovë dhe Ulqin.  

 

Demonstratat për Republikë, Kushtetutë e Vetëvendosje kanë qenë disamujore 

në Kosovë dhe në viset shqiptare të ripushtuara nga Jugosllavia. Ato u shuan me 

gjak, pati shumë të lënduar e të plagosur, ra dëshmor nxënësi i Shkollës së 

Mesme Teknike në Prishtinë, Murat Mehmeti, organizuesit u dënuan me burg, 

pati shumë dënime me përjashtime nga puna dhe ndjekje politike të va-

zhdueshme, por edhe dyert për ndryshime ishin hapur,19 por rezultatet nuk qenë 

të plota.20 Përpjekjet vazhduam edhe më 1981, më 1989 dhe deri në formimin 

dhe luftën e tri ushtrive çlirimtare, 1997-2001.   

 
Republika dhe bashkimi kombëtar 

Çështja e Republikës së Kosovës, e Republikës Shqiptare në Jugosllavi dhe e 

bashkimit kombëtar janë shtruar shumë herë, me pak a më shumë ndryshime, 

në kuadër të zgjidhjes së çështjes kombëtare shqiptare në ish-Jugosllavi.  

 

Shaban Braha, pas një analize të thelluar të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare në 

gjysmën e dytë të shekullit XX, të kërkesave për Republikë e Vetëvendosje, si 

fazë kaluese deri te bashkimi, në veprën e tij të njohur Gjenocidi serbomadh dhe 

qëndresa shqiptare 1844-1990, konstaton me shumë të drejtë se populli i 

Kosovës dhe veçanërisht brezi i ri në Kosovë po përpunonte strategjinë e 

çështjes kombëtare, të unifikimit të kombit, në varësi me kushtet në evoluim: 
“Duke u ndodhur në vazhdim të gjendjes së mëparshme, populli i Kosovës dhe 

veçanërisht brezi i ri në Kosovë po përpunonte strategjinë  e çështjes kombëtare, 

të unifikimit të kombit në varësi me kushtet në evoluim’’.21  

 

Ukshin Hoti e shihte Republikën e Kosovës vetëm në funksion të bashkimit dhe 

të forcimit të raporteve të reja në gjithë territorin e Ballkanit, të Mesdheut dhe 

të Evropës: ’’Republika e Kosovës, me fjalë të tjera, pavarësisht nga ajo se kush 

mund jetë në nivelin institucional bartës i një politike gjithëshqiptare, në 

rrethanat e dhëna është realizim i njërit prej interesave vitale të kombit. Si e tillë, 

mund të qëndrojë vetëm në funksion të bashkimit por edhe të forcimit të 

raporteve të reja në gjithë territorin e Ballkanit, të Mesdheut dhe të Evropës. 
Këtë rol mund t'a luajë me sukses në kontekst të proceseve integrative të 

organet e sigurimit shtetëror. U vendos për datën 6 tetor, që nuk ishte datë historike. Ky grup i 

studentëve të Prizrenit, pos Merimanit, Isa Demajt, Rafet Ramës, Zymer Nezirit etj. ishte arrestuar 

edhe më parë, për Ditën e Flamurit, më 28 nëntor 1967, dhe kishte qenë nën hetime edhe pas lirimit 

nga Burgu i Prizrenit, gjatë pranverës 1968.   
15 Në organizimin e Demonstratës së Prizrenit, më 6 tetor 1968, u dalluan edhe vëllezërit Mikel 

Kuzhnini, Simon Kuzhnini, si dhe studentë të tjerë, djem e vajza, Lemane Braha, Shpresa Elshani, 

Shyhrete Tahiri, Drita Krasniqi, Drita Xharra, Isa Demaj, Rafet Rama, Binak Ulaj, Haxhi Bajraktari, 

Haxhi Maloku, Xhafer Kabashi, Vahid Kabashi, Limon Kabashi, Kujtim Xharra, Afrim Dushi, vëll. 

Malazogu, Ali Galica, Ruzhdi Kadriu, Hilmi Gashi, Ilaz Nallbani, Ilir Berisha, Zymer Neziri etj., 

kurse Pashk Laçi e Gjergj Camaj i lexuan kërkesat e demonstruesve në sheshin e Lidhjes Shqiptare 

të Prizrenit. 
16 Studenti i Grupit të Prizrenit, Haxhi Bajraktari, e mori përsipër organizimin e Demonstratës në 

Therandë, më 8 tetor 1968. 
17 Studenti i Grupit të Prizrenit, Zymer Neziri, e mori përsipër organizimin e Demonstratës në Pejë, 

më 19 tetor 1968, me ndihmën e Isa Demajt. Në Grupin e Pejës bënin pjesë edhe Ramadan Blakaj 

e Xhemajl Gashi.  

18 Por, ai Grup i Prishtinës, që ishte në lidhje me Grupin e Prizrenit, nuk e përfundoi punën e nisur 

dhe u tërhoq për shkak të pasigurisë, sipas Isa Demajt, kurse organizimin dhe realizimin e kreu grupi 

tjetër i Prishtinës, më 27 nëntor 1968, tashmë i njohur në historinë e Lëvizjes Kombëtare. 
19 Klasa politike shqiptare, shumica, nuk ishte gati për Republikën e Kosovës, sepse u rreshtua me 

Beogradin dhe ishte kundër kësaj kërkese ’’armiqësore’’, siç e quante Serbia e Jugosllavia.  
20  Edhe një pjesë e intelektualëve të kohës nuk mbajti qëndrim kombëtar ndaj kërkesave të 

Demonstratave të vitit 1968. 
21  Shaban Braha, Gjenocidi serbomadh dhe qëndresa shqiptare 1844-1990, recensues Selami 

Pulaha, Gazmend Shpuza, Thimi Bare, ’’Lumi T’’, Gjakovë, 1991, f. 504. 
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Evropës, që do të kenë konsiderata 

për të gjithë pjesëmarrësit dhe për 

gjithë drejtimin historik të 

zhvillimit të proceseve 

pozitive.’’22  

 
Duke shkruar për përcaktimin e tij 

për Republikën e barabartë 

sovrane të Kosovës, ai flet edhe 

për vënien e Republikës së 

Kosovës në funksion të bashkimit 

të kombit.23 Republika e Kosovës, 

sipas tij, por edhe shqiptarët në 

përgjithësi, duhet t’i nderojnë 

sidomos vlerat e gjakut të derdhur 

të bijve të vet.24  

 

Ndërkaq, Ethem Çeku, në veprën 
e tij me interes Mendimi politik i 

ilegales në Kosovë 1945-1981, 

thotë se Demonstratat e vitit 1968 

i kishin dhënë fund luftës ilegale 

efektive me parulla dhe me 

propagandë.25  

 

Me interes të veçantë janë edhe 

konstatimet e prof. Rexhep 

Qosjes, në fillim të viteve ’90, në 

veprën e njohur Strategjia e 
bashkimit kombëtar, për Repu-

blikën e Kosovës, për Republikën 

Shqiptare në Jugosllavi dhe për 

bashkimin kombëtar. Republikën 

e Kosovës e konsideronte zgjidhje 

politike, por nuk thoshte se është 

edhe zgjidhje politike të çështjes 

shqiptare në Jugosllavi. 26 

Republikën Shqiptare në 

Jugosllavi e konsideronte zgjidhje 

më të plotë të çështjes, por as këtë 
nuk e quan zgjidhje 

përfundimtare,27 kurse për bashki-

min kombëtar thotë se kjo të ishte 

e vetmja zgjidhje e drejtë dhe e 

vetmja zgjidhje e përhershme e 

çështjes shqiptare.28 

 
22 Ukshin Hoti, Filozofia politike e çështjes 

shqiptare, zgjodhi dhe redaktoi Bislim 

Elshani, recenzentë Shaban Sinani, 

Moikom Zeqo, shtëpia botuese ’’Rozafa’’, 

Tiranë, 1995, f. 59.  
23 Ukshin Hoti, po aty, f. 104: ’’Përcaktimi 

im për Republikën e barabartë sovrane të 

Kosovës; për statusin e bartësit të shtetësisë 

së sanksionuar me kushtetutë në 

Republikën e Maqedonisë, dhe për 

garancionet evropiane të të drejtave të 

shqiptarëve në Republikën e Malit të Zi, 

pastaj për vënien e Republikës së Kosovës 

në funksion të bashkimit të kombit, 

paralelisht me zhvillimin e proceseve 

integrative në Evropë, mund të vihej në 

suaza të botëkuptimeve legaliste dhe të 

rrugëve të matura.’’ 

Përfundime 

Viti 1968 i Demonstratave për Kushtetutë, Republikë e Vetëvendosje, si fazë 

kaluese drejt bashkimit kombëtar, lidhet me kohën kur tre milionë shqiptarë 

jetonin nën sovranitetin e Serbisë, të Maqedonisë e të Malit të Zi.29  

 

Brezi ‘68 i demonstruesve u lind me kryengritjen shqiptare pas ripushtimit 
jugosllav të Kosovës e të viseve shqiptare, me tragjedinë e Tivarit, me plaçkitjen 

e shqiptarëve në emër të tepricave; u rrit me ndalimin e flamurit kombëtar, pa 

të drejtë gjuhe në administratë, me ndjekjet, burgosjet e pushkatimet  e pjesëta-

rëve të NDSH-së; e kaloi fëmijërinë në kohën e aksionit famëkeq të mbledhjes 

së armëve; e përjetoi dramën kolektive të shpërnguljes në Turqi dhe tronditjen 

kombëtare të pushkatimit të burrave të dalluar në kufi; u bë pjesë e traumës 

gjithëpopullore të burgosjeve së atdhetarëve të brezit të viteve ’50.  

 

Brezi ‘68 i demonstruesve e kaloi moshën e miturisë dhe iu bë krah brezit të 

viteve ‘60 të Adem Demaçit, duke shpërndarë flamurin kombëtar, të ndaluar me 

ligj, duke lexuar literaturën e ndaluar, sidomos Shqipërinë e Samiut dhe Lahutën 

e Fishtës, duke e dëgjuar fshehurazi Radio Tiranën, duke kënduar këngë 
atdhetare, po ashtu të ndaluara nga pushteti jugosllav, duke e adhuruar 

Skënderbeun dhe heronjtë e historisë, nga periudha ilire e deri te Rilindja 

Kombëtare, duke shkruar parullën ’’Rrnoftë Shqipnija’’ dhe  duke u krenuar se 

jemi shqiptarë.  

 

Viti 1968 i Demonstratave për Kushtetutë, Republikë e Vetëvendosje dallohet 

si vit i ngritjes së vetëdijes kombëtare për çlirim dhe bën të quhet hallkë histo-

rike e Lëvizjes Kombëtare Shqiptare për bashkimin e kombit të ndarë. Brezi ‘68 

i demonstruesve ishte i lumtur vetëm për pak çaste kur klasa politike e Kosovës 

me ata pak intelektualë të asaj kohe kërkonin Kushtetutë, Republikë e 

Vetëvendosje, por u dëshpërua kur ata hoqën dorë nga kërkesat legjitime të 
popullit të tyre. Ai e mori në duart e veta fatin e Kosovës dhe u gatit që botërisht 

t’i thuhet ndal pushtetit jugosllav.  

 

Brezi ‘68 i demonstruesve shënon edhe fillimin e shpërbërjes së Federatës ju-

gosllave, që ishte burgu kolektiv i shqiptarëve, të dënuar me qindra shekuj burg 

politik, që u mbyll pas luftës fitimtare të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.  

Viti 1968 i Demonstratave për Kushtetutë, Republikë e Vetëvendosje ishte vit 

kur çështja e pazgjidhur kombëtare e shqiptarëve u shtrua guximshëm edhe në 

rrugë, me demonstrata të mëdha e të përgjakshme, si pasqyrim i vullnetit të së 

drejtës kombëtare dhe universale të bashkimit të popujve të ndarë. Ky vit bën të 

quhet vit shumë i rëndësishëm edhe i ndërkombëtarizimit të çështjes së pazgji-
dhur kombëtare shqiptare në qarqet politike dhe intelektuale evropiane e botë-

rore dhe hallkë e re e fillimit të organizimit të kryengritjes së armatosur në vitet 

‘90 dhe të luftës së tri ushtrive çlirimtare.  
 
 

 

24 Ukshin Hoti, po aty, f. 104: ‘’Ndërkaq, për sa i përkiste popullit shqiptar, ai gjatë historisë së vet 

të mundimshme nuk ishte pajtuar kurrë ndonjëherë me kurrfarë forme të tiranisë as me hegjemoninë 

dhe as me fashizmin. Republika e Kosovës, por edhe shqiptarët në përgjithësi, as nuk mundnin dhe 

as që dëshironin t'i injoronin vlerat e gjakut të derdhur të bijëve të vet. Ajo do t'i nderonte dhe do t'u 

bënte homazhe kufomave të tyre në nivelin e dinjitetit që i takonte si Republikë.’’ 
25 Ethem Çeku, Mendimi politik i ilegales në Kosovë 1945-1981, recensues prof. dr. Qamil Gexha, 

prof. dr. Jahja Drançolli, prof. dr. Arsim Bajrami, ‘’Brezi ‘81’’, Prishtinë, 2003, f. 175: Ato, më 

1968, i ’’kishin dhënë fund një lufte ilegale efektive me parulla dhe propagandë, në të gjitha 

nivelet’’. 
26 Rexhep Qosja, Strategjia e bashkimit kombëtar, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 1992, f. 103:  

Republika e Kosovës. Kjo do të ishte një zgjidhje politike, por nuk do të ishte zgjidhje politike e 

çështjes shqiptare në Jugosllavi. 
27 Rexhep Qosja, po aty, f. 105: Republika e shqiptarëve në Jugosllavi, kjo do të ishte një zgjidhje 

më e plotë e çështjes, por as kjo nuk do të ishte zgjidhje përfundimtare. 
28 Rexhep Qosja, po aty, f. 107: Bashkimi kombëtar, kjo do të ishte e vetmja zgjidhje e drejtë dhe e 

vetmja zgjidhje e përhershme e çështjes shqiptare.  
29  Viti 1968 ishte vit i kërkesës për barazi me popullin që kishte 4-5 herë më pak popullsi se 

shqiptarët (M. i Zi) dhe, kur kjo e drejtë iu kishte dhënë popullit pa identitet të formësuar 

(Maqedoni), përgjysmë më i vogël se populli shqiptar. 
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Uc Turku: histori prej atdhetari, e parrëfyer deri më sot 
 

-Kësi burrash të squet, mund t’i kishe gjetur vetëm në Greqinë e lashtë- 
Duke lexuar librin “I fundmi i prijësve të Kelmendit”, kushtuar Uc Turkut, me rastin e 100 vjetorit të diskutimit të kufirit 

në Vermosh 

 

 

 

1. 

Këto ditë doli në qarkullim libri “I fundmi i prijësve të 

Kelmendit”, kushtuar jetës dhe veprimtarisë atdhetare të 

Uc Turkut në 100-vjetorin e diskutimit dhe të vendosjes 

së  kufirit në Vermosh, shkruar nga bashkautorët 

Gjovalin Gjeloshi dhe Gjergj Shyti, dy djem-burra, që me 
krenari botërisht kumtojnë se janë  bij të Kelmendit të 

Malësisë së Madhe. 

  

Kush ishte Uc Turku ? 

Unë e kam “njohur” vetëm nga portreti i tij (foto e 

Marubit) që bije në sy sa të vesh këmbën në hollin e 

“kullës” së Pal Shabit, në krah të biblotekës “Martin 

Shabi”, që e kanë krijuar e pasuruar në vite: Dr. i 

Shkencave Gjovalini me bashkëshorten Vera, mësuese e 

matematikës në njërën prej shkollave të mesme të qytetit 
të Lezhës, e afirmuar në profile didaktike, pedagogjike e 

sociologjike dhe dy djemt: Martini, Master në Shkencat 

e Natyrës në Tiranë dhe Donaldi, aspirant për titullin 

Master në një nga universitetet e Vjenës.  

  

Por pyetjes i përgjigjen autorët e librit: 

Uc Turku, djal i Turk Shabit. U lind më 1860 e hodhi 

shtat në Selcë të Kelmendit në mëhallen e fisit Hasanaj. 

Ai do të trashëgonte nga i ati virtytet më të larta të 

“qytetarisë së maleve”: burrërinë dhe urtinë, trimërinë, 

diturinë e zotësinë si rregulltar e drejtues i familjes, por 
edhe aftësinë për kryerjen e detyrave të Vojvodës 

(udhëheqës ushtarak), titull e besim, trashëguar prej 

parardhësve të tyre, Ali Ramës e Shaban Alisë. 

  

Turk Shabi ka qenë Vojvoda i parë i 900 shtëpive të 

Kelmendit, pjesëmarrës në Lidhjen e Prizrenit dhe 

“drejtues i forcave të Lidhjes” për Kelmendin, si i tillë 

vlerësuar nga Gjergj Fishta në “Lahuta e Malcisë” 

(Kanga 23)  

/ “...do djelmosha si do dema/ 

Hijen veç me u drashtë njeri 

Si Turk Shabi me tri zemra / 
 

Në ato gjurmë eci burrërisht e trimërisht edhe Uc Turku. 

Prova e parë e tij, si udhëheqës ushtarak, ishte “Lufta e 

Dobrisë” ku 25 kelmendas   thyen një sulm të beftë të një 

njësije të rregullt ushtarake malazeze. Djaloshi 

tetëmbëdhjetvjeçar, i pozicionuar rranxë një pemë luftoi 

dhe u dha zemër shokëve të tij që mposhtën fqinjtë 

provokatorë. Uci në atë betejë u plagos dhe gjatë gjithë 

jetës këmben e majtë nuk mundi ta përkulte. 
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Vjershëtari popullor në vargjet kushtuar Luftës së 

Dobrisë i drejtohet: 

 
/ Ti Uc Turku çka po thua? 

Mos ki dert nipash, për mua 

S’kam mbet vramë, por jam vorrua  

Pak fishekë n’mujsh me m’i çua / 

Uc Turku 

 

Dhe u priu kelmendasve një jetë të tërë, në kohë e 

rrethana të ndryshme historike e shoqërore, si 
kryekuvendar, drejtues ushtarak, shoqëror e politik, por 

edhe si kryeparë i fisit zëmadh Hasanaj.  

 

Uc Turku, në censusin austriak, të vitit 918 që iu bë 

popullsisë së Shqipërisë, vlerësohej dhe përcaktohej 

“Ober Vojvodë”, që do të thoshte “Vojvodë përmbi 

vojvodët tjerë”. Ai mbajti dhe kreu me urti detyren 

juridike që iu besua si anëtar i Xhibalit (Gjykatës zyrtare 

të maleve) dhe mbrojti trojet arbërore dhe dinjitetin e 

bashkëkrahinarëve dhe të Malësisë së Madhe. 

 

2. 

Autorët përmes shënimeve me elementë të reportazhit a 

përshkrimit “ftojnë” dhe “u prijnë” lexuesve për “t’u 

ngjitur edhe ata” në alpet shqiptare, në zemren e të cilëve 

gjendet Kelmendi, historikisht përfshirë në trevën 

ndërmjet brigjeve të dy lumejve: Cemit të Selcës dhe atij 

të Vuklit, të “dalin” në Vermosh dhe: 

-të mësojnë se Uc Turku dhe fisi i tij, janë ndër ish 

banorët e parë të Vermoshit, që, si edhe Vukli, i përket 

krahinës historike të Kelmendit e në vitin 1909 do të 

bëhej kryeqendra e Selcës, ...  

-të vizitojnë konakët e tyre, sot gjurmë, dhe të nderojnë 

Turk Shabin duke qëndruar një minut në heshtje përpara 

varrit të tij; 
-të takojnë banorë të hershëm e të sotëm, që, ashtu si tërë 

Malësia e Madhe, flasin me krenari e mirënjohje për Uc 

Turkun dhe Prek Calin për kontributin që dhanë për 

mbrojtjen e krahinës së Vermoshit nga aneksimi prej 

Malit të Zi në dy periudha, më 1913-1914 dhe 1922-

1924,...  

-dhe mësojnë se që të dy, Uci me urti dhe Preka me 

trimëri, u treguan të qetë e të vendosur përpara 

Komisionit Ndërkombëtar të Fuqive të Mëdha, derguar 

në Vermosh për caktimin e kufijve me Malin e Zi. 

  
Komisionerët misionarë që dolën në Kelmend e  

Vermosh për hetime të caqeve kufitare shqiptare e 

malazeze, në kujtimet e tyre Uc Turkun e Prek Calin i 

vlerësonin për burrëri, trimëri dhe urti, që, me fakte, 

argumente dhe arsyetime të drejta, arritën t’i bindin të 

dërguarit e qeverive europiane për vendimmarrje të drejtë 

e të besueshme. 

          

Edhe breznitë e reja u thonë miqëve e vizitorëve se edhe 

Bjeshkët e Kelmendit “flasin” për urtinë e Uc Turkut dhe 

trimërinë e Prek Calit,që u thanë oficerëve madhorë të 

Europës: shihni varrezat e Vermoshit me kryqet e të 
krishterëve katolikë dhe merrni një copë buke në dorë e 

pyesni fëmijtë: ç’ka asht kjo? Përgjigja e tyre: bukë. Fjalë 

kjo, në gjuhën tonë shqipe; ndërsa andej kufijve të 

Shqipërisë, fëmijë e të rritur, do të japin përgjigje në 

g’juhen e tyne.  

  

Të dërguarit e Europës mbajtën shënime për këto e 

shumë fakte të tjera, argumente të cilat qenë shumë 

bindëse, sepse nuk mundën t’i rrëzonin përfaqësuesit e 

mbretërisë serbo-kroate-sllovene. Në saj të këtyre dy 

burrave, Vermoshi me bjeshkë i mbeti Shqipërisë, aty ku 
e kishte vendin natyral.   

 ... 

Në faqet e këtij libri gjurmohet dhe përshkruhet rrjedha e 

jetës së Uc Turkut me atributet e prijësit të Kelmendit dhe 

si kryetar, drejtues e mbarështrues i fisit Shabi në Malin 

Kolaj, ku kishin zbritur dhe ishin vendosur shumë familje 

nga parzmi i alpeve shqiptare. 

  

“Kelmendi” i nënShkodrës shtrihet në një territor të gjërë 

midis lumit Drin që lagë Zadrimën e Lezhen dhe detit 

Adriatik në brigjet prej Velipojës e tej “Ranës së 

Hedhun” në Shëngjin e në jug deri në Kodrat e Rekajve. 
Kjo krahinë, prej më se dy shekujsh, ishte vendbanim i 

Malësisë së mbiShkodrës për jetë baritore e sedentare që 

zgjaste 6-7 muaj. 

  

Aty, poshtë “Majes së Zezë”, në një lëndinë të bukur 

ndodhet lagja “Shoj” ku edhe sot janë banesat  e familjes 

së Uc Turkut, që, deri në fund të viteve ’30, përbëhej prej 

afro 60 frymësh: burra, gra, bijë dhe bija.  

  

Në një kullë që ngjason me një kështjellë të vërtetë, 

ruajtur e mbajtur mirë edhe sot, gjendet “Oda e Ucit”, një 
dhomë e madhe me oxhak, shtruar me shilte e mindere, 

odë pritjeje e ndeje ku burrat kuvendonin. 
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Uc Turku edhe pas vitit 1925, derisa u nda nga jeta, më  

21 shtator 1937,  do të njihej e trajtohej si një ndër pesë 

prijësit rajonalë, pjesë e administratës qeveritare dhe, si  
prijës i Kelmendit, në Xhibal përfaqësonte Selcen, 

Vuklin, Nikçin dhe Bogen.  

  

Uc Turku është përcjellë në brezni edhe përmes vergjeve 

/....Burrë mendtar e atdhetar//Ndër kelmedas shpi e 

parë//Ndera n’shenj e  t’anë vendit //Ti,vojvoda e t’anë 

Kelemendit// Ja k’ndon kangen tanë Malësia //Nderë po 

i ka, mbarë shqyptarija// Për Uc Turkun e fis t’tij//Që 

dhanë jeten për kufi/. 

           

Dhe, në anën lindore të Malit Kolaj udhëtarët shlodhen te 
“Guri i Uçit”, një vendpushim i tij. 

 

3.  

Tipari shkencor i librit gërshetohet me historinë dhe 

mjeshtërinë publicistike e letrare. Autorët, për të 

motivuar të dhënat, faktet dhe vlerësimet, që janë bërë 

objekt pasqyrimi, sjellin referenca burimore të 

mirëverifikuara nga 86 autorë, si At Zef Valentini, Edit 

Durham, Kristo Frashëri, Mehdi Frashëri, Gjergj Fishta, 

Kahreman Ulqini, Fulvio Kordinjano, Milan Shuflaj, 

Selami Pulaha, Nathalie Clayer, Robert Elsie, Andre 

Ordion, Romeo Gurakuqi, Petrit Imami  etj. 
  

Me këtë synim janë ftuar për të shfaqur dijet e tyre, 

dëgjuar nga paraardhësit e tyre, si banorët e sotëm të 

Vermoshit Nikoll Vilajeti, Nik Peraj, 78-vjeçari Dodë 

Tinaj, Nikë Doni, Gjovalin Dodë Pllumi, Zef Gjergj 

Vushaj. Dedë Fran Coku e shumë tjerë mendimet e të 

cilëve janë publikuar. Dallon këtu dëshmitari 96 vjeçarë, 

Prek Mirash Duli, i cili ka qenë në moshën 16-17 vjeçare 

kur ka vdekur Uc Turku. 

  

Korrektesën dhe ndjenjen e përgjegjësisë së autorëve 
ndaj lexuesve e dëshmon edhe sqarimi dhe argumentimi 

i thënieve të tyre, siç është rasti i evoluimit të emrave e 

mbiemrave myslimanë Hasanaj, Ali Rama, i biri Shaban 

Alisë (Shabi), i biri Turk Shabi, i biri Uc Turku e... 

  

E vërteta është se këto emra e mbiemra fshehnin emrat e 

krishterë, por kishte edhe ndonjë si “Plaku Shabë, i cili, 

(sipas At’ Domeniko Pazzit), që kur ishte i ri, kishte patur 

fatkeqësinë që të mohonte fenë e tij dhe të bëhej 

mysliman. Mbeti më se 60 vjet i rënduar me sektin e 

papëlqyer, por i ndihmuar nga mëshira e Zotit, në pleqëri 

ishte kthyer në fenë e krishterë”.  (Shih “I fundmi i 
prijësve të Kelmendit”, f. 164) 

  

Për vërtetësi e saktësi si kritere shkencore të komunikimit 

publik argumentojnë vlerësimet reale të mirënjohura e 

provuar historikisht për personalitetin e Uc Turkut. U 

referohemi disa aktorëve politik e ushtarak të rangjeve të 

larta të kohës.  Sjellim në kujtesë disa syresh. Mehdi  

Frashëri, në kujtimet e veta cilëson: “Uc Turku, vojvoda 

i Kelmendit, një plak me kuptim të kthjelltë e 

patriot”.(“Kujtime”: 1913-1933, Tiranë OMSCA – 1”, 

2005); Andre Ordion, misionar francez në Ballkan, 
shkruan: “...Në Vermosh shihja gjithmonë kryetarët e 

fisit të Kelmendëve, Uc Turkun dhe Prek Calin, me të 

cilët kisha lidhur një miqësi të vërtetë, ishin shumë 

patriotë, të dy mbronin mallin e tyre dhe atë të fisit me 

një ashpërssi të paparë, duke dhënë argumenta bindës  që 
më kishin bërë të mendoja gjatë...(Andre Ordion “Një 

oficer francez në Ballkan”, V. 1, “Papirus”); Koloneli 

Grannet për Uc Turkun shprehej: “Kësi burrash të squetë 

e të urtë, mund t’i kishe gjetur vetëm në Greqinë e 

lashtë”; ndërsa baroni Franc Nopça në “Udhëtime nëpër 

Ballkan” vinte re se “Uc Turku kishte një ndikim të madh 

te prijësit tjerë”. 

 

4. 

Vijmë në përfundimin e këtyre shënimeve: 

 
Libri është vrojtim e pasqyrim gjithëpërfshirës i shumë 

ndodhjeve historike kombëtare në hershmëri kohore edhe 

përpara viteve të veprimtarisë atdhetare të Uc Turkut. 

  

Histori e jetës së atdhetarit të shquar, që lindi e jetoi në 

malet tona, një  prej mendjeve të ndritura, luftëtar me 

pushkë e urti për mbrojtjen e trevave arbërore në gjirin e 

alpeve shqiptare, të mbiShkodrës dhe të fushave të 

nënShkodrës, shtrirë deri në derdhje të lumit të Bunës në 

detin Adriatik. 

  

Struktura komplekse, universale në përmbajtje,  
bashkautorëve u ka lënë dorë të lirë për pasqyrim në 

rrafsh historik, gjeografik, social, por edhe politik me një 

dinamikë shprehjesh të mendimeve për realitetet edhe në 

mënyrë të figurshme. 

   

Vlerësojmë metodologjinë që autorët kanë zgjedhur për 

të dhënë sa më shumë informacion, ndonëse teksti është 

tejet i ngarkuar me retiçenca, duke iu kthyer ngjarjeve të 

kaluara e zbërthyer ato deri në detaje e imtësi; po ashtu 

edhe me  etimologji e toponimi, sadoqë ato plotësojnë 

dije e veprës i japin karakter enciklopedik.  
  

Gjovalini dhe Gjergji, me formimin e tyre gjuhësor, letrar 

e kulturor dhe me një përvojë të pasur studimore e 

botuese (Gjovalini, gazetar, publicist e letrar, autor i 7 

librave, po ashtu Gjergji gjuhëtar i kualifikuar, mësues 

edhe i letërsisë, autor i 4 librave publicistikë e letrar)  

kanë punuar dora-dorës, duke hulumtuar në një literaturë 

të pasur dhe kanë arritur të shkruajnë një vepër që i kalon 

caqet e monografisë. 
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Dr. sc. Milazim Elshani, Prishtinë 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vepër e rëndësisishme historike 
 

Prof. dr. Lush Culaj, “Sfida historike”, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2020, fq. 380. 
 

Sapo doli nga shtypi libri i radhës i studiuesit Lush Culaj “ 

Sfida historike”. 
 

 
Libri është një arritje shkencore e rëndësishme, rezultat i 

një pune këmbëngulëse hulumtuese shkencore  të autorit. E 

veçanta e këti libri  është se   bazohet në dokumente të dorës 

së parë  si dhe në studimet më të arrira të autorëve shqiptarë 

dhe të huaj. Kjo i ka mundësuar autorit për ta konceptuar 

në mënyrë origjinale strukturën e  librit dhe përmbajtjen e 

saj, duke pasqyruar në mënyrë të gjithëmbarshme gjendjën 

e shqiptarëve në vitet në shqyrtim.  
 
Libri  Sfida historike përbëhet nga studime, trajtesa, recen-

sione dhe qasje të ndryshme të botuara e të pabotuara. Ato 

paraqesin përvojën shkencore historike të më se pesë 

vjetëve, duke përfshirë çështje preokupuese të së kaluarës, 

të cilave mund t’iu jepen përgjigje me anë të mendimit dhe 

të arritjeve historiografike.  
 

Libri është titulluar kësisoj, sepse kryesisht në këtë 

përmbledhje paraqiten shkrime që trajtojnë një lëndë, tema-

tikisht të shtjelluar sipas ngjarjeve të ndryshme historike. 
Vlen të theksohet se në trajtimin e këtyre studimeve ndonëse 

në epiqendër është trajtimi historiografik, domosdo janë 

prekur edhe aspekte të tjera politike, ekonomike, 

demografike, kulturore e religjioze, të cilat besoj e kanë 

plotësuar mozaikun e pretenduar. 

Shumicën e këtyre studimeve të publikuara më parë, autori 

i ofronë të plotësuara dhe të përpunuara, duke i saktësuar 

disa çështje të veçanta dhe duke i ripunuar ato në aspektin e 

përgjithshëm. 
 

Me gjithë ndërhyrjet që janë bërë nga pikëpamja e volumit 

të fakteve të ofruara, përgjithësisht mund të vlerësohet se 

tërësia e konceptuar e punimeve të publikuara më herët ka 

mbetur e paprekur. Në fakt, duhet theksuar se, në kuadër të 
këtyre studimeve, ka edhe punime të reja dhe të pa-

publikuara më parë. 
 

Libri është konceptuar në tre kapituj. Në këtë vepër janë 

përfshirë punimet që kryesisht trajtojnë të kaluarën e 

Kosovës, të Shqipërisë dhe të shqiptarëve kudo që gjenden. 
 

Pjesa e parë e titulluar Çështje, ngjarje dhe data përmban 

trajtesa kushtuar zhvillimeve të lëvizjes sonë kombëtare, 

kryesisht nga periudha para shpalljes dhe e Shpalljes së 

Pavarësisë së Shqipërisë, si dhe periudhën në mes dy 
luftërave botërore.  
 
Në punimin Qëndrimi i Austro-hungarisë ndaj kryengritjës 

shqiptare të vitit 1912 autori Culaj vë në pah se gjatë 

bisedimeve shqiptaro-osmane në Shkup përfaqësuesit i 

Fuqive të Mëdha në Stamboll, me përjashtim të Austro- 

 
 

Hungarisë, bënin presion të vazhdueshëm në qeverinë os-

mane që shqiptarëve të mos u jepen të drejta.  
 

Krahas kësaj, autori ka qartësuar sidomos rolin të Serbisë 

dhe të përfaqësuesve të komunitetit serb të Vilajetit të 

Kosovës në bisedimet shqiptare osmane. Mbi të gjitha, 

autori ka evidentuar rolin e intelektualit Hasan Prishtina, 

duke e cilësuar si shpirtin e kryengritjes të vitit 1912, por 

duke u dhënë vendin e merituar edhe drejtuesve të tjerë 

politikë e ushtarakë të kryengritjes.  
 

Nga viti 1909 deri në vitin 1918 Austro-Hungaria ndër-

hynte për krijimin e një Shqipërie autonome, e cila do të 

ishte e varur nga ajo në pikëpamje ekonomike, kulturore 

e politike. Shqipëria autonome, nën influencë të Austro-

Hungarisë, duhej të ishte aleati i saj kundër pansllavizmit 

dhe garancia për lundrimin e lirë nëpër ngushticën e Ot-

rantos. Si legalizim i kësaj politike të diplomacisë vjene-

ze vepronte kultuspretektorati mbi katolikët shqiptarë. 
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Profesor Culaj, konstaton se nga pasqyrimi i betejave dhe 

luftimeve, sidomos ato për çlirimin e Pejës, qëndresa e 

forcave të Isa Boletinit, pastaj luftimet në Malësinë e 
Gjakovës, në Rrafshin e Dukagjinit,  etj. del se vetëm gjatë 

vitit 1912 shqiptarët kanë luftuar më shumë se secili popull 

në Evropën Juglindore kundër Perandorisë Osmane. 
 
Në punimin për ripushtimin e Kosovës më 1918 autori 

Culaj konstaton me te drejtë se Lufta e Parë Botërore, 
shkaktoi tragjedi të vërtetë. Me formimin e Mbretërisë 

SKS, për dallim nga gjermanët, hungarezët, sllovakët, 

etj., shqiptarëve nuk iu njoh madje as e drejta e pakicës 

nacionale.  

 
Për shqiptarët fillon periudha e luftës kundër sundimit 

monarkist të Serbisë së dytë, i cili ishte i dhunshëm. Plava 
dhe Gucia lahen në gjak, meqë e vazhdojnë qëndresën, ndër-

sa zona të tëra në gjithë Kosovën ngrihen në luftë. Përpjekje 

bëhen në Dibër, Strugë, Kërçovë, Gostivar, Tetovë. Numri i 

çetave të luftëtarëve shtohej nga dita në ditë. Dhe vjen pran-

vera e viti 1919, kur shpërtheu Kryengritja e njohur e Rraf-

shit të Dukagjinit.  Ketu pa dyshim një kontribut të veçantë 

ka pasur organizimi dhe puna konkrete e organizatës më të 

rëndësishme te kohës Komitetit Mbrojtja Kombëtare e 

Kosovës për të cilën autori flet me kompetencë si njohësi 

me i mirë i kësaj organizate ne mbarë arealin shqiptar. 

  
Vendosja e armëpushimit dhe fillimi i Konferencës së Paqes 

në Paris e gjetën Evropën në një situatë të ndryshme nga ajo 

e paraluftës. Rrethanat kishin krijuar raporte të reja në 

strukturën politike. Ishin vendosur ekuilibra të kundërt me 

ata paraprakë, ishin futur në skenën evropiane SHBA-të, 

ishte krijuar një grup i tërë shtetesh të reja. 

 
Ndërkaq në  punimin  Qëndrimi i shtetit shqiptar ndaj 

Kosovës në mes dy luftërave botërore profesor Culaj 

konstaton  se politika e shtetit shqiptar u shikua nga dy 

këndvështrime, nga mëdyshjet ndërmjet besnikërisë ndaj 

çështjes kombëtare, ose respektimi i raporteve reale.  

Shqipëria ekzistuese nuk i përmbushte aspiratat legjitime të  

shqiptarëve. Me këtë problem jetik u detyrua të merrej ky 
shtet i sapokrijuar, përkatësisht Shqipëria e kufijve politikë. 

Një periudhë të këtillë, pra me probleme specifike, e përbëjnë 

edhe vitet 1912-1939. 

 
Duke i berë një analizë kësaj situate profesor Culaj na sjell 

disa konkluzione se nacionalizmi shqiptar u dallua nga ideja 

e vazhdimësisë së aktivitetit politik, duke mos mohuar as 
luftën e armatosur për realizimin e bashkimit kombëtar. 

Nacionalizmi shqiptar, në ballë të të cilit qëndronin 

shqiptarët nga Kosova në krye me Hasan Prishtinën ishin 

ithtar madje edhe të luftës së armatosur për bashkim 

kombëtar. Nga ana tjetër qëndrimet qeveritare ishin për 

përkrahje të bashkëkombasve në arenën ndërkombëtare, 

duke ruajtur neutralitetin dhe duke iu shmangur konfliktit të 

armatosur. Pikëpamjet e nacionalistëve shqiptarë që 

problemi kombëtar në instancë të fundit duhej të zgjidhej 

përmes luftës, për qeveritarët shqiptarë ishte politikë iluzore 

dhe aventurizëm politik.  

 

Pjesa e dytë, e titulluar Portrete historike, pasqyron 

veprimtarinë e disa personaliteteve, si të Dedë Gjo Lulit, Isa 

Boletinit, Gjergj Fishtës, Bedri Pejanit, Shtjefën Kurtit, Hys-
ni Currit, të cilët dhanë kontribut të çmuar kombëtar në etapa 

të veçanta. Ndërsa në pjesën e tretë, të titulluar Kritika dhe 

recensione,  përfshihen vlerësimet recensuese për 

monografi të ndryshme që kanë të bëjnë me historinë dhe 

historiografinë shqiptare. Në fakt, shumicën e vlerësimeve 

të këtyre librave autori  i ka recensuar dhe me kënaqësi ka 

dhënë vlerësim për botimin e tyre. 

 
Studimi i autorit Culaj është vështruar e analizuar nga 

aspekte të historisë politike shqiptare, aspekte të historisë 

dhe të teorisë së marrëdhënieve ndërkombëtare, aspekte të 

së drejtës ndërkombëtare të ndërlidhura e të ndërvarura ngu-

shtësisht me historinë dhe me teorinë e diplomacisë. Në këtë 

kontekst të gjerë, pra të lidhjeve ndërmjet politikës së forcës, 

diplomacisë dhe të drejtës ndërkombëtare, autori ka  

pasqyruar rolin e shqiptarëve para dhe pas formimit të shtetit 

të tyre në rrjedhat e diplomacisë  evropiane dhe rajonale. 

Autori me këtë gamë çështjesh të trajtuara brenda këtyre 
punimeve ka tentuar të plotësohet  korpusi shkencor nga 

fusha e historisë së periudhës në shqyrtim. Konkludojme pa 

me dyshje se këti qëllimi autori ia ka dalur me sukses.  

 
Matriali bazë që përkon edhe me temën në fjalë ka qenë i 

Arkivit shtetëror të Shqipërisë dhe Arkivit të Ministrisë të 

punëve të Jashtme të shtetit shqiptar. Autori ka meritën që, 
burimet e vjela i ka integruar natyrshëm brenda shkrimit 

historik, i ka menaxhuar me kujdes, i ka përdorur në vendin 

e duhur dhe mbi të gjitha, u është dhënë përparësi burimeve 

parësore ndaj dytësoreve. Si i tillë, ai ka mundur të tërheqë 

prej dokumentacionit historik embrionin e problemit. Pra, 

ajo çka është e fshehur në këtë dokumentacion është 

zbuluar, interpretuar, analizuar, përgjithësuar e së fundmi 

është pasqyruar me një shkrim të rrjedhshëm e bindës për 

lexuesin. 

 
Kësaj i shtohet fakti që Profesor Culaj si autor i shumë 

librave dhe punimeve studimore të vlerësuara, ka gati një 

çerek shekulli përvojë të pasur në fushën e studimeve.  Ai 

hynë në mesin e historianëve më të mirë, jo vetëm në 

Kosovë por në mbarë arealin shqiptar. Në rrjedhën e 

studimit duket çartë se autori ka jo vetëm një përgatitje të 

mirë teorike, por edhe një mjeshtëri të spikatur shkencore. 

 
Përmbajtja e konkluzioneve dhe krahasimeve për morinë e 

problemeve që përmbledhë  kjo tematikë e ka bërë studimin 

një libër me të vërteta historike-shkencore të pakontestuesh-

me. Libri shoqërohet me përfundimet e nxjerra nga autori në 

gjuhën shqipe dhe angleze, burimet arkivore shterruese të 

botuara dhe të pa botuara, si dhe literaturën shumë të pasur 
historiografike dhe shtypin e kohës në gjuhën shqipe dhe 

serbokroate si dëshmi e punës vetëmohuese dhe frytdhënëse 

të autorit. 

 
Libri  ka 380 faqe dhe është shkruar me një stil të qartë dhe 

të rrjedhshëm. Nga analiza e hollësishme e përmbajtjes dhe 

pasqyrimi i aparaturës shkencore mund të përfundohet se 
libri  “ Sfida historike” shënon një arritje  shumë të 

rëndësishme në historiografinë shqiptare.  
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Prof. Migena Arllati, studiuese e letërsisë, Gjakovё 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Thellësia e mendimit, fuqia e ndjenjës dhe thjeshtësia e fjalës 

 

Vështrim mbi vëllimin me poezi “Ishulli i fjalëve” të autorit Nikollë Loka 

 

 

Nuk është e rastësishme ardhja e autorit Nikollë Loka me këtë vëllim të ri 

poetik. Poeti që mediton dhe ndjen në përjetime të çastit a të qëllimit, vjen 
momenti kur dëgjon vetveten t’i flasë e ta shtyjë drejt vendimit finalizues për 

të dërguar në shtyp vëllimin e radhës. Kjo shtysë është fundamentale për çdo 

shpirt poetik, pasi krijuesi dhe libri i tij janë të dyzuar si të ishin një.    

 

Në një përmbajtje të ndarë në dhjetë cikle, autori fillon me “Prej shekullit në 

shekull”, për të vazhduar me “Ma jep pak borë”, “A thue asht vegim ere?!”, 

“Një vështrim hëne”, “Në shtatë ditë udhë”, “Mëkati i dytë”, “Do të shkruaj 

me ujë”, “Ajo urë...”, “Murg mbi një fjalë e mbi një varg” dhe “Shpëtimi do 

të vijë nga një (V)arkë”.  

 

I gjithë vëllimi shpalos artistikisht profilin e një shpirti njerëzor që ka fuqinë 
të ndjejë në rrafshe shumëdimensionalëshe, një shpirti të butë që mbi çdo vlerë 

vendos përmasën njerëzore larg dogmave dhe ndryshe skematizimeve. 

Karakteri prej njeriu të butë, nga njëra anë, dhe prej shkruesi me 

profesionalizëm, nga ana tjetër, bëjnë që poezia e tij të vijë e qartë si në lexim 

ashtu edhe në përjetim. Falë tre përbërësve: thellësisë së mendimit, fuqisë së 

ndjenjës dhe thjeshtësisë së fjalës, ai arrin të realizojë dhe të funksionalizojë 

misionin poetik.  

 

Shpirti i tij prej poeti të ndjeshëm tundohet fillimisht nga poezia me temë 

historike e atdhetare e cila zë vend në ciklin e parë “Prej shekullit në 

shekull”. Poezitë e vëna që në krye na bëjnë me dije përkushtimin ndaj rrënjës 
arbnore, traditës dhe historisë që gjëmon. Autori na vërtit shekuj larg në kohën 

e lavdisë së Skënderbeut, kur Kruja ishte epiqendër e trojeve arbërore e 

pikërisht për ato kohëra kur vendasit jetonin në altarin e lirisë ai e quan atë 

“zonjë e madhe!”. Ai e shfaq 
ringjalljen si koncept historik për të 

treguar kalvarin e vuajtjeve të 

kombit shqiptar: “…tri herë kishte 

ba festë Ballkani / tri herë kishte ba 

mort!”. Me sa pak fjalë na rrëfen për 

ngjarje të përshkallëzuara të cilat 

popullit të tij i kanë peshuar mbi 

shpinë. Kjo ngarkesë kohërash, 

shekujsh, që zgjat e zgjat 

pambarimisht, e kthyer në përjetësi 

me anë të këngëve me lahutë, nuk 

është gjë tjetër veçse gjurma e 
gjakut të patharë në memorien e 

secilit. Dramaciteti, pavarësisht 

dhembjes poetike, nuk shfaqet në 

nivele dramatike, pasi autori sikur 

dëshiron më shumë të vërë në pah 

efektin e madhështisë: “…Në 

humnera fatesh madhnisht jemi 

ngritë, / nan tinguj lahute jemi rrit”. 

 

Gjithë ky cikël i referohet një areali 

komunikues me shekujt: rrapi 
dardan, truall dhé, vajtohet Rozafa 

vllaznisht, në Ilirik luhet fati tragjik 

etj., me synimin për të thënë të 

vërtetën ndryshe nga mitet e 

legjendat, ndryshe nga ç’jemi 

mësuar t’i trajtojmë në libra e 

teorira. Tendenca e autorit për t’iu 

referuar ndryshe këtyre temave e 

bën poezinë e tij të mos jetë ajo e 

konsumuara e temës atdhetare e 

patriotike, por përkundrazi e 
lexueshme qartë nën një projeksion 

të ri.  

 

Cikli i dytë “Ma jep pak borë” sjell 

një tjetër dimension shpirtëror, 

tashmë me fokusime më personale, 

ku janë ngritur dhe shembur shumë 

ura, ku poeti ngatërrohet mes 

rrezesh, e ku lirika arrin 

kulminacionin në poezinë që i ka 

dhënë titullin ciklit: “Ma fal pak 

borë që s’di të shkrijë, / që s’di të 
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bëhet tokë…”. Është i qartë emocioni dhe cytja shtensionuese në kërkesën për 

të pasur atë që në fakt metaforizohet me konceptin antitezë të lëndës. Veprimi 

dhe gjendja tangentojnë të njëjtën ide në arritjen e dëshirës e cila vjen si synim 
dhe si urim.  

Në disa raste, qasja poetike shfaqet me fillesën e vargut me anë të foljeve: 

“Nisem pa kohë, /  

kthehem pa kohë, / endem pa mend, / gjendem pa mend...”. Efekti është i qartë: 

veprimi dhe gjendja janë në të njëjtën shtjellë dhe kjo bën të duket qartë vlimi 

i ndjenjave.     

 

Konkretja dhe abstraktja jo rrallë herë na shfaqen pa kufinj mes tyre: “Kishte 

shumë dritë edhe shumë mall, / kishte shumë shpirt dhe një këngë të 

pakënduar”. Krijimi të kujton se poeti është në gjendje të shohë më shumë 

edhe aty ku asgjë nuk duket. Të gjitha poezitë e këtij cikli janë lirikë e shprehur 
me një varg të shkurtër dhe poezi pakvargëshe. Duket qartazi se emocioni këtu 

ka fronin e mbizotërimit.  

 

“A thue asht vegim ere?!” titullohet cikli i tretë ku miksohen brenda së 

njëjtës lëndë lule, erëra, ngjyra e aroma, reflekse, shikime e ëndrra. Poetit nuk 

i duhet shumë punë, ndjenjat janë ato që tashmë e tërheqin atë ta ndjekë. Dhe 

ai, i dorëzuar tërësisht në duart e tyre, ndjehet më i lirshëm se kurrë: “Në sytë 

e tu hyj fillikat i vetëm, / si dallgë që heq dorë nga deti…”. Janë vargje që na 

rrëfejnë se ai bashkëjeton me një realitet të përkryer, i cili për të është e tërë 

bota. Sytë, pasqyra, burimi… nuk janë tjetër veç rrëfyes që na josh ta shijojmë 

me kënaqësinë maksimale botën poetike në të cilën është i përfshirë. Parimi 

estetik prin në këto krijime ku herë shohim njeriun poet dhe herë poetin njeri: 
“…me mëshirën si virtyt / dhe me faljen si detyrë”. Pranëvënie të tilla i 

referohen bashkëekzistencës së dy botëve, si të kundërtat e së njëjtës pjesë, e 

cila si rezultat sjell përsosmërinë. Poezitë e këtushme vijnë me trajta të shumta 

dialektore të cilat nuk ia zbehin bukurinë krijimeve, përkundrazi, i shërbejnë 

autorit për t’u shprehur në një mënyrë ndryshe, qoftë edhe gjuhësisht.  

 

Pason cikli i katërt “Një vështrim hëne”, cikël i cili në fakt të jep përshtypjen 

e një telajo të zgjeruar natyrore, një peizazhi, ku në vend të penelit dhe 

ngjyrave, autori përdor ndjenjën dhe fjalën. Kjo telajo fjalësh nuk është tjetër 

veçse tregues i një mjeshtëri artistike, nga e cila dalin në sipërfaqe vlerat e një 

poeti që luan me kontrastet dhe paralelizmat. Të duket se tashmë nuk flet poeti 
por natyra. Prirjet filozofike vënë në pah botën e tij që shpesh bëhet 

transparente. Poezia “S’e di” është njëra nga ato që konfirmojnë kredon 

poetike ku idea e kërkimit të dritësimit me anë të qiriut, zbulon brendi 

mendore e shpirtërore që tejkalojnë qëllimet personale. Qëllimet humaniste 

dhe ekzistencialiste i tejkalojnë shumëfish ato personale dhe lënë vend për 

interpretim të shumëfishtë.  

 

Cikli pasues “Në shtatë ditë udhë” përshfaq si në një pasarelë shtatë ditët e 

javës. Autori, në emër të kohës, në emër të së shkuarës e të së ardhmes, i 

referohet së tashmës, ashtu siç janë të sendërtuara brenda tij jo vetëm renditja 

por edhe manierat e veprimeve në secilën ditë jave. Vërehet prirja për t’u bërë 

njësh me të gjithë njerëzinë në mënyrën se si e jeton dhe e përjeton një cikël 
javor, apo njërën nga ditët. Referimi ndaj elementeve kozmogonike dhe antike 

krijojnë tabanin ekzistencial të fillesës kur asgjë nuk ishte siç sot është.   

 

“Mëkati i dytë”, vjen si cikël i gjashtë. Imagjinata poetike shfaqet herë në 

trajtën e rrëfimit e herë në trajtën e ëndërrimit. Verbi këtu peshon me një tjetër 

masë pasi autori na njeh me synime që vetëm poetikisht mund t’i realizojë. 

Përsëritja e historisë së fillesës së jetës njerëzore, kupto: mëkatit njerëzor, në 

një tjetër tokë, qoftë ajo edhe Hëna, përbën një gjetje të bukur për të treguar 

se njeriu nuk ndryshon kurrë, dhe po ashtu kurrë nuk vë mend nga mësimet e 

nxjerra nëpër parahistori e histori. Mëkati dhe njeriu, një binom ku njëri nuk 

mund të imagjinohet pa tjetrin. E megjithatë, njeriu e ngushëllon veten në 
besimin tek Zoti, qoftë edhe në fjalë të urta që e mbushin me besim. “Mbahemi 

humnerash pa e ditur, / se fati po na shtyn në një rrëpirë…” Ky diskurs hap 

portën e diskutimeve për dilemat e 

mëdha të së panjohurës, ashtu si 

vetë jeta, fati, arti të cilët duam t’i 
posedojmë maksimalisht e jemi aq 

të vegjël për të ditur më shumë se 

ajo që na ofrohet: “…e shkuara s’më 

kujtohet, / të ardhmen nuk e njoh... 

”. Koha, pluhuri i saj, ngadalësimi i 

hapave renditen herë si këngë e herë 

si elegji. Autori flet mes kontraste 

kohësh, realitetesh, ndijimesh dhe 

përjetimesh. Tema të tilla tregojnë 

kulturë poetike për përqasje 

meditative: “Nën këtë nënqiell / 
pesë mbretëri kapërcehen…”.  

 

I shtati cikël, “Do të shkruaj me 

ujë”, e gjen autorin në lojë me 

fjalën. Ai luan me të në kuptimin e 

përsosmërisë estetike, duke e 

tjetërsuar herë në ujë e herë në ajër, 

herë në shi e herë në mur. 

Konsideroj se poezia “Fjalët prej 

ujë” shfaq qartazi misionin e tij jo 

thjesht si poet por si misionar i 

fjalës. Autori shkruan me ujë, e 
ngjyros fjalën, e hedh atë në 

ujravara dëshirash (“Do të shkruaj 

me ujë”) dhe e gjitha kjo zhvillohet 

brenda një trilli që nuk fle. Larmia 

figurative prek kulmin me pastërtinë 

e fjalës si kumt dhe ndjenjës si 

qëllim.   

 

“Ajo urë...” vijon me krijime ku 

përvijëzohet dëshmia se rruga e artit 

është pafundësisht e bukur. “E jeton 
një çast” është kulmim me 

hamendësime imagjinare të 

ndjenjave. Autori herë struket e herë 

bëhet i dukshëm teksa kalon në 

lumin e jetës, të pendesës dhe të 

vdekjes.  

E gjithë prona e tij është kjo: guri 

dhe eshka nga e cila ndez zjarrin. 

Poezia mbaron me një moralizim të 

fuqishëm mbi dilemën nëse duhet të 

jemi a duhet të kemi: “…një zjarr / 

që del prej gurit të zemrës, / nuk 
duhet ta ndrrosh / as me flori!” 

 

Vetvetja, egoja përballë çmimit të 

jetës dalin si triumfe të vlerave 

njerëzore në joshjen e pafund prej 

mashtrimesh e makiazhesh të 

rrejshme. Himn për të vërtetën do ta 

quaja krijimin me titull “Me një 

prill”. Shtegu i verbër si metaforë e 

theqafjes shfaq këshillën e njeriut të 

mirë për të mos pësuar ndërsa 
mendimi pozitiv shfaqet kur autori 

vargëzon: “…Mendo veç ujë e shih 
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një det!”, sepse mjafton të kemi qoftë edhe vetëm njërën nga dashuritë: 

“…tokën, detin a qiellin!”. 

 
Cikli i nëntë “Murg mbi një fjalë e mbi një varg” hapet me poezinë që 

tregon rëndësinë fundamentale të momentumit (“Vjen fryma”) si qelizë e jetës 

e cila shkon si një hapje-mbyllje qepallash. Pavarësisht të gjithave, uni është 

aq i rëndësishëm për t’u ndërtuar dhe respektuar, pasi ai është vetë qenia e 

njeriut. Sprova më e mirë është dita e vështirë, tatëpjeta: “…U rrëzuam, / kur 

u vramë e kuptuam, / na dhëmbi, / por duruam / e nuk ikëm nga vetvetja…”. 

Qartësia e shprehjes u jep poezive kuptimshmëri të lartë dhe kësisoj ato bëhen 

të dashura dhe të prekshme. Në dalldisjet e ndërdijes poeti fluturon herë 

verbërisht e herë të tjera me mend, për të prekur caqet e koshiencës për të cilën 

ai din dhe dëshiron të dijë sa më tepër. Koncepti i njohjes së vetvetes na kujton 

misionin ekzistencialist se njeriu pa njohur vetveten nuk mund të njohë botën. 
 

Nxjerrja e definicioneve të vargëzuara:  “…e qeshura dhe loti rrëshqasin së 

bashku” janë mësime brilante të përfituara nga ditët e farkëruara në vështirësi, 

dhimbje e vuajtje. Janë të shumta poezitë që vijnë me një mision të tillë ku 

kontrasti i shërben realizimit të idesë jo thjesht për qëllime didaktike: “…Dhe 

në ujë me kripë / zë e ëmbëlsohet”. 

 

Cikli përmbyllës “Shpëtimi do të vijë nga një (V)arkë” u qaset temave 

apokaliptike, të gjenezës së jetës, të më të parës fillesë, për të cilat poeti 

interesohet në emër të vazhdimësisë. Zanafilla, varka, akti i krijimit, Big 

Bengu janë morfema që hyjnë në leksikun poetik të botës së tij për të ndërtuar 

një ligjërim që i flet botës me vetë historinë e saj, me vetë gabimet dhe pësimet 
e saj. Krijuesi poet ka shpirt të ndjeshëm. I dhemb historia e njerëzimit duke 

e ditur se është i pamundur për të ndalur a ndryshuar diçka: “…Dëgjohen 

orakuj / që flasin përnjimend, / për pragjet, praglindjet, pragvdekjet…”.  

 

Narracioni pozitivist shndërrohet në subjektiv sidomos kur bëhet fjalë për 

poetët. Meqë i përket kësaj kategorie të njerëzve të artit, poeti Loka e 

mundëson dëshirimin edhe në rast se është i pamundur: “…veç poetët, / të 

gjallë ose të vdekur, / përmes fjalës / do të mbërrijnë dikur atje...”.  

 

Dëshira për të qenë atje ku duhet, qartësohet jo thjesht si nevojë por si 

domosdoshmëri. Pikërisht poezia “Ishulli i fjalëve” që i ka dhënë titullin tërë 
vëllimit, tregon botëkuptimin / përcaktimin e tij tokësor dhe jo qiellor, në 

kuptimin e të qëndrueshmes përballë inekzistentes së etershme. Ndaj, siç thotë 

poeti, ata, poetët janë njerëz të krijuar nga Zoti, ndërsa poezia është art i krijuar 

nga njerëzit poetë. Ky formulim vulos një status të qëndrueshëm të poezisë, 

jo thjesht si krijim imagjinativ, por si krijesë e dalë nga shpirti dhe brendia e 

njeriut.  

 

Procesi i krijimit të Nikollë Lokës i ngjan një rrjedhe të natyrshme lirike, e 

cila në pamje të parë duket e qetë dhe e shpenguar por në secilin lexim dhe 

rilexim të detyron të kapësh një tjetër mbi ose nënkuptim. Kuptimet e dyfishta 

janë të vendosura aq lehtë sa të japin pështypjen se qëndrojnë rastësisht aty. 

Një zgjedhje e tillë stilistikore realizohet qëllimshëm, duke i qëndruar besnik 
natyrshmërisë, si element apriori i domosdoshëm në artbërje. Vargjet e tij kanë 

një dimension të shtrirë gjerë jo thjesht në mendim por edhe në përjetim. Ato 

japin mundësinë e evoluimit brenda vetvetes, në kapjen e realiteteve të 

shtresuara njëra mbi tjetrën. Kjo tregon se bota e tij poetike vjen mes 

balancimesh dhe kapërcimesh që e bëjnë krijimin të shfaqet përmes një 

teknike origjinale vargimi.  

 

Poezia e N. Lokës është thjesht dhe 

qartë një poezi e mirëfilltë, e cila 

kësaj here, me vëllimin “Ishulli i 
fjalëve”, shënoi një arritje të re që 

duhet njohur dhe vlerësuar realisht.           
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Violeta Allmuça, Vjenë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Kur klithnin fëmijët shqiptarë 
 

Mbi librin “Pranverë  e helmuar të Hazir Mehmetit.  

  

Në pranverën e vitit 1990 do të ndodhte në Kosovë krimi 

serb i helmimit në masë të fëmijëve shqiptarë. 

Fatkeqësisht u helmuan edhe fëmijë 4-vjeçarë. Ato nuk 

ishin fajtorë për asgjë tjetër përpos që ishin shqiptarë. 

Krimi serb vrau kështu familjen dhe jetën e një populli 

të pafajshëm. Sot që flasim pas 30 vjetësh për 

atë ditë të zezë kemi të drejtë të themi se ky akt barbar i 
regjimit serb ishte një krim kundër njerëzimit ndaj 

popullsisë shqiptare në Kosovë. Kjo tragjedi e 

rëndë kundër jetës së fëmijëve shqiptarë nuk kishte 

ndodhur kurrë në Evropën e qytetëruar. Doktrina serbe 

për zhdukjen e shqiptarëve e cila ka pasur si qëllim 

të dëbonte edhe shpirtin e fëmijëve nga trojet e tyre nuk 

mundi ta shuajë gjakun shqiptar. Përdorimi i gazrave 

toksikë për të shuar jetën e nxënësve nëpër shkollat 

shqipe ishte një gjenocid i hapur dhe antinjerëzor me 

synimin për të frikësuar shqiptarët. 

 
 Në përkujtim të këtij akti barbar tashmë kemi 

përballë Hazir Mehmetin një dëshmitar okular i cili ka 

parë dhe ka jetuar, madje ka mbajtur një ditar për 

pranverën e helmuar shqiptare. Ditari i Hazir Mehmetit 

i “varrosur” në vitin 1997 nga Prof. Bedri Shyti 

u “zhvarros” pas luftës në Kosovë në vitin 1999 kur 

Kosova fitoi lirinë. Brenda atij“varri” nën dheun e 

Vushtrrisë ishin faktet dokumentare, ishin shenjat dhe 

gjurmët që synuan të mbjellin vdekjen e nxënësve 

të shkollave shqipe. Ndoshta asnjë ushtri nëbotë nuk 

mund të zhvillonte beteja helmuese kundër fëmijëve, 

përveç forcave serbe në shekullin e XX-të. Edhe pse 
qeveria e Beogradit e bllokoi hyrjen e mjekëve dhe 

gazetarëve të huaj në Kosovë ky libër ka argumente 

të fuqishme nga shtypi botëror dhe mjekë të mirënjohur, 

të cilët e plotësuan me fakte të dokumentuara helmimin e 

fëmijëve shqiptarë duke mos e fshehur këtë krim 

të rëndë kundër një populli proevropian.   

          

Mbrojtja e fëmijëve nuk ishte vetëm 

një detyrë humanitare por një mision i çdo mjeku, 

mësuesi, intelektuali shqiptar apo njeriu të thjeshtë. Ka 

ndodhur një ngjarje e rëndë, një tragjedi, si tragjeditë e 
tjera të regjimit serb të ushqyer nga urrejtja kundër 

një populli liridashës. Institucionet e huaja që merren me 

Mbrojtjen e të Drejtave tëFëmijëve në botë duheshin 

njohur me informacione konkrete, me numër rendor, me 

emrat e vërtetë të fëmijëve të helmuar në Kosovë. Kjo do 

t`i shkonte për shtat artit letrar, nëse skenaristët dhe 

regjizorët shqiptarë do të përgatitnin një dokumentar 

origjinal për të konkurruar edhe në Europë e më gjerë, 

duke i treguar mbarë botës se çfarë ka ndodhur 

në Kosovë. Ndërsa u fol për një “aktrim” të fëmijëve 

të helmuar shqiptarë nga politika serbe, koha vërtetoi se 

ishin vetë serbët aktorët që hodhën nëpër shkolla 

pluhurin helmues sarin nga helmet e luftës. Udhëve 

të Kosovës dëgjoheshin klithmat e fëmijëve 
shqiptarë që nuk i pranonin nëpër spitale, prindër, 

mësues dhe njerëz tëguximshëm që mbanin 

në krahë nxënësit e helmuar për të shpëtuar jetën e tyre. 

           

Ne kemi tashmë në këtë libër dëshmi të tmerrshme 

të dhunës serbe, të përshkruara nga vetë autori i këtij libri 

Hazir Mehmeti, i cili ka përjetuar një realitet 

tëdhimbshëm të luftës për jetën që iu desh të bënin 

posaçërisht shqiptarët për të mbrojtur fëmijët e 

pafajshëm. Ne kemi këtu një njeri që ka parë me sytë e tij 

dhe ka provuar dhunën e forcave serbe, të cilët e 
kanë keqtrajtuar por nuk kanë mundur ta vrasin shpirtin 

e tij. Kemi emra të ruajtura dhe të nxjerra nga ditari 

i “gjallë” ku u shkrua e zeza mbi të bardhë për 

historinë më të zezë të regjimit serb mbi fëmijët e 

Kosovës martire. Kemi sot rreth 8000 nxënës dhe 

fëmijë shqiptarë me emër dhe mbiemër që shpallin para 

gjithë fëmijëve të botës të vërtetën e helmimit me qëllim 

dënimin e një brezi, kur paraardhësit e tyre kishin luftuar 

me shekuj për liri dhe kishin derdhur shumë gjak. Kam 

pasur fatin të lexoj edhe libra të tjerë të Z. Hazir 

Mehmeti, por ky libër është kryevepra e një krijuesi 

që ka qenë dëshmitar i drejtëpërdrejtë në këtë histori 
të dhunshme tëbarbarëve serbë kundër gjakut të ri 

fëmijëror, kundër ardhmërisë, kundër jetës. Kemi sot 

në listat e të helmuarëve, shumë vajza me emrin 

Liridona, Pranvera, Lirije dhe djem Liridon, Ilir, 

Kushtrim që u helmuan nga forcat serbe. Fakte të tilla do 

të shërbenin për drejtësinë njerëzore si fakte kundër atyre 

barbarëve që cënuan pafajsinë e nxënësve shqiptare. 

Fakte të tilla do të shërbenin për brezat e rinj 

që të njiheshin me historinë e qëndresës së popullit 

shqiptar të Kosovës. Libri “Pranverë e 

helmuar” është një vepër me vlera humane, me një fuqi 
të madhe atdhedashurie dhe heroizmi në emër 

të lirisë dhe jetës. Sot pas tre dekadash kjo ngjarje e 

rëndë vjen në shprehje të dokumentimit 

mëtë thellë të dramës së madhe të helmimit të nxënësve 

dhe shqiptarëve të Kosovës në një vepër 

të plotë të shkruar nga Hazir Mehmeti, një personalitet i 

njohur i letrave shqipe. 

https://pegasiworldalbania.files.wordpress.com/2014/09/violeta-allmuca.jpg
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Tahir Bezhani, Gjakovë   

                               

 
 

 

 

 

 

 
                               

 

‘‘Bukuri e gurëzuar’’, libër që analizon kohën 
 

Poezisë së bukur nuk mund t’ia ndalësh frymën.... 

                                  

Tixhe Rexha Gërqari: “Bukuri e gurëzuar” poezi, SHB Klubi letrar  “Gjon N Kazazi”, 2020,  Gjakovë. 

 

“ Jam e ftohur akull dhe digjem flakë” (autorja) 

 

Libri i parë me poezi i autores 
Tixhe Rexha Gërqari, prezantohet 

si një paranjoftim meritorë tek 

lexuesi hapësirave tona, duke na 

njohur në detaje me synimet e 

rrugëtimit të një poete serioze e 

cila mjeshtërisht harmonizon 

unitetin e mendimit personal në 

kohështrirje të caktuar, për gjëra të 

preferuara e të adaptuara me 

përjetimet nëpër kohë të 

ndryshme. Autorja e librit poetik, 
”Bukuri e gurëzuar”, nuk është e  

“sotme”, por një poete me prirje 

poetike  shumë kohë më parë, 

madje e adhuruar me paraqitjet e 

saja para dashamirëve të artit 

letrarë, në revista e gazeta  

vendore. 

 

Vet jeta është begatia më e mirë ku 

përvoja  individuale ose kolektive, 

reflektojnë në procesin   

shpërthimin krijues për të 
identifikuar vetën dhe të tjerët 

nëpër kohë. Kur e dimë se autorja 

është bartëse e shumë aktiviteteve 

që nga vitet 80-ta,bashk me shumë 

shokë, student e studente të 

Mitrovicës e jo vetëm, atëherë 

mjafton të dimë edhe për peshën e 

vargut nga libri “Bukuria e 

gurëzuar”. Poezitë e bartura gjatë 

në qenien si ngarkesë, si përjetime 

e frymëzime, si perceptime të 
futura në thellësi të vetës, 

dëshmojnë në vazhdimësi, 

subjektin poetik ku është 

gjithmonë njeriu, vuajtja ,liria,  

atdhedashuria, varfëria, 

padrejtësia, okupimi nga i huaj,  

 

pra përpëlitjet shpirtërore që poetët gjithmonë e mbajnë në thellësi shpirti gjithë 

lirizmin poetik, deri në vlimin e ekstazës shpirtërore, si autorja  e librit “Bukuri 

e gurëzuar”. 

 

Vargjet e librit ”Bukuri e gurëzuar”, janë  shkoqitje copash nga shpirti i ndezur 

dhe përjetimet flakëruese “që ndezin flakë shpirtin” nëpër hallkat e jetës  së 

vuajtur. Momentet nuk vijnë kurdo që i dëshiron ,ato ofrohen duke u sjellë rreth 

e rreth “globit”-njeri ,që njeriu  duhet shfrytëzuar në interes personal dhe 

kolektiv. Këtë “formulë” si zgjedhje e ofron poetja me elegancë në poezinë e 
saj ”Koha e koka” në faqen 26 të librit kur shkruan:  

”Koka s’e mati kohën.../Koha s’e mati kokën...Koka e nënvlerësoi kohën/Koha 

e zbardhi kokën/Koha e koka/Jeta jonë me dy rrota!”. Se sa përmbajtjesorë dhe 

i fuqishëm është intimiteti poetik i zonjës Tixhe Rexha Gërqari, vërehet në këto 

vargje që reflektojnë edhe peshën filozofike të vet vargut poetik. Pra ,çka ofron 

dilema në momente?.... 

 

Një refleksion i tillë filozofik reflektohet edhe në disa vargje të  tjera, të cilat 

librit ia shtojnë vlerën dhe cilësinë krijuese. Kur një poet ose poete, në vargjet e 

veta paraqet edhe kulturën e tij letrare, karakterin dhe edukatën e pjekur  

kombëtare  ,si tani poetja në fjalë, poezia si mbretëreshë e letërsisë, merr krahë 

në këto kohë të zymta për krijuesit. Poezia “Koha është”, paraqet një korpus 
mendimesh në aspektin kombëtarë, dukë shtruar para lexuesit trimërinë dhe 

guximin ,atdhedashurinë, urtësinë ,maturinë, mos pajtueshmërinë dhe 

pajtueshmërinë ndërnjerëzore, që në këto momente, përcjellë një mesazh të 

fuqishëm. Sjellë poezinë në fjalë: “Koha është të kaluarës t’ia mbledhim/kockat 

copë-copë/e të themi: Te këtij skeleti jemi!/Koha është/të tashmes me urtësi t’i 

themi:  Mos i trego dhëmbët/se epidemi e tyre është tani! Koha është/të ardhmes 
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t’i themi: Zgjati duart se të 

bashkuar do jemi!”.  Vargje 

madhështore  për t’i shijua,  edhe 

antologjike për t’i analizuar ...   

 

Temat shoqërore dhe satira.... 

Poetja, Tixhe  Rexha  Gërqari, si 

cekem më lartë, duke qenë e 

angazhuar dhe  kontributdhënëse 

në moshën e saj të re,  përmes  

ngjarjeve historike të viteve 80-ta 

e deri te liria, ka bartur gjithë 

pezmin e përjetuar nëpër vite . Për 

të shprehur gjithë unin e saj të 

brendshëm, artin poetik e përdorë 

si arenë lufte ndaj të keqes, të 

pamirës në mënyrën e 

shtetndërtimit të vendit tonë. Duke 
dalë nga një luftë e tmerrshme dhe  

shumë të gjakosur, ku armiku nuk 

kurseu asgjë nga vetja për të 

shkatërruar këtë ven e këtë popull 

liridashës ,poetja, në vargjet e veta 

,reagon ashpër duke parë se gjërat 

nuk ecin ashtu siç e kishte 

idealizuar lirinë në shpirtin e saj. 

Në poezinë “Zhgënjimi”, Vërejmë 

gjithë pezmin e saj  tronditës, por 

shumë real. Mes tjerash autorja 
shkruan :”E ndrydha zemrën/helm 

më pikoi/Nga zhgënjimi/ ka 

harruar të gjakojë. Kosova 

ime/bishti doli në kokë/koka në 

fund mbeti...”,Njëherit edhe tek 

poezia “Nuk blihet...” ndeshemi 

në një reaksion të fuqishëm poetik 

,si shkak i situatave të pa 

volitshme në shtetndërtimin e 

vendit. Lexoni:” Nuk blihet terapi 

për dhembjen e shpirtit/Nuk blihet 
dashuri e fëmijës/Nuk blihet 

edukatë e shtëpisë/Nuk blihet dritë 

dielli për terr....” 

Poetja Tixhe Rexha Gërqari, me 

talentin e saj  dhe vizionin e poetik 

të theksuar, më vargje të 

zgjedhura, i referohet 

“demokracisë” ne mesin e 

shoqërisë sonë, me një stil 

karakteristik, do thoja fanolçe, ku 

ironizon mrekullueshëm këtë 

termë, retorikë ditore, që nuk po e 
gjen vetën në mesin tonë 

shoqërorë. Ja vargjet: ”Para diellit 

e padielluar/ Para lumit e 

pafreskuar/ Para ahengut e 

padisponuar/Para gëzimit e pagëzuar/Para buke e urtuar/Para ujit e eqtuar...” 

 

Librit poetik “Bukuri e gurëzuar”, me një volum prej 150 faqeve, ndarë në katër 

qerthuj, kap një gamë të gjerë të problematikës njerëzore e shoqërore, duke vjelë 

gjithë nektarin frymëzues të shpirtit të saj të pasur. Autorja mrekullueshëm i 

përkushton vargje rinisë së saj të përvuajtur, njerëzve meritorë në kulmet e 
ngjarjeve të historisë sonë, të cilët popullit i shërbyen kurdoherë si frymëzues 

dhe prijës të ngjarjeve të mëdha, siç janë Ibrahim Rugova, Adem Jashari, 

poetëve Din Mehmeti, Halil Haxhosaj, Ragip Syla, njerëz adhurues të poetes 

etj. Mjaft indikativë dhe me peshë, si pjesë e këtij libri, është edhe poezia 

“Binjaket tona” ku poetja me një stil ironizues ven në pah politikat e gabuara të 

dy binjakeve (Shqipëri-Kosovë), në drejtimin e kombit kah qëllimet madhore 

ku synohet me shekuj, bashkimi i kombit. Poezia:” Binjaket tona shumë 

ngjasojnë/në çdo përditshmëri gabojnë/Duke garu me u ul në karrige/ kanë harru 

edhe me u rrit,/binjaket tona Kosovë e Shqipëri/e plasën në zemër të madhen 

Shqiptari...” 

 

Poezia më emblematike e këtij libri, e cila përmban (sipas mendimit tim), gjithë 
tharmin poetik, gjithë vlerën e egos poetike të autores, është poezia më gjatë e 

librit, ”Bacë u krye?!”.  

  

Poezia si art, ka ndjeshmërinë e thellë shpirtërore, më të thellë se mendimi ynë 

sipërfaqësorë. Ndjeshmëria e shprehjes poetike është një spontanitet shpirtërorë 

që ka lidhje të fortë e emocional me autorin. Të dyja së bashku paraqesin si të 

pandarë egon shpirtërore dhe atë njerëzore. Si një reflektim në pasqyrë duhet të 

ngjasojë e brendshmja poetike me krijuesin e artit. Ndryshe, prezantojmë artin 

anemik.  

 

Në këtë kuptim, lexova disa herë dhe kuptova poezinë “Bacë, a u kry?”te autores 
Tixhe Rexha Gërqari. Poezia, përmes idesë artistike të autores i bënë një analizë 

sintetike kohës që nga vitet 90-ta e deri në ditët e sotme. Në veçanti, fillimi dhe 

mbarimi i luftës ku u derdh shumë gjak për lirinë e këtij populli, dhimbja dhe 

pesha e vuajtjes, janë të skalitura artistikisht. Në fund të çdo strofe poetja nxjerr 

pyetjen MADHORE “Bacë, a u kry?!...” që nënkupton se paslufta ka qenë me 

dështime të mëdha në shtetndërtimin e vendit tonë, me shkaktarë korrupsionin 

padrejtësitë, mashtrimet, abuzimet e çdo gjë e keqe brenda shoqërisë sonë. Me 

guximin dhe talentin e saj të fuqishëm, autorja, përmes kësaj poezie të gjatë, i 

bënë një analizë kohës, sa do mahniste edhe analistët profesional të sistemeve 

shoqërore.  Pyetja imagjinatave që autorja ia shtron komandantit legjendarë 

Adem Jasharit, në poezinë e saj, “Bacë, a u krye?!” është mjaft sinjifikative për 
kohën dhe në brendi përmban embrionin e njerëzores universale.  Pas lufte 

autorë të ndryshëm kanë botuar mjaft poezi te kësaj lamie, përkushtuese, por 

poezi analitike me frymën e shëndetshme kombëtare, nuk kam lexuar deri me 

tani. 

 

Marrë në tërësi, libri “Bukuri e gurëzuar,” me autore Tixhe Rexha Gërqari ka 

plotësuar dhe begatuar poezinë shqipe me fondin e larmishëm përmbajtjesorë e 

cilësorë poetik duke argumentuar poezinë si artë me rëndësi shoqërore e 

domosdoshmëri njerëzore. 

 

Sikur të merreshim me analizën e gjitha poezive të autores, do duhej të 

shkruheshim faqe analitike nga shumë këndvështrime, por, në esencë, ky libër 
botuar kohëve te fundit, është një dhuratë e mirë për gjithë dashamirët e librit 

dhe një pasurim i bibliotekave tona  në përgjithësi. 
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Sport 

Besim Xhelili, Vjenë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turne simultan në shah, me mjeshtrin e madh të shahut Rainer Buhmann 
 

 

Me rastin e hapjes së Javëve të Kulturës Shqiptare në Austri 2020, Klubi i Shahut “Arbëria” nga Vjena, organizoi një 
turne simultan në shah, me Mjeshtrin e Madh të shahut Rainer Buhmann. 

 

Vjenë, 18 tetor 2020: Klubi i Shahut “Arbëria” tashmë e 

disa vite qysh nga dalja në skenë në vitin 2012, si një 

grupim i vullnetarëve dhe dashamirëve të shahut në 

Austri, vazhdimisht ka korrur suksese të shumta, duke u 

ngjitur pothuajse çdo sezonë nga një ligë më lartë. Ai tash 

garon me grupin A në Ligën e Landit të Vjenës, 

ekuivalente më ligën e dytë të shahut në Austri. Grupi B 

i klubit është gjithnjë shumë aktiv dhe garon në ligën e 

tretë të Vjenës. 
 

 
Kryemjeshtri Rainer Buhmann bën lëvizjen e parë 

 

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. Në tëtor 2019 klubi organizoi turneun e parë 

ndërkombëtar në shah, ku morën pjesë 57 shahistë nga 

nacionalitete të ndryshme që jetojnë në Austri. 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. Pandemia globale që ka 

kapluar botën, ka ndikuar edhe në veprimin e klubit 

gjegjësisht në takimet fizike të lojtarëve të shahut. Por, 

përmes internetit dhe lojrave online, klubi ka vazhduar të 
mbajë takime të rregullta dhe turne të përjavshëm në 

shah. 

 

 

 

Pamje nga hapja e turneut 

 

Me rastin e hapjes së Javëve të Kulturës Shqiptare në 

Austri 2020 dhe në bashkëpunim me këshillin 

Koordinues të Shoqatave Shqiptare në Austri, klubi 

organizoi një shah simultan (shah të njëkohshëm të një 

mjeshtri me disa shahistë), ku i ftuar ishte Mjeshtri i 

Madh i shahut Rainer Buhmann. Takimin e hapi anëtari i 

klubit Sokol Çekani, i cili sqaroi shkurtimisht rregulat e 

lojës, më pas mori fjalën Kaltrina Durmishi, kryetare e 

KKSHSHA, pastaj të pranishmëve iu drejtua Anton Imre, 

zyrtar i komunës Schwechat nga partia ÖVP dhe në fund 
mjeshtri Buhmann.  

 

Morën pjesë 14 shahistë të klubit, të cilët i matën forcat 

me mjeshtrin Buhmann. Pjesëmarrësit ishin: Anton 

Marku, Sokol Çekani, Agron Çika, Fatos Krasniqi, 

Jaucker Valentin, Kadri Berbati, Hanna Ëehbeh, Faruk 

Saiadi, Jahjah Alzahour, Safet Hyseni, Burim Haskaj, 

Theo Imre, Zef Ukaj dhe Elvis Ndrecaj. 

 

Ky aktivitet u mbështet nga qyteti i Vjenës, sektori për 

sport MA 51 dhe Restauranti “Kastaniengarten”, me 
pronar Shpëtim Bujupin, kurse në fund u shpërndanë 

mirënjohje për të pranishmit. Klubi falënderon sponsorët 

si Rrjeti i Bizneseve të Diasporës Shqiptare për Austri, 

ndërrmarjet “Albakopie”, “Blakaj Fenster & Türen’’, 

“Timi Trans”, “Alushaj”, “Gashi Fenster & Türen”, 

“Sinani Bau” etj. 

 


