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FJALA JONË 
 
Të nderuar lexues, 
 
kemi kënaqësinë t’jua përcjellim numrin e dyzet e katërt 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 Kanada, Skotlanda, Gjermania, Zvicra, Austria, 
Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, etj.   

 
Edhe këtë herë do të keni mundësi të lexoni për ngjarje me rëndësi shoqërore. Nga 
aktivitetet kulturore vlen të veçohen ato virtuale nën organizimin e Këshillit Kordinues 
i Shoqatave Shqiptare në Austri (www.keshilli-koordinues.at) dhe Lidhjes së 
Shkrimtarëve edhe Krijuesve Shqiptarë në Austri ‘‘Aleksandër Moisiu’’ 
(www.moisiu.eu).  
 
Për fat të keq, për shkak të rrethaneve të krijuara rreth pandemisë u ndërprenë garat në 

Ligën e Futbollit Shqiptar në Austri (www.ligashqiptare.eu) dhe në Ligën e Shahut të 
Austrisë, ku merr pjesë edhe, për të tetin vit me radhë, klubi i 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 mërgatë.   
 

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 qershor 
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.keshilli-koordinues.at/
http://www.moisiu.eu/
http://www.ligashqiptare.eu/
http://www.arberia.at/
mailto:dielli.demokristian@gmail.com
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Faqja e tretë

 

 

Don Lush Gjergji, Prishtinë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familja dhe edukimi i adoloshentëve sot 
 
Çdo prindër dëshiron edukimin e mirë të fëmijëve, kështu që ata më vonë të 

jenë të mirë, të sigurt dhe të lumtur në jetë. Mirëpo kjo fatkeqësisht nuk ndodh. 

Përse? 

Ka shumë shkaqe dhe arsye. Unë do t’i numëroj vetëm disa: 

• Së pari plotësimi i të gjitha dëshirave të fëmijëve, aq sa fëmija sot 

është bërë pothuaj “diktator” për familje, kërkon dhe kushtëzon çdo 

gjë dhe menjëherë, dhe prindërit duken të paaftë, disi lëshojnë pe, 

dorëzohen para këtyre kërkesave, gabojnë rëndë duke menduar dhe 

thënë: s’dua që fëmija im të vuaj si unë. 

• Mungesa e vlerave dhe virtyteve personale, familjare dhe 

shoqërore, si dhe mungesa e madhe e modeleve kulturore dhe 
shpirtërore. Adoleshentët s’duan dhe s’mund të jenë më si prindërit 

e tyre, sidomos për familje në rrethe të huaja, në diasporë, si dhe për 

prindër të varfër dhe të pashkolluar, të trajtuar si “primitive” dhe të 

prapambetur. Prindërit s’janë gati aspak të përgatitur për rrethe të 

reja, për edukim të ri, të hapur, ku lypset kërkuar të mirën e 

përbashkët nëpërmjet bisedimeve, dialogut dhe komunikimit, por më 

tepër insistojnë në rregullore, në dishiplinë, në autoritet edhe të 

“grushtit” të fortë. 

• Disorientimi edukativ, sepse tashmë askush nuk e di saktësisht dhe 

përfundimisht çka domethënë të jesh prindër, edukator, pasi ka 

ndryshuar botëkuptimi i jetës dhe i punës, tradita, kultura, ekonomia, 
politika, shkenca, arti, gati çdo gjë. Globalizimi e ka përfshirë mbarë 

botën, por më tepër në dukuri negative, sidomos me anën e mjeteve 

pamoro-dëgjimore, duke ia imponuar njerëzimit materializmin, 

hedonizmin, indiferentizmin dhe ateizmin praktik, me pasoja tejet të 

rënda për jetën kulturore dhe shpirtërore. 

 

1. KRIJIMI I PERSONALITETIT DHE IDENTITETIT 

Pa njeri s’ka as familje as shoqëri. Edukimi familjar është baza e çdo edukimi 

të mëvonshëm, sepse në familje formohet personaliteti bazor dhe identitetit 

personal. Çka domethënë personaliteti bazor? 

 

Pranimi i prindërve, vëllezërve, motrave, rrethit familjar, si dhe pranimi i 
vetvetes në prizmën pozitive, me procesin e identifikimit me prindër, me 

procesin e socializimit – hapjes dhe bashkëpunimit, bashkëjetesës me të tjerët. 

Pa këto dy procese bazore s’ka as fëmijëri as rini. 

 

Shprehja edukimi, edukata vjen nga latinishtja dhe ka dy vështrime : educare 

– të ushqesh, apo e-ducere = të nxjerrësh jashtë, të udhëheqësh, të drejtosh 

kah. Prandaj ushqimi duhet të jetë i trefishtë: trupor, mendor (psikik) dhe 

shpirtëror. 

 

Të nxjerrësh jashtë, të drejtosh dhe të udhëheqësh dmth. se adoleshenti është 

qenie njerëzore, person, qysh nga ngjizja, lindja, prandaj duhet zbuluar në të 

mundësitë, aftësitë për ta nxjerrë 

nga bota e vogël, nga barku i nënës 

dhe i familjes, për t’u bërë vërtet 

njeri i matur dhe i pjekur, qytetar i 

botës (mondialiteti). 

 
Edukimi duhet të zbulojë aftësitë e 

fëmijës, adoleshentit, ato duhet 

përkrahur dhe zhvilluar, duke 

nderuar natyrën, karakterin, talentet, 

moshën, gjininë… për ta ndihmuar 

dhe drejtuar kah vlerat dhe virtytet. 

 

Familja duhet të edukojë sidomos: 

Me PRANIMIN e gjithanshëm të 

fëmijës, ashtu si është, e jo ashtu si 

mendojmë dhe dëshirojmë ne, sepse 

ashtu e ngarkojmë apo projektojmë 
sipas dëshirave dhe nevojave tona. 

Prindërit të cilët nuk janë të kënaqur 

me vetveten, me palën martesore, 

mundohen nëpërmjet fëmijëve ta 

realizojnë veten me pretendime: biri 

apo bija ime do të bëhet…, do të 

jetë…, do të fitojë… Kjo mënyrë e 

ngarkon dhe rrënon fëmijën, sepse 

ia cakton një rol, një detyrë, një 

mision të pamundshëm, t’iu 

përgjigjet nevojave dhe kërkesave, 
ëndërrimeve të prindërve. Fëmija 

gjendet gjithnjë në konflikt me 

vetveten, me prindër, me shoqëri, 

dhe së fundi rrezikon identitetin: 

kush jam unë, çka dua u në, dhe si 

dua unë të realizohem. 

 
Çdo njeri së pari duhet të jetë 

vetvetja, pastaj mund të jetë edhe 

me të tjerët dhe për të tjerët. 

• T’i edukojmë fëmijtë, 

adoleshentët për jetë dmth. 

t’i AFTËSOJMË për 

ballafaqime me të tjerët, 

jo për të sunduar mbi të 
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tjerët, tendencat diktatoriale, apo për t’iu nënshtruar të tjerëve, 

tendencat për servilizëm. Edukimi i rreptë dhe me ndalesa, ndoshta 

edhe me ndeshkime, fëmijën e bën të pasigurt, prandaj e shtyn që të 

mbëshetet në të tjerët, pa formimin e unit, ego-s, kështu që gjithnjë 

do të jetë i mvarur prej të tjerëve. 

• Çdo regull, ligj, normë pa motivim, mirëkuptim dhe dashuri, e 

edukon fëmijën për DYFYTYRËSI, sa për sy e faqe dëgjon dhe 

vepron sipas kërkesës së prindërtve, por pa bindje, përcaktim, vetëm 

formalisht. Ose skajimi tjetër mund të jetë anarkist – t’i urrejë dhe 

kundërshtojë të gjitha rregullat, ligejt në fëmijëri dhe në rini,  sepse 

si fëmijë ka pësuar jetën, s’ka pasur fëmijëri dhe rini të qetë dhe të 

bukur. 

 

Familjet e rrepta dhe represive edukojnë hajna, rrenca, mashtrues, kriminelë, 

ata të cilët s’kanë pasur përvojë dashurie, përgjegjësie, por lirinë e kërkojnë 

në anarki dhe në shkelje të noramave familjare, shkollore, shoqërore dhe 

fetare.  
 

2. TË JESH PRINDËR SOT 

 

Shumë prindër nuk dinë më çka domethënë të jesh babë apo nënë, pra, s’dinë 

si duhet të jetojnë dhe të veprojnë mes tyre, edhe më pak me fëmijë. Fëmijtë 

nëse pranohen si fryt i ndërsjellët i dashurisë, ndihmojnë shumë edhe çiftin 

martesore, kërkimin e bashkëshortisë, sepse: 

• zgjerohet dhe thellohet komunikimi ndërpersonal në martesë dhe në 

familje; 

• shtohet dhe begatohet jeta afektive dhe emotive, dashuria; 

• rritet pjesëmarrja e të gjithëve në jetën familjare. 

 
Lindja dhe edukimi i fëmijëve, adoleshentëve, tregon aftësinë e prindërve për 

jetën martesore. Vetëm pas lindjes së fëmijës hetohen më qartas qëllimet e 

martesës, që mund të jenë të llojllojshme: 

-     për t’i ikur vetmisë, familjes së preardhjes, e cila është e rrebtë dhe s’lejon 

asgjë;   

-     për të pasur së paku dikë (fëmijën) dhe diçka (familjen) për vete;  

-     për të qenë i rëndësishëm para të tjerëve;  

-     për të siguruar pasardhësin, sidomos tek ne shqiptarët, me djalin…;  

-     për të dalur prej rrethit të ngushtë, tek shqiptarët martesa është shndërruar 

edhe në bisnis, për të shkuar në botë, jashtë Kosovës, me fejesa dhe martesa 

për vizë… 
 

Nëse nuk është në rregull marrëdhënia martesore, s’do të jetë në rregull as ajo 

me fëmijë, me të tjerët, sepse pakënaqësia, mosrealizimi, frustrimi, hurxhi, 

konfliket, krijojnë mosdurim, agresivitet, shpërthime në grindje  dhe përçarje 

të vazhdueshme.  

 

Pas lindjes së fëmijës burri mund ta ndijë veten i përjashtuar dhe i harruar, 

sepse s’është më në qendër të vëmendjes, pra, mund të lind edhe xhelosia, 

sipas fjalës së urtë shqiptare:  “Fisnike, tash je përtej djepit dhe detit! “, që 

dmth. se mes nesh është djepi, fëmija, që na largon si deti, si dy bota. 

 
E vërteta themelore është kjo: fëmijtë nuk janë për prindër, por prindërit për 

fëmijë! Kjo vlen në veçanti për botën femrore shqiptare, sepse femrat tona 

mundohen zbrazëtitë e tyre afektive dhe emotive, jetësore t’i mbulojnë dhe 

projektojnë në fëmijtë e tyre me motivime si: së paku jam nënë, kam fëmijë, 

ata le të jenë të lumtur, sepse edhe ashtu s’kam asgjë nga jeta përpos vuajtjes 

dhe fëmijëve… 

 

Prindërit që s’janë të bashkuar dhe koherentë, u japin fëmijëve porosi të 

gabuara, sepse njëri thotë po, tjetri thotë jo, duke shkaktuar kështu pasiguri, 

nevrozë, frikë, shqetësim, dyshim dhe thyrje psikike. 

 

Pjekuria personale dhe martesore, 

familjare është PARAKUSHT për 

edukimin e fëmijëve, sepse nuk 

edukojmë me fjalë, me porosi, por 

më tepër me shembëll dhe me jetë. 

Në familje të papjekur apo në 
konflikt, fëmijtë shpesh 

shndërrohen në “OBJEKT”, lodër 

apo vegël për ta luftuar çiftin 

martesor, duke rrënuar kështu veten, 

por edhe fëmijën dhe fëmijërinë e 

tyre. Pytja: kë e do më shumë? A je 

me mua apo me… janë “lojëra” dhe 

ngarkesa shkatërruese, sepse fëmija 

kështu disorientohet, habitet, s’di 

më më kë duhet të jetë, herë anon 

kah babai herë kah nëna. 

 
Familja, edhe pse ka pësuar 

ndryshime të mëdhaja dhe 

rrënjësore, prapë mbetet rrethi i parë 

natyror  i çdo edukimi, përgjegjësie  

për fëmijë dhe për rini. Mu për këtë 

familja s’mund të jetë indiferente, 

neutrale, t’i edukojë fëmijtë vetëm 

për përshtatje ndaj jetës dhe punës, 

por duhet t’ua jep përvojë kujdesi, 

mirësie, butësie dhe dashurie, sepse 

është bartëse dhe edukuse për jetë 
dhe për vlera. 

 

Edukimi është kryesisht aftësimi i 

fëmijës për ZGJEDHJEN E 

VLERAVE DHE TË VIRTYTEVE, 

si ndërmjetësim mes familjes, 

shkollës, shoqërisë. 

 

Si mund ta bëjnë prindërit këtë? 

 

• Me dialog të hapur dhe të 
sinqertë në familje, në 

shkollë, kudo… me të 

gjithë ata që merren me 

edukimin e fëmijëve. Tek 

ne qysh moti është rrënuar 

hallka apo zinxhiri 

FAMILJA- SHKOLLA - 

FEJA - SHOQËRIA, dhe 

secili vepron si di dhe si 

do, por pa ndonjë 

harmonizim dhe 

bashkëpunim. 

• Me edukim në vazhdimësi 

(permanent) të prindërve, 

si proces jetësor për vete 

dhe për të tjerët. Tek ne pak 

i jipet rëndësi edukimit dhe 

formimit permanent, si në 

anën profesionale, ashtu 

edhe familjare, sepse 

mendojmë se dimë dhe 

mundemi edhe pa këtë. 
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• Me angazhim të vazhdueshëm për t’i njohur nevojat, dëshirat, 

problemet e brezit të ri, dhe për të qenë në shërbim të tyre. 

 

Sot fëmijtë kanë shumë vështirësi dhe halle të ndryshme, si p. sh. frika, 

mosbesimi, mbyllja në vete, vetmia, shqetësimi para luftës, terrorizmit, 

varfërisë, papunësisë, ndarjes së prindërve, garimi, rivalitetet, mosdurimi… 
 

Dikur edukimi familjar, por edhe shkollor, fetar dhe shoqëror, ishte për të 

gjithë i njëjtë, me rregulla të përbashkëta dhe të sigurta, që mund të shprehet 

edhe kështu: Si të tjerët, si të gjithë! 

 

Sot kërkohet më tepër EDUKIMI PERSONAL DHE NDËRPERSONAL, 

sipas moshës, gjinisë, aftësive, nevojave, rrethanave, mundësive…Tashmë 

s’mund të thirremi në autoritet të rolit: unë jam prindi yt…, mësuesi, 

prifti…duke pasur ndonjë rol të caktuar. Të gjitha këto autoritete vetvetiu janë 

në krizë dhe në rishqyrtim. I vetmi autoritet i pamohueshëm ka mbetur 

DASHURIA, mirësia, duresa, shembulli i mirë, sepse kështu të gjithë 
edukohemi së bashku dhe edukojmë njëri-tejtrin. Për këtë të gjithë jemi 

nevojtarë për informim dhe për formim permanent, por të udhëhequr dhe të 

motivuar nga kujdesi dhe dashuria. 

Nuk mjafton dija për të qenë të mirë, por nevojitet angazhimi i tërë 

personalitetit në kërkimin, gjetjen dhe zbatimin e të mirës së përbashkët. 

 

Njeriu si qenie shoqërore dhe në marrëdhënie gjatë tërë jetës gjendet para 

zgjidhjeve apo marrëdhënieve me rrethin e jetës dhe të punës. Nga kjo 

kryesisht edhe mvaret suksesi apo mossuksesi i jetës, çka japim dhe çka 

marrim, çka zgjedhim në jetë si vlerë, si ide, ideal, orientim dhe përcaktim 

jetësor. 

 
Çdo zgjidhje në jetë ka për qëllim: 

 

• Krijimin apo ruajtjen e drejtpeshimit, të harmonisë mes njeriut dhe 

rrethit për ruajtjen dhe zhvillimin e jetës. Ta marrim një shembull nga 

jeta e përditshme: kur është ftohtë, vishemi, kur është nxehtë, 

zdishemi, kur jemi të uritur, ngrënim, të lodhur, pushojmë… Kështu 

është edhe në jetën psikike, mendimore, dhe shpirtërore, sidomos në 

dashuri, në shkëmbimin e përvojës dhe të jetës. 

 

• Çdo zgjidhje ka ndikim për të tashmen, por edhe për ardhmërinë tonë, 

sepse çka mbjellim sot do të korrim nesër. Shi për këtë nevojiet 
PËRGJEGJËSIA e PËRBASHKËT për jetën tonë dhe të tjerëve, 

sidomos të prindërve ndaj fëmijëve, sepse ata ende s’janë të aftë për 

jetë, për zgjidhje – pa prindër. Prindërit duhet t’i edukojnë dhe 

aftësojnë fëmijtë e tyre për ZGJIDHE ME PËRGJEGJËSI, sepse kjo 

është baza e lirisë njerëzore. Çdo njeri, person është i papersëritshëm, 

burimor, unikat, dhe si i tillë meriton kujdes, përkrahje në edukim që 

të JETË VETVETJA. 

 

                                                                                             

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                              Nr. 44: Vjenë, mars 2021 

 

6 

 

Speciale 

 

Imer Lladrovci, Stuttgart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flaka e Janarit 

 
Sa herë vjen muaji janar kujtesa jonë kombëtare vihet në lëvizje, në kërkim të madhështisë, të mbinjerëzores dhe të të 

përjetshmes, të personifikuar në figurat kombëtare që farkoi historia jonë e lavdishme e qëndresës dhe e besimit në 

vetvete. 

 

Iliri-Arbëri-Shqipëri, këto janë stacionet e historisë 

sonë mijëvjeçare që vazhdon 

Gjithçka në këtë kohë në qenien tonë gjallërohet dhe 

shndërrohet në evokim, kujtesë, nderim, sidomos në 

nderim të përjetshëm për apostujt e lirisë.  
 

Sepse vetëm një popull që është i lidhur 

pazgjidhshmërisht përmes memories së tij kolektive me 

udhëheqësit e vetë shpirtërorë , me heronjtë dhe 

dëshmorët gjatë viteve, dhjetëvjeçarëve e shekujve të 

historisë së tij, pra, vetëm ai popull që ka të kaluar mund 

të ketë edhe të ardhme.  

 

Nuk është e rastit që armiqtë e një populli para se t'ia 

rrëmbejnë të tashmen e tij dhe t'ia shkatërrojnë të 

ardhmen, së pari bëjnë gjithçka që t'ia rrëmbejnë 

historinë e tij, të kaluarën përmes falsifikimeve, shpifjeve 
dhe hedhjen në harresë të pikave kulmore të historisë së 

një kombi. 

 

Shqiptarët i përkasin asaj race njerëzore që nuk janë 

mashtruar kurrë nga këto dredhi, ata nuk e kanë harruar 

të kaluarën e tyre dhe nuk janë joshur nga madhështia e 

të tjerëve me çmimin e vetëharresës, por i kanë kujtuar 

prijësit e tyre me nderim dhe pietet. 

 

As grekët e famshëm dhe lavdimëdhenjë dhe as romakët 

e fuqishëm e inteligjentë nuk munden t' ua ndërrojnë 
bindjen për veten dhe besimin ndaj vlerave e traditës së 

tyre, të cilën nuk e braktisën kurrë.Duke kujtuar shpirtin 

e pamposhtur në rrjedhën e shekujve të trazuar , ata kanë 

fituar energji për të vazhduar rrugën me guxim e 

vetëbesim drejt horizonteve të reja dhe i kanë arritur 

kohët moderne, në një kohë që gjatë këtyre dy mijë 

vjetëve shumë fise, etni e kombe bashkë me gjuhën e 

kulturën e tyre janë zhdukur përfundimisht nga faqja e 

dheut. 

 

Asnjë politikë, asnjë fe dhe asnjë ideologji nuk e ka 

ndryshuar shqiptarin në atë masë sa ai të përçmojë e 

hedh në harresë traditën e tij kombëtare 

Por, siç dihet, shqiptarin historia nuk e ka përkëdhelur. 

Me janarin lidhen humbja e personaliteteve tona 

kombëtare me përmasa të mëdha, dhimbjet e mëdha 

kombëtare, por edhe ndjenja e krenarisë sonë, vullneti për 

të vazhduar më tutje, për të mos ndalur luftën, e cila mund 
të kalojë jo përherë përmes triumfit në beteja, 

përkundrazi, disa herë madje rruga e saj kalon përmes 

mjerimit të disfatave të rënda, rënieve dhe dhimbjeve të 

mëdha që i përcjellin ato, por gjithkush e di që vetëm kjo 

është rruga drejt qëllimeve të mëdha; vetëm ai që një mijë 

herë bie dhe një mijë e një herë ngrihet mund të fitojë, të 

mos gjunjëzohet e të qëndrojë në këmbë si vigan.  

 

Dhe, gjithherë në histori ka fituar vetëm ai që duke ecur 

përmes stuhive nuk është ligështuar, duke ecur në natën 

e errët nuk është frikësuar, duke ecur mes armiqësive dhe 

pabesive nuk është ngatërruar e dorëzuar, por ka ecur dhe 
ecur përpara, ka vijuar drejt cakut, drejt lirisë derisa më 

në fund e ka arritur atë. A nuk e kemi dëshmitare për këtë 

që thamë më sipër historinë e Kosovës, madhështinë e 

lirisë së saj sot? 

 

Fitorja nuk vjen përmes rrugës së shtruar me lule. Jo, 

kurrë nuk ka ndodhur kështu, ajo kurdoherë ka ardhur 

rrugës së shtruar me gjemba, rrugës së vuajtjes me 

gjurmët e gjakut të derdhur si shenja orientuese se 

drejtimi është i saktë, rrugës së dhimbjes dhe sakrificave 

që e kanë përcjellje këtë shtegtim me besimin kurrë të 
lëkundur se liria edhe mund të vonohet, por ylli i saj 

shkëlqimplotë do të vezullojë në një agim që 

paralajmëron ditët e lumtura. 

 

E tillë ka qenë mbi të gjitha rruga e kombit shqiptar, jo 

vetëm ajo e Kosovës, një rrugë në plot kuptimin e fjalës 

e vështirë, një rrugë e gjatë dy mijë vjet në kërkim të 

vetes, të lirisë, të shtetit të tij.  

 

Vetëm mos humbja e shpresës, shpirti qëndrestar dhe 

bindja se do t'ia dalim mbanë herët a vonë kanë bërë që 
ne si etni t'u qëndrojmë tri perandorive të mëdha 

universale, disa perandorive të tjera të vogla rajonale dhe 
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ndonjë mbretërie jetëshkurtër në këtë shtegtim dy-

mijëvjeçar. 

 

Për të mos e humbur rrugën në shtegëtimin tonë të 

mëtejshëm ka lindur me 18 e 19 janar të vitit 1992, pra 

plot 29 vjet më parë në qytetin e Gjilanit ‘‘Flaka e 
Janarit” duke pasur si qëllim të saj të pamundësojë 

veprimin e tendencave dezintegruese në hapësirën tonë 

kombëtare, të ndarë si mos më keq nga kufij e kufij 

shtetesh që shqiptarët kurrë nuk kanë dashur t'i shohin si 

miq e fqinjë të respektuar, por vetëm si armiq e si rrezik 

që luftohet me çdo mjet dhe popull që duhet zhdukur.  

‘‘Flaka e Janarit” është një flakë që është ndezur për të 

ngrohur zemrat tona në kohë të acarta dhe në kohë kur 

acari synon të ngrijë gjakun në dejët tanë. 

 

Ajo ka lindur dhe vazhdon të jetojë nga energjia 

unifikuese e kulturës dhe politikës shqiptare. 

Teatri i Gjilanit 

 

Për çdo janar në Gjilan gjithë universi shqiptar pulson 

përmes kulturës, veprimtarive të ndryshme që iu 

kushtohen martirëve dhe dëshmorëve të kombit. Skena 

teatrore, tingujt muzikor, piktura dhe arti letrar japin 
koordinatat e lirisë dhe madhështinë e veprimit atdhetar.  

 

Gjithë Shqipëria në këtë kohë mblidhet në një pikë dhe 

kujton historinë e saj, hedh shikimin drejt të ardhmes dhe 

sheston plane për bashkimin kombëtar. 

 

Para 29 vitesh në Gjilan u shënua dhjetëvjetori i rënies 

heroike të tre luftëtarëve të kombit: rënien e Jusuf 

Gërvallës, Kadri Zekës dhe Bardhosh Gërvallës. 29 vjet 

më parë Kosova nuk ishte ajo që është sot. Kosova 

atëbotë dergjej në shtratin e robërisë dhe ishte në mjerim 
të thellë. 

 

E pushtuar e nën terror megjithatë Kosova nga Gjilani po 

dërgonte sinjale shprese dhe ringjalljeje, jo ankimi dhe 

rezonimi që dëshpëron.  

 

Në muajin më të ftohtë të vitit Gjilani atëbotë i dha një 

impuls shqiptarisë duke e kthyer janarin në muajin e 

përshpirtshëm për martirët e dëshmorët që e shkrin jetën 

e tyre me qëllim të bashkimit të shqiptarëve për një 

qëllim të vetëm; për qëllimin e krijimit të shtetit të tyre të 

lirë e të pavarur. Për këtë ideal edhe më tej përpjekjet do 

të vazhdojnë dhe s'do të ndalen.  

 

Padrejtësitë historike një ditë do të marrin fund, nëse ne 

do të punojmë që e drejta ta mund të padrejtën, drita ta 

shpërndajë errësirën nga çdo zemër e mendje shqiptare.  
 

Po pse pikërisht në këtë muaj këto manifestime dhe 

aktivitete përkujtuese? Në të kaluarën tonë më të largët e 

në atë më të re me këtë muaj lidhen ngjarje që e kanë 

konfiguruar pakthyeshëm identitetin tonë kombëtar, 

ngjarje këto që na kanë bërë të ndihemi shqiptar më 

shumë se kurrë: Më 17 janar 1468 vdes Gjergj 

Kastrioti,më 24 janar 1916 në Podgoricë,pabesisht vritet 

tribuni Isa Boletini, më 17 janar 1982 vriten Vëllezërit 

Gërvalla e Kadri Zeka në Untergruppenbach në 

Gjermani, më 12 Janar 1984 bien me armë në dorë 

Rexhep Malaj dhe Nuhi Berisha në Prishtinë, në ditën e 
fundit të janarit të vitit 1998 vriten themeluesit dhe në të 

njëjtën kohë luftëtarët e paepur të UÇK-së Zahir Pajazit, 

Hakif Zejnullahu dhe Edmon Hoxha. 

 

Në janar Kosova dhe gjithë kombi shqiptar duhet të 

kujtojë me krenari heroin kombëtar, martirët dhe 

dëshmorët që dhanë gjithçka për atdheun e tyre.  

 

‘‘Flaka e Janarit”, gjatë këtyre viteve ka mobilizuar 

brenda hapësirës sonë etnike në Ballkan një armatë të tërë 

krijuesish të gjinive të ndryshme të artit, të cilët përmes 
artit të tyre të shumëllojtë bëjnë të pavdekshëm në 

kujtesën tonë kombëtare protagonistët e fatit tonë 

kombëtar dhe me shembullin e tyre na edukojnë në 

frymën patriotike, na frymëzojnë për të ndjekur rrugën e 

tyre në kushte të tjera historike, në rrethana kur pjesa 

dërmuese e synimeve të tyre janë realizuar apo janë në 

rrugë e sipër për t'u realizuar, sepse rruga jonë nuk 

përfundon me këtë që kemi arritur.  

 

‘‘Flaka e Janarit” është bartur edhe në diasporë, ngase 

shqiptarët jashtë atdheut e ndiejnë veten po aq të lidhur 
me fatet e kombit sa edhe shqiptarët në atdhe. 

 

Lavdi të gjithë dëshmorve të kombit! 

Rroftë kombi Shqiptar! 

 

Autori është Konsull, shef i Konsullatës së Përgjithshem 

të Republikës së Kosovës në Stuttgart. 
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Ekskluzive

 

Dr. Faruk Ajeti, Vjenë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joe Biden dhe Ballkani 

 
Bilanci i një ekspertize transatlantike - dhe çështja se, çfarë do të bëjë presidenti i ardhshëm amerikan për rajonin. 

 

Politika e jashtme mbetet 

padyshim një nga anët më të forta 

të presidentit të ri amerikan Joe 

Biden. Për një kohë të gjatë në 

cilësinë e senatorit (1973-2009), 
por edhe duke qenë anëtar dhe më 

vonë kryetar i Komitetit për 

Marrëdhëniet me Jashtë, derisa 

mori detyrën e Zëvendës 

Presidentit të SHBA-ve nën 

administratën Obama (2009-

2017), Biden mbeti i angazhuar 

ndaj Ballkanit, rajon evropian në 

të cilin ka qenë i përfshirë që nga 

vitet 1990 dhe si rezultat i kësaj, 

zotëron një përvojë të madhe. 

 
Pasi Biden e vizitoi Sarajevën në 

1993; ai e paralajmëroi presidentin 

e atëhershëm amerikan Bill 

Clinton për agresionin serb në 

Bosnjë. Nëse serbët nuk do të 

ndalen, do të ketë gjenocid në 

Bosnjë, kishte paralajmëruar 

Biden. Sekretari i Jashtëm në atë 

kohë, Warren Christopher, nuk 

ishte dakord me vlerësimin e 

Biden. Por dy vjet më vonë, 
ndodhi pikërisht ajo që Biden 

donte të parandalonte: gjenocidin 

në Srebrenicë. Përveç kësaj, Biden 

ishte gjithashtu i bindur se nëse 

Sllobodan Millosheviq do t’i 

kishte duart e lira në Bosnjë, ai do 

të ndihej i guximshëm për të 

përdorur forcën ushtarake kundër 

shqiptarëve të Kosovës. Historia 

dhe faktet dëshmuan se Biden 

kishte të drejtë, siç treguan 

ngjarjet e fundviteve 1990-ta. 
 

Vizitat e hershme në Ballkan 

Biden kishte shkelur në skenën 

politike të Ballkanit qysh në vitet 

1970. Si një senator 37-vjeçar, Biden u takua me liderin jugosllav Josip Broz 

Tito në 1979 gjatë vizitës së tij të parë në Jugosllavi, gjatë pjesëmarrjes në 

varrimin e Edvard Kardelj (një politikan komunist dhe bashkëpunëtor i Titos). 

Dhe që nga vizita e presidentit të SHBA Jimmy Carter në 1980 (pas vdekjes së 

Titos) ishte përsëri Biden, në rolin e tij si Zëvendës President i SHBA-ve, që e 
vizitoi Beogradin si përfaqësuesi më i lartë amerikan (2009 dhe 2016). 

Pano mirëserardhës për Joe Biden gjatë vizitës së tij në Kosovë (17.08.2016) 

 
Në funksionin e tij si senator, Biden ishte në favor të ndërhyrjes së NATO-s në 

Bosnjë dhe bombardimeve të Serbisë në luftën e Kosovës 1999. Dhe gjatë një 

takimi me Millosheviqin në vitin 1991 në Beograd, Biden nuk ngurroi ta quante 

udhëheqësin serb si një kriminel lufte. Në ndryshim nga Beogradi, ku Biden 

pritej me demonstrata, ai përjetoi të kundërtën në Kosovë. Në republikën 

kosovare, një pjesë e autostradës (afër bazës ushtarake amerikane Camp 

Bondsteel) ndërmjet dy qyteteve Ferizaj dhe Gjilan, u emërtua në vitin 2016 me 

emrin e djalit të Joe Biden, Beau Biden III, i cili vdiq nga kanceri. Beau Biden 

kishte shërbyer pas luftës në Kosovë si këshilltar i brendshëm ligjor. 

 

Zgjedhjet presidenciale amerikane të 2020 pritet të kenë një ndikim të madh në 
Ballkan. Fakti që Biden dhe Kamala Harris ishin përkujdesur gjatë fushatës 

elektorale që t’i drejtoheshin diasporës shqiptaro/kosovare, boshnjake dhe asaj 

greke, përmes tri letrave të ndryshme duke kërkuar mbështetjen dhe votën e tyre, 

dëshmon për vëmendjen që mund të ketë rajoni i Ballkanit gjatë administratës 

së re. Në të vërtetë, Biden u zotua se do të veprojë si “një mik i dëshmuar i 

Bosnje dhe Hercegovinës nga ditët më të errëta të vendit në luftë dhe gjenocid 

e deri në luftën e vazhdueshme për stabilitet dhe drejtësi”. Në raport me Greqinë, 

ai dëshiron të punojë ngushtë me qeverinë në Athinë për të promovuar 

stabilitetin rajonal në Mesdheun Lindor dhe për të mbrojtur interesat greke nga 

ambiciet ekspansioniste të Turqisë. 
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Një fillim i ri për dialogun? 

Në vizionin e tij drejtuar 

komunitetit shqiptaro-amerikan 

(konsiderohet se në ShBA jetojnë 

rreth një milion), Biden e 

përshkroi angazhimin e tij, si një 
“mik i hershëm i Shqipërisë dhe 

Kosovës dhe komunitetit 

shqiptaro-amerikan”. Mbi të 

gjitha, në funksionin e tij si 

senator ai ishte “një zë i shquar në 

Kongres që kundërshtoi 

agresionin e Millosheviqit”. Ai ka 

“mbrojtur interesat e Kosovës kur 

fokusi i botës ishte diku tjetër”, 

thuhej në dokumentin e 

shpërndarë. Shumica e 

politikanëve shqiptarë dhe 
kosovarë ishin në favor të Biden, 

ndërsa serbët nën presidentin 

Aleksandar Vucic pak a shumë e 

mbështetën drejtpërdrejt Donald 

Trump. 

 

Në raport të normalizimit të 

marrëdhënieve ndërmjet Kosovës 

dhe Serbisë, Biden ka premtuar se, 

ndryshe nga administrata e 

Trump, “ai do të punojë në 
partneritet me Bashkimin 

Evropian për të ringjallur dialogun 

midis Kosovës dhe Serbisë, me 

qëllimin për të lehtësuar një 

zgjidhje stabilizuese – të drejtë 

dhe gjithëpërfshirëse midis dy 

vendeve – që respekton 

integritetin territorial të Kosovës 

dhe të arrihet njohja reciproke”. 

 

Si një transatlanticist i bindur 
Biden përfaqëson tezën se, në 

Ballkan gjithmonë ka pasur paqe 

dhe stabilitet, kur ShBA-të dhe 

Evropa ishin në të njëjtën linjë. Pa 

këtë bashkëpunim të ngushtë, nuk 

do të kishte marrëveshje të 

Dejtonit (1995), të Rambujesë 

(1999), të Ohrit (2001) dhe të 

Prespës (2018); nuk do të kishte 

zgjerim të NATO-s me Slloveninë 

(2004), me Kroacinë (2009), me 

Shqipërinë (2009), me Malin e Zi 
(2017) dhe me Maqedoninë 

Veriore (2020) ose nuk do të 

kishte zgjerim të BE-së me 

Slloveninë (2004) dhe me 

Kroacinë (2013). Po ashtu, sot nuk 

do të kishte Mal të Zi të pavarur 

(2006) dhe as Kosovë të pavarur 

(2008). Asnjë nga ngjarjet e 

sipërpërmendura nuk do të ishin të 

mundura pa bashkëpunimin e 

ngushtë ndërmjet ShBA-ve dhe Evropës. 

 

Presidenca e Biden nuk do t’i zgjidhë problemet e mbledhura e të gjata në 

Ballkan dhe Evropë. Por, të paktën do të mbretërojë një ndjenjë e mirëkuptimit 

reciprok. Si një politikan me përvojë (në politikë të jashtme) dhe me sfond 

transatlantik, Biden mbetet një shpresë e madhe. Në të njëjtën kohë, parë nga 
perspektiva historike, mbetet një thirrje paralajmëruese, se pikërisht angazhimi 

i lidershipit amerikan në Ballkan, ka qenë dhe mbetet i një rëndësie thelbësore. 

 

*** 

Dr. Faruk Ajeti është bashkëpunëtor shkencor në Institutin Austriak për Politikë 

Ndërkombëtare në Vjenë dhe visiting scholar i Fondacionit Austriak të Planit 

Marshall në Universitetin Johns Hopkins në Shkollën e Studimeve të Avancuara 

Ndërkombëtare në Washington (D.C) 
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Aktuale

 

Ekspozitë në Ambasadën e Shqipërisë në Vjenë 

 

Pamje nga ekspozita 

 

Vjenë, 28 nëntor 2020: ‘‘Mendimi pёr tё punuar flamurin kombёtar shqiptar 

mё erdhi nё fillim tё vitit 2020. Shpresoja tё gjeja njё mundёsi pёr ta ekspozuar 
gjatё “Javёve tё Kulturёs Shqiptare“ nё Vjenё. Sapo mbarova pikturёn e parё, 

papritur shpёrtheu pandemia e Covid-19, dhe duke qёndruar i mbyllur nё 

shtёpi vazhdova tё pikturoj flamunj tё tjerё. Flamuri shqiptar ёshtё tepёr i 

vecantё pasi ёshtё njё ndёr flamunjt mё tё vjetёr nё botё akoma nё pёrdorim 

zyrtar. Ai ёshtё pёrdorur pёr herё tё parё nё 1443 nga Gjergj Kastrioti 

Skёnderbeu. Gjithashtu ai ёshtё edhe njё ndёr flamunjt e paktё qё pёrmban 

njё shqiponjё. Nё punёt e mija, unё e kam punuar flamurin nё formate tё pa 

shfaqura mё parё. Jam frymёzuar nga shqiponjat dhe simbolet e pёrdorura nё 

kohё tё ndryshme sipas pёrfytyrimeve popullore, nga qeveritё pushtuese apo 

ato me prirje tё theksuara politike. 

Kam luajtur sidomos me ngjyrat, 

tё cilat ndoshta pasqyrojnё nё 

mёnyrё tё pavetёdijshme 
gjallёrinё e kombit shqiptar, 

shumёllojshmёrine e jetёs sё 

shqiptareve mёrgim, por edhe 

ditёt e turbulluara qё shoqёria 

njerёzore po kalon nё vitet e fundit 

kudo nё botё.’’   

Endrit Mema ka lindur nё 1983 nё 
Tiranё dhe kryer studimet ne 

Liceun Artistik nё Tiranё, dega 

pikture dhe grafikё nё vitet 1998 - 

2002. Mё pas ka kryer studimet 

pёr drejtёsi nё disa shtete tё 

ndryshme tё BE. Ai jeton dhe 

punon prej vitesh si jurist dhe 

artist nё Vjenё, Austri.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo e piktorit 
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Osman Ademi, Vjenë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unë mësoj në gjuhën shqipe, po ti çfarë pret? 

 

Aktivitet për nder të Pavarësisë së Kosoves!

 
Për nder të 13-vjetorit të Pavarësisë së Republikës së Kosovës, 

me 19 shkurt 2021, Shoqata e Mësuesve Shqiptarë “Naim 
Frashëri’’ në bashkorganizim me Ambasadën e Republikës së 
Kosovës në Austri realizoi me sukses aktivitetin “Recituesi i 
dalluar” me nxënësit e përzgjedhur nga mësuesit e tyre nga tërë 
Austria. Programi u organizua në mënyrë virtuale, online! 
 
Në fjalën pëshëndetëse Ambasadori ju uroi 17 shkurtin – Ditën 
e Pavarësisë së Kosovës dhe falënderoi mësuesit për 

angazhimin e tyre, jo vetëm për organizimin e këtij evenimenti, 
por edhe në ruajtjen e gjuhës, kulturës dhe traditës shqiptare tek 
fëmijët tanë. Ai ftoi mësuesit në një takim me prezencë fizike, 
apo takim virtual, varësisht nga rrethanat me pandeminë, për të 
artikuluar së bashku kërkesat rreth masovizimit të mësimit në 
gjuhën shqipe. 

Foto nga takimi virtual 

 
Miradije Berishaj, kryetare e SHMSH “Naim Farashëri’’ 
gjithashtu uroi 13 vjetorin e Pavarësisë së Republikës së 
Kosovës, falënderoi ambasadorin Pllana dhe stafin e tij për 
bashkëpunim të mirë, kolegët, nxënësit dhe prindërit 

pjesëmarrës në program. 
 
Në këtë aktivitet morën pjesë: Antigone Elshani me nxënësit 
Edon Çekaj dhe Sead Hetemaj (Austri e ulët); Feride Aradini 
me nxënësen Gjeneta Kabashi (Kärnten); Fitnete Cengu më 
nxënësit Drin dhe Mal Salihi (Salzburg); Merita Smaili me 
nxënësin Lutfi Muslii (Austri e ulët); Miradije Berishaj me 
nxënësit Adea Zenelaj dhe Albanot Kuçi (Vjenë); Osman 
Ademi më nxënësit, Albanit Kodra dhe Dijeton Selimi (Vjenë) 

dhe Roza Nrecaj me nxënëset: Diana Elshani dhe Ardiana 
Osmani (Steiermark). Takimin e moderoi me sukses zonja 
Shkurte Krasniqi nga stafi i ambasadës. 

Nё pёrfundim tё aktivitetit të zhvilluar online, komisioni i 

përberë nga ambasadori i Republikës së Kosovës Lulzim 
Pllana, Violeta Allmuca shkrimtare dhe Anton Marku poet dhe 
publicist, nuk kishin aq lehtë, siç thanë ata, te zgjedhin më të 
mirët. Megjithatë titulli “Recitues i dalluar” ju dha nxёnёsve: 
Adea Zenelaj nxënëse e klasa e tretë-cikli i ulët, Vjenë dhe 
Dijeton Selimi, nxënës i klasës së tretë-ciklit të lartë, Vjenë. 
 
Në kuadër të këtij aktiviteti SHMSH “Naim Frashëri’’ ju ndau 

mirënjohje mësuesve që kanë kontribuar dhe po kontribojnë në 
mësimin e gjuhës shqipe në Austri: Ibrahim Hasanaj-25 vite 
punë; Roza Nrecaj-20 vite punë; Miradije Berishaj-20 vite punë 
dhe Rafete Kosumi-15 vite punë. 
 
Përshëndetje dhe mesazh në emër të nxënësve për të gjithë 
fëmijët e shkollës obligative në Austri dha nxënësi Fatlind 
Ademi. Porosia për moshatarët e tij ishte shumë e qartë: “Unë 
marrë pjesë në mësim në gjuhën shqipe. Po ti çfarë pret? Eja 

edhe ti! Eja bashkohu me ne, mos ke frikë. Është gjuha jonë! 
Është kultura jonë! Tek e fundit ne fëmijët jemi ardhmëria e 
vendit tonë’’. 
 
Në të vërtet angazhimi i mësuesve shqiptarë në Austri është për 
t’u vlerësuar në përgjithësi, ndërsa angazhimi i zonjës Berishaj 
si kryetare e SHMSH “Naim Frashëri’’ në veçanti. Tani më 
edhe në kohë pandemie po dëshmojmë se mund t’i përshtatemi 

formave të reja të organizimit të aktiviteteve me nxënës duke 
mos lënë anash kurrësesi shënimin e festave të rëndësishme 
kombëtare. 
 
Shoqata e Mësuesve Shqiptarë “Naim Frashëri’’ falënderon 
Ambasadën e Republikës së Kosovës, ambasadorin Lulzim 
Pllana, Shkurte Krasniqin dhe stafin e Ambasadës, anëtarët e 
komisionit vlerësues, mësuesit pjesëmarrës, nxënësit dhe 

prindërit e tyre në realizimin e këtij aktiviteti edhe në kohë 
pandemie.  

 
Për nxënësit pjesëmarrës në program SHMSH “Naim Frashëri’’ 
ju dhuron nga një libër shkollor, ndërsa nga ambasada e 
Repubikës se Kosovës nga një dhuratë modeste dhe një 
falënderim. Në fund fare, ne falënderojmë shtetin austriak që na 
mundëson mësimin edhe në gjuhën shqipe në shkollat publike, 

duke marrë përsipër financimin dhe organizimin në bazë të 
normave dhe rregullave ligjore. 
 
Gëzuar 13 vjetori i Pavarësisë së Republikës së Kosovës! 
 
Burimi: https://www.botasot.info/diaspora/1517194/une-mesoj-ne-

gjuhen-shqipe-po-ti-cfare-pret/

 

https://www.botasot.info/diaspora/1517194/une-mesoj-ne-gjuhen-shqipe-po-ti-cfare-pret/
https://www.botasot.info/diaspora/1517194/une-mesoj-ne-gjuhen-shqipe-po-ti-cfare-pret/
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MSc. Miradije Berishaj, Vjenë 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Përballja me zhvillimin e procesit mësimor të gjuhës shqipe në kohë pandemie 
 

Njohje me procesin mësimor të gjuhës shqipe në 

Austri 

Në Austri mësimi i gjuhës shqipe organizohet, financohet 

dhe kontrollohet nga organet kompetente të arsimit të 

njësive territoriale autonome (die Länder), përkatësisht 

nga Drejtoritë e arsimit të Landeve /Bildungsdirektion/ 

dhe, mbahet në këto njësi federale (Länder): Vjenë, 

Niederösterreich (Austri e ulët), Oberösterreich (Austri e 

epërme), Kärnten, Steiermark dhe Salzburg. Kurse 
mësimi plotësues i gjuhës shqipe nuk zhvillohet në tri 

njësi federale (Länder) Burgenland, Vorarlberg dhe 

Tirol, në mungesë të nxënësve. Në procesin mësimor që 

zhvillohet ketë vit, 2020/21, janë të përfshirë 18 

mësimdhënës në 95 shkolla, që përfshihen në tërë 

Austrinë. Dhe, për këtë i jemi falënderues e mirënjohës 

shtetit Austriak, i cili ka mundësuar kushte të favorshme 

të mbajtjes së procesit mësimor në gjuhën shqipe. 

 

Mësimi në gjuhën amtare është shumë specifik dhe 

zhvillohet në forma të ndryshme nga një njësi federale 

(Bundesland) në njësinë tjetër, madje edhe nga një 
shkollë në shkollën tjetër, kur dihej se mësimi në gjuhën 

amtare nuk është mësim obligator po mësim i 

dëshirueshëm, që ju ofrohet si ofertë. Në Vjenë, në shumë 

shkolla fillore (Volksschule) drejtoritë i japin rëndësi 

mësimit të gjuhës amtare, duke e përfshirë në orarin e 

rregullt të paradites, kurse pasditeve, mbahen 2-3 orë në 

javë. Në këtë rast në mësimin e paradites nxënësit nuk 

kanë nevojë të lajmërohen, për arsye se orari rregullohet 

në marrëveshje me mësueset e klasave, në bashkëpunim 

me mësuesit e gjuhëve amtare. Kjo nënkupton që 

mësuesit e gjuhëve amtare duhet të jenë në klasë bashkë 
me mësuesen e klasës dhe kjo formë e mësimit quhet 

mësim integrativ i gjuhës amtare. 

 

Përhapja e pandemisë, Covid 19, vështirësoi ritmin e 

mësimdhënies të mësimit në gjuhën shqipe 

Që nga 16 marsi i vitit të kaluar e deri me sot jemi duke 

u ballafaquar me përhapjen e pandemisë -Covid 19, e cila 

ka shkaktuar përmasa të paparapara në të gjitha fushat e 

jetës, në tërë globin botëror. Për të penguar përhapjen e 

virusit- Covid 19 Qeveria e Austrisë ndërmori masat e 

duhura, duke filluar me izolimin, mbylljen e shkollave, 

lokaleve qendrave tregtare etj.  
 

Kjo ishte një sfidë e re për të gjithë ne, njerëzit e globit 

botëror, njëkohësisht dhe e paparë ndonjëherë. Mbyllja, 

masat mbrojtëse, kundër pandemisë, po vazhdojnë edhe 

tani me kufizime të ndryshme; mbylljen të 

herëpashershme të shkollave, institucioneve e ndërmarrje 

të ndryshme publike dhe private. 

 

Kjo gjendje e krijuar padyshim ndikoi dhe vështirësoi 

mësimdhënien-mësimnxënien e gjuhës shqipe të 

nxënësit, kur dihen specifikat dhe vështirësitë që i ka ky 

mësim edhe në rrethana normale. 
 

Megjithatë u dhanë informacione dhe rekomandime nga 

Ministria e arsimit edhe për mësuesit e gjuhëve amtare se 

si duhet vepruar në këto rrethana. Fal teknologjisë 

bashkëkohore, përmes rrjeteve sociale formuam grupin e 

mësuesve dhe më pas secili mësues/e rrjetin e grupit të 

prindërve dhe nxënësve të tij.  

 

Secili mësues formoi grupet e prindërve, në 

bashkëpunime me ta, përmes e-mailave, telefonave të 

mençur dhe rrjeteve sociale shpërndanim materialet dhe 

detyrat tek nxënësit. Në fillim kjo metodë apo edhe e tërë 
situata ishte shumë e vështirë dhe e pakuptueshme për 

nxënësit, sepse shkolla jo vetëm që është vendi ku 

mësohet gjuha, por edhe vendi ku nxënësi ndërton 

marrëdhëniet sociale.  

 

Nxënësit këto dy gjera i munguan përnjëherë. Vazhduam 

sipas plan-programit. Meqenëse nxënësit librat i kishin 

në shtëpi ne ua dërgonim materialet shtesë në e-mailet e 

prindërve apo në rrjete sociale ku kishim formuar grupin. 

Mësimnxënia për nxënësit ishte shumë e vështirë. E para 

duhej të mësoheshin me mbylljen totale, e dyta në kohën 
e caktuar të pranojnë detyrat nga mësuesi/ja, dhe e treta 

detyrat e punuara t´i dërgojnë të mësuesi/ja. Ne kemi 

qenë të gatshëm t´i ndihmojmë nxënësit edhe nëpërmjet 

bisedës telefonike për t´ju dhënë ndihmë rreth detyrave, 

apo edhe ndonjë paqartësie tjetër rreth mësimit 

gjegjësisht procesit mësimor. Pra, në këto rrethana u 

shtua komunikimi virtual i ndërsjellë me prindër duke i 

ndihmuar, motivuar të punojnë sa më shumë me fëmijët 

e tyre, që shpesh të jenë edhe në ‘‘rolin’’ e mësuesit! 

Natyrisht që ne kemi qenë dhe jemi të hapur për të 

ndihmuar ata në çdo kohë, por kemi rritur një 

bashkëpunim kolegial përmes rrjeteve sociale që të jemi 
sa më afër nxënësit dhe prindërit. Teknologjia në këtë 

kohë deri diku ka zëvendësuar sistemin arsimor por kurrë 

nuk mund të zëvendësojë didaktikën e mësimdhënies në 
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shkollë, ndaj duhet të mendojmë në këtë kohë pandemie 

që problemet e mësimnxënies të mos bëhen më pas 

shtysa e dështimit, e ne mënyrë të veçantë për nxënësit të 

mësimit të gjuhës shqipe. 

 

Misioni i mësuesve është i njëjtë, që sa më parë ta 
kalojmë krizën dhe të jemi më afër nxënësit, që së bashku 

ta tejkalojmë këtë situatë të vështirë të pandemisë, që 

tashmë po jetojmë. Për këtë falënderoj prindërit për 

kontaktet e tyre me mësuesit të cilët janë angazhuar me 

fëmijët e tyre, në realizimin e detyrave të dërguara nga 

ne. I kemi këshilluar prindërit herë pas here që fëmijët e 

tyre ta ndjekin mësimin edhe online, i përgatitur nga 

Ministria e Arsimit të Republikës së Kosovës dhe i 

Republikës së Shqipërisë. Por duke qenë të vetëdijshëm, 

se nxënësit të lindur në mërgatë dhe për vështirësitë e 

pengesat e tyre gjuhësore, për t’i ndjekur në tërësi 

mësimet online nga platformat digjitale e Kosovës dhe 
Shqipërisë janë të pakapshme dhe jo të lehta për ta. 

 

Informojmë dhe i ftojmë prindërit t´i dërgojnë 

fëmijët e tyre në mësimin plotësues të gjuhës shqipe! 

Përfitoj nga rasti, që edhe nëpërmjet revistës “Dielli 

Demokristian” t´i ftoj të gjithë prindërit, të cilët kanë 

fëmijë të moshës shkollore obligative në tërë Austrinë që 

t´i lajmërojnë fëmijët në mësimin e gjuhës shqipe me 

kohë, ngaqë koha e lajmërimit fillon nga mesi i muajit 

mars. Pra, të nderuar prindër mos prisni kohën e shtatorit, 

që është vetëm pesë ditë!  
 

Cilat janë rregullat për t’i lajmëruar fëmijët në 

mësim plotësues të gjuhës shqipe?  

Prindërit e pranojnë një formular lajmërimi nga drejtoria 

e shkollës, që e ka përgatitë Ministria e Arsimit të 

Austrisë në dy gjuhë gjermanisht dhe shqip. Prindërit 

nëse dëshirojnë që fëmija i tyre të marrë pjesë në mësimin 

e gjuhës shqipe e plotëson formularin dhe e dërgon prapë 

në drejtori! Nxënësi i cili lajmërohet është i obliguar, që 

rregullisht të vijoj mësimin në gjuhën amtare, në orarin e 

caktuar deri në mbarim të vitit shkollor. E kemi thënë 
këtë edhe me herët që për të formuar një grup të mësimit 

në gjuhën amtare, duhen që të paraqiten minimum 12 

nxënës dhe maksimum 24 nxënës. Grupi formohet edhe 

me nxënës me grup- moshe heterogjene, apo kolektive 

(nxënës nga klasa e parë deri në të nëntën). Meqenëse nuk 

mbahet mësimi i gjuhës shqipe në të gjitha shkollat e 

Vjenës- Austri, në mungesë të nxënësve të lajmëruar, 

atëherë ekziston mundësia që nxënësit mund të 

grumbullohen, nga disa shkolla, në shkollën më të afërt 

ku organizohet mësimi. Ky heterogjinitet i nxënësve, ka 

specifika dhe kërkesa të shumta dhe për këtë mësuesi 

benë ndarjen e nxënësve në nivele në bazë të moshës dhe 
të njohurive.  

 

Prindër të nderuar fëmijët nuk janë fajtorë që po lindin 

dhe po rriten në diasporë, ne, mësimdhënësit bashkë me 

ju prindër, nxënësve duhet t´ju japim kuraje dhe t’i 

nxisim për të vijuar mësimin në gjuhën shqipe, që këtë të 

drejtë t’ua japin edhe ne si prindër, pasi që këtë të drejtë 

ju ka dhënë edhe shteti austriak ta mësojnë gjuhën, 

kulturën dhe identitetin shqiptare! Pra, të nderuar prindër 

dërgoni fëmijët edhe në mësimin e gjuhës shqipe, sepse 

është në të mirën e tyre, tuajën dhe në të mirën e kombit 

shqiptar!  

 

Falënderoj Këshillin Redaktues, që nëpërmjet revistës 

“Dielli Demokristian’’ për kujdesin që i jep mësimit të 

gjuhës shqipe, duke i dhënë gravitetin e duhur punës së 
mësuesve shqiptarë në Austri! 
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Vështrime
 

Don Pren Kola, Toronto, Kanadë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krishtlindja i përket edhe krishterimit, edhe islamit, prandaj dritësojeni Kosovën e gjithandej  
 

Të krishterët shqiptarë dhe islamëtakohen qenësisht dhe jetësisht në shkronjën Gj: jemi të një gjaku! Përpiqemi në 

shkronjën SH: jemi shqiptarë. Me rrënjën e kësaj fjale kemi emrin e pakufishëm gramatikisht: Shqiptaria, shprehje e 

shumëpërfolur dhe kurrë e kuptuar sa duhet. 

 

Bibla ka vargje të shumta shprehjesh dhe urimesh për 
Krijesën, duke e lartësuar atë pa masë, ndërsa pikërisht 

në fillim bën të ditur që Zoti krijoi njeriun në 

shëmbëlltyrën e vet (Libri i Zanafillës). Edhe në traditën 

islame flitet për njohjen e Hyjit përmes krijesës, krijimit. 

Në Surenë II lexojmë rreth krijimit dhe njohjes së Hyjit: 

“Kahdo që të kthehemi, atje është anë e Hyjit”. Mistikët 

islamë, sidomos ata të sufizmit, kanë vëzhguar dhe hetuar 

po ashtu pranishmërinë e fytyrës së Hyjit në gjurmët e 

krijesës. A. S. Kiriani thoshte: “Bukurinë Tënde e 

sodisim në krijesat, si në një pasqyrë të mahnitshme”. 

Edhe judaizmi, edhe islami, edhe krishterimi, e sodisin 

njeriun porsi krijesën ndaj të cilës duhet të kemi nderim, 
sepse vetë urdhëri i pestë Mos vrit, në rrasëzën e Moisiut, 

i dhënë nga Zoti, bën të ditur se sa shumë Hyji e ka për 

zemër njeriun, ndërsa mençuria teologjike sufiste ka 

vërejtur në krijesën të quajtur NJERI Bukurinë e 

Krijuesit; e ka parë hijeshinë e Perëndisë në vëllaun e 

motrën njeri. 

 

Kur’ani fillon me shkronjen B: bismil – lahi al Rrahmani 

al Rrahim. Bibla fillon po ashtu me shkronjen B: 

Bereshit. Që të dyja fjalët tregojnë fillimin. Që të dyja 

këto besime kanë zanafillën te Hyj Krijues. Por çka na 
dallon? Të themi kalimthi dhe pa hyrë në spekullime 

teologjike as të krishtera, as islame, as judaike, sepse ato 

na çojnë në përplasje. Islami para së gjithash është 

pranim, akceptim i Kur’anit dhe jo ndjekje, shëmbëllim i 

Muhamedit. Krishterimi, përkundrazi, para së gjithash, 

është shëmbëllim i Krishtit, i Birit të Hyjit. Të krishterët 

thonë: Fjala u bë njeri në Jezu Krishtin dhe erdhi të 

banojë ndër ne dhe tanimë është i pranishëm në 

kremtimin liturgjik të Meshës. Fjala e mishëruar është 

për të krishterin fjalë e pandërmjetme e Hyjit, ndërsa 

Bibla fjalë e ndërmjetësueme. Përkundrazi, në Islam, 

Kur’ani, si libër, është fjala e pandërmjetësueme e Hyjit. 
Islamët e bazojnë besimin e vet në Kur’an, ndërsa të 

krishterët në personin e Krishtit për të cilin flet Bibla. 

 

Pa ndjekur rreshtin alfabetik të shkronjave, nga B: bismil 
– lahi al Rrahmani al Rrahim dhe Bereshit, kthehemi në 

shkronjën A, me të cilën fillon fjala më e shenjtë islame: 

Allah, dhe emërtimi më i përditshëm për Hyjin në gjuhën 

hebraike: Adonai, që kanë kuptimin: Zot, Hyj, Perëndi. 

Këtu po shtojmë dhe fjalën tonë shqipe, Atë, Ati ynë, me 

të cilën përditë i krishteri shqiptar, e thërret Zotin. Në 

shkronjën A bashkohemi më së miri nën krahët e 

Krijuesit dhe njohim së bashku një Zot të vetëm, një Atë, 

një Krijues. Islamët, të krishterët dhe judenjtë 

veçanërishti i bashkon përsëri një emër tjetër që fillon me 

A. Nëse A-së ia shtojmë një H, do të fitojmë AH, një 

britmë që del me shpirt për të shprehur një ndjenjë habie 
pas ndonjë harrese ose për të shprehur një ndenjë gëzimi 

pas vetëdijesimit tonë. Prandaj, përmes A-së na lidh 

Abrahami (Ibrahimi), Ati ynë i fesë. Kjo nuk guxon të 

tretet në harresë dhe nga kjo e vërtetë e përbashkët dhe e 

pranueshme nga të gjitha palët duhet të përshkohemi 

gjithmonë me ndenjë gëzimi, duke ditur që dikur motit, 

tashmë kryehershëm, kishim dhe kemi një zanafillë. 

 

Po çka i bashkon të krishterët shqiptarë dhe islamë? Ne 

takohemi qenësisht dhe jetësisht në shkronjën Gj: jemi të 

një gjaku! Përpiqemi në shkronjën SH: jemi shqiptarë. 
Me rrënjën e kësaj fjale kemi emrin e pakufishëm 

gramatikisht: Shqiptaria, shprehje e shumëpërfolur dhe 

kurrë e kuptuar sa duhet. Shqiptari, - a, ndërgjegjja 

kombëtare si popull shqiptar dhe dashuria për atdheun 

tonë. «Feja e shqiptarit është shqiptaria» u përdor gjatë 

në kuptimin se duhet të bëhemi ateistë që mos të kemi 

përqarje fetare, se feja po dashka të zhduket dhe populli 

ynë më pastaj do të ketë rehati. Kjo shprehje rrënon mitin 

shqiptar të tolerancës dhe harmonisë fetare. Gjaku dhe 

kombi, shqiptaria si ndjenjë kombëtare na bashkojnë në 

rrënjët tona dhe nuk duhet të tretet Zoti në harresë. 

 
Alfabeti ynë i begatshëm ka shkronjën T, me të cilën 

fillon fjala shumë e përfolur dhe e përsëritur 

TOLERANCË. Shkronja T, na lidh tanimë veçanërisht 
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dhe përmes saj dallohemi 

nga shumë kombe e grupe 

etnike që njohin beteja dhe 

luftime, qoftë dhe 

sporadike për shkak të 

besimit. Toleranca do të 

thotë durim i tjetrit, por 

durim fetar mund të ketë një 
besimtar i rryer dhe i rexhur 

në fenë e vet në një Zot të 

vetëm nga i cili pret 

Amshimin dhe lutet për 

tjetrin që të arrijë po ashtu, 

ose një ateist për të cilin 

fetë, por edhe beotkuptimet 

e tjera nuk çojnë shumë 

peshë në të gjallët e tij. 

Toleranca fetare, më shumë 

se sa durim i thjeshtë, është 

dhimbje shpirti, kullim i 
brendshëm gjaku për 

besimtarin e bindur në fenë 

që i përket, sepse bindja se 

feja ime është e verteta dhe që përtej saj nuk ka tjertër, të 

nxitë edhe në mënyrën më qëllimmirë dhe pozitive për 

t’u bërë misionar i fesë, për ta përhapur atë gjithandej 

botës, për t’i ndihmuar tjetrit vëlla, e tjetrës motër që të 

gjejë të vërtetën. Prandaj këtu shpesh, qoftë me qëllimin 

më të mirë, qoftë me lajthitje fillojnë radikalizmat dhe 

përbuzjet e tjerit, emërtimet se tjeri s’ka fe, se beson 

rrejshëm dhe kot, prandaj duhet ta shpëtoj, t`ia ofroj fenë 
time “të vërtetë“ qoftë edhe me dhunë, dhe nëse nuk e 

pranon, ta vras, e ta shpëtoj që mos të besojë më tutje 

rrejshëm. Por toleranca jonë shqiptare nënkupton diçka 

ndryshe, islami shqiptar dhe krishterimi do të duhej më 

parë të mendonin: konvertimet e ndërsjella janë të 

lejueshme, ato mund të ndodhin, le të ndoshin! për hir të 

vetë dinjitetit të personit në zgjedhje të besimit, për hir të 

paqes në kombin që i përksim. Jo rrallë, Kisha katolike 

ndër shqiptarë u ka bërë ballë akuzave të qarqeve të 

ndryshme të cilat për t’i aneksuar trojet tona e kanë 

paraqitur Shqipërinë dhe shqiptarët si të rrezikshëm për 
shkak të fesë islame. Lufta e fundit rugoviane dhe e 

UÇK-së është dëshmia më e fresket dhe përkrahja jetike 

që Kisha jonë katolike i ka bërë besimit islamë ndër 

shqiptarë. 

 

Tani, që mos të lëndonim besimtarët në përgjithësi, mund 

të shtronim pyetjen se çka na bashkon si besimtarë? Kush 

është besimtari. Kjo fjalë do të duhej të ishte sinomim për 

fjalët: i mirë, i drejtë, i mëshirshëm, i butë, i urtë, 

dorëdhënës, por edhe atdhetar, e të tjera. Sot fjala 

besimtar është shndërruar në fjalët: i rrezikshëm, i 

zorshëm, i pakuptimtë, rrënues, shkatërrues. Ateistët, 
filozofët dhe mendimtarët e tjerë shqiptarë i bashkon 

universalizmi botëror, humanizmi, pikëpamjet politike 

dhe shoqërore, disa sish dikur dhe ndoshta dhe tani 

pjesërisht, mund t’i ketë bashkuar iternacionalja 

komuniste, ideologjia e proletariatit që doli eskstrem 

kundër njeriut dhe shkaktoi të keqen më të madhe në 

historinë njerëzore. Po besimtarët islamë dhe të krishterë 

në çka bashkohen dhe ku gjejnë pikësynimin? Ata 

pikësëpari dhe gjithmonë duhet t’i bashkojë besimi. 

Synimi i besimtarit islam është xheneti, parajsa, po ashtu 

edhe për të krishterin. Besimtarët gjenden së bashku, 

qoftë edhe me dallime, në ushtrimin e lutjes: lutja 

kanonike e besimtarit islam është qëndrimi para Hyjit dhe 

shtrirja para tij. Të krishterët po ashtu gjunjëzohen, 

ngriten dhe përkulen në kremtimin e Meshës. 

 
Besimtari islam dhe i krishterë takohen në besimin e tyre 

në qenësinë e të dyja besimeve: besimi në një Zot! Pastaj 

në engjëj, në nderimin ndaj Mejremes (Marisë) dhe në 

veçanti, në respektin ndaj Isait (Jezusit). Kur’ani e nderon 

dhe lartëson Jezusin, duke i dhënë tituj dhe duke i ngjitur 

emra të shumtë. Studiues të shumtë bëjnë të ditur që emri 

në orient nuk është tingull dhe tym, por koncentrati dhe 

identiteti i emërbartësit. Isai në Kur’an: përmendet rreth 

25 herë, dhe ndër këto përmendjeje 16 herë si “I Biri i 

Marisë” (Īsā ibn Maryam). Jezusi në Kuran është “Fjala 

e Hyjit” (kalima minAllāh), “Shpirt nga Hyji” (rūh min 

Allâh). Jezusi është njeri “i ndershëm”(sālih) dhe “i 
bekuar”(mubārak), i zgjedhur nga Perëndia si 

“profet”(nabī) dhe “I dërguari”(rasūl), i cili me vete sjell 

një shpallje. Ai është besimtar shembull dhe shembullor 

(mathal) dhe “shërbëtor i Perëndisë” (abdAllāh). Në 

Medinë, Jezusi do të emërohet me emrin e vërtetë, me 

emrin e vet (personal): Jezusi Krisht (Jezu Krishti ose 

Jezus Krishti). Përfundimisht në suretë mediniane, në 

suretë që kanë prejardhjen nga Medina, Kur‘ani e quan 

Jezusin “Mesia”(al-masīh). Jezusi në Kuran (në suretë: 

3,45; 4,157.171; 5,17.72.75; 9.31) tetë herë quhet: 

“Mesia Jezus, Biri i Marisë” (al-masīh Īsā ibn Marya). 
Për Jezusin flet dhe një literaturë tjetër e bollshme letrare 

dhe mistike islame, nga del që, Jezusi, veçanërisht 

këndshëm, përmendet si biri i Marisë. Këto përshkrime 

janë në të vërtetë të bukura, poetike dhe vargje mistike. 

Një ndër to, thotë: Tha Jezusi biri i Marisë: Lum ai që 

gjuhën e vet e vë në peshtaf, i mjafton shtëpia e vet dhe 

vajton mëkatet e veta (Ibn Al-Mubârak, † 797, në Kitab 

al-zubd, 40-1, n. 124). 

 

Vetë Maria zë një vend të veçantë në Kur’an dhe është në 

përgjithësi i vetmi personazh femër që, duke u 
përmendur, gëzon nder në Ku’ran. 

 

Pra, sa shumë na bashkon Bibla dhe Kur‘ani, prandaj 

Krishlindjen dhe Pashkët duhet t’i kremtojë bashkë! Na 

mbetet të respektojmë e të nderojmë edhe shpjegimet 

teologjike përkatëse, por mbi gjithçka kemi nevojë ta 

shtojmë besimin tonë në Zotin, të rrisim me dashurinë 

tonë dinjitetin dhe madhështinë që ka Njeriu si krijesë e 

Hyjit, t’i mësojmë të gjithë njerëzit, të gjithë e në tërësi 

shqiptarët ta besojnë emrin e Hyjit Perëndi dhe vetëm atij 

tij t`i përkulen në krenari për kombin dhe popullin që i 

përkasim. 
 
Burimi: https://www.botasot.info/kultura/1462500/krishtlindja-i-

perket-edhe-krishterimit-edhe-islamit-prandaj-dritesojeni-kosoven-e-

gjithandej-trojet-shqiptare/?fbclid=IwAR1J-9_-_Mha3-

WP3LjUq0AtGO4iPBmoyBSZFqVjv6iudwizyIAqPq3lPbg 

 

Don Pren Kola ka qenë katër vite (2008-2013) meshtar 

dhe udhëheqës i Misionit Katolik Shqiptar në Austri 
(shënim i redaksisë) 

https://www.botasot.info/kultura/1462500/krishtlindja-i-perket-edhe-krishterimit-edhe-islamit-prandaj-dritesojeni-kosoven-e-gjithandej-trojet-shqiptare/?fbclid=IwAR1J-9_-_Mha3-WP3LjUq0AtGO4iPBmoyBSZFqVjv6iudwizyIAqPq3lPbg
https://www.botasot.info/kultura/1462500/krishtlindja-i-perket-edhe-krishterimit-edhe-islamit-prandaj-dritesojeni-kosoven-e-gjithandej-trojet-shqiptare/?fbclid=IwAR1J-9_-_Mha3-WP3LjUq0AtGO4iPBmoyBSZFqVjv6iudwizyIAqPq3lPbg
https://www.botasot.info/kultura/1462500/krishtlindja-i-perket-edhe-krishterimit-edhe-islamit-prandaj-dritesojeni-kosoven-e-gjithandej-trojet-shqiptare/?fbclid=IwAR1J-9_-_Mha3-WP3LjUq0AtGO4iPBmoyBSZFqVjv6iudwizyIAqPq3lPbg
https://www.botasot.info/kultura/1462500/krishtlindja-i-perket-edhe-krishterimit-edhe-islamit-prandaj-dritesojeni-kosoven-e-gjithandej-trojet-shqiptare/?fbclid=IwAR1J-9_-_Mha3-WP3LjUq0AtGO4iPBmoyBSZFqVjv6iudwizyIAqPq3lPbg
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Kombi si Shpirt Kolektiv 
(pjesa e katërt) 

 

Le të vazhdojmë me fjalët e Shri Aurobindos: Një shoqëri 

e spiritualizuar, si individët e saj të spiritualizuar, nuk do 

të jetonte në unë, por në Frymë, jo si një ego kolektive, 

por si një Shpirt Kolektiv. Kjo liri nga pikëpamja egoiste 

do të ishte veçoria e tij e parë dhe më thelbësore. Por një 
çlirim i tillë nga egoizmi nuk arrihet, siç synohet sot, 

nëpërmjet mbushjes së mendjes ose detyrimit të individit 

për heqjen dorë nga dashja dhe përpjekja e tij personale, 

nëpërmjet nënshtrimit të individualitetit të çmuar dhe të 

fituar me vështirësi nën vullnetin kolektiv, nën qëllimet 

dhe egoizmin e shoqërisë, duke e detyruar njeriun tek  të 

flijojë Shpirtin e tij në altarin e këtij idhulli gjigant dhe 

paformë. Meqë kjo do të ishte vetëm flijimi i një egoizmi 

më të vogël për një më të madh – më të madh në përmasë, 

por jo medoemos në cilësi dhe vlerë.Një egoizëm 

kolektiv, i cili është shuma e egoizmave të bashkuar të të 
gjithëve, mund të nderohet po aq pak si Perëndi, sepse ai 

është njëlloj i përlyer dhe shpesh si fetish më i shëmtuar, 

më barbar sesa egoizmi i njeriut tek.1Siç është Fryma dhe 

jeta e njerëzve tek, të cilët formojnë një kolektiv, ashtu 

do të jetë gjithashtu Fryma e realizuar e kolektivit dhe 

forca e jetës së tij. Një shoqëri, e cila nuk jeton nëpërmjet 

njerëzve të saj, por nëpërmjet institucioneve të saja, nuk 

është një Shpirt Kolektiv, por një makinë. Jeta e saj bëhet 

një produkt mekanik dhe përfundon së qeni një rritje e 

gjallë. Prandaj një epoke spirituale duhet t’i paraprijë 

shfaqja e një numri në rritje të individëve, të cilëve nuk u 
mjafton më jeta normale intelektuale, vitale dhe fizike e 

njeriut, por të cilët kuptojnë se një shpalosje më e madhe 

është qëllimi i vërtetë i njerëzimit, se ata duhet ta 

realizojnë këtë në vetvete dhe t’i udhëheqin të tjerët tek 

ajo dhe se ata duhet ta bëjnë këtë shpalosje si qëllim të 

pranuar të njerëzimit.2Vetëm atëherë lind një lloj feje të 

gjallë të njohjes konstante të shenjtërisë së Nënës fizike, 

së vendit. Kësaj i shtohet shpesh në mënyrë misterioze 

nderimi i kombit si i një Shpirti Kolektiv. Që të mbahet i 

gjallë ky Shpirt, është për çdo njeri detyra e parë dhe 

nevoja e parë. Ai duhet ta mbrojë atë kundër shtypjes ose 

plagosjes vdekjeprurëse. Kur ky Shpirt Kolektiv është në 
dorë të huaj, njeriu duhet ta ruajë atë, të presë për çlirimin 

dhe rimëkëmbjen e tij dhe të luftojë për këtë. Por në qoftë 

se ky Shpirt dergjet nën efektin e një vuajtjeje spirituale 

 
11Po aty, f. 255. 
2 Po aty, f. 263. 
3 CWSA. Vëll. 25: The Ideal of Human Unity, f. 562. 
4Po aty, f. 587. 

vdekjeprurëse, njeriu duhet të përpiqet ta shërojë, ta 

rigjallërojë dhe ta mbajë në jetë atë.3 

 

Lidhur me pyetjen për marrëdhënien midis kolektivit të 

kombit dhe kolektivit të njerëzimit, Shri Aurobindo jep 
përgjigjet e përzgjedhura vijuese, të cilat përfaqësojnë 

gjendjen e zhvillimit të vitit 1938: Pyetja kryesore është: 

a është kombi, njësia më e madhe natyrore, që njerëzimi 

ishtei aftë të krijonte deri më sot dhe nëpërmjet të cilit ai 

mund të siguronte jetën e tij kolektive, gjithashtu njësia e 

tij e fundit dhe përfundimtare? Apo mund të formohet një 

lidhje më e madhe, një bashkim, i cili përfshin shumë 

kombe, në mos shumicën e kombeve dhe më në fund i 

mban bashkë të gjitha në totalitetin e tij?4 Në shkallën e 

tanishme të përparimit njerëzor kombi është njësia 

kolektive e gjallë e njerëzimit. Sigurisht, perandori 
ekzistojnë, por deri më sot ato janë vetëm njësi politike 

dhe ende jo njësi të vërteta. Ato nuk e kanë jetën e tyre 

nga brenda. Qëndrueshmëria e tyre i detyrohet një 

pushteti, i cili u është imponuar elementeve që i formojnë 

ato, ose një dobishmërie politike, e cila është ndier ose 

është duruar nga partnerët përbërësdhe është favorizuar 

nga bota e jashtme.5 Herët a vonë jeta e kombeve do t’i 

nënrendohet jetës së një kolektivi më të madh, p. sh. një 

Evrope të bashkuar ose një njerëzimi të bashkuar.6Gjithë 

njerëzimi mund të konsiderohet si një Qenie Kolektive. 

Por kjo qenie është një Shpirt dhe një jetë, jo vetëm një 
mentale dhe një trup. Çdo shoqëri zhvillohet në një lloj 

Nënshpirti ose Grup-Shpirti të këtij njerëzimi dhe 

shpalos një temperament të përgjithshëm, një karakter të 

përgjithshëm dhe një tip të mentales, zhvillon ide dhe 

tendenca mbizotëruese, të cilat formojnë jetën dhe 

institucionet e tyre.7 

 

Më tej me fjalët e Shri  Aurobindos: Zgjidhja nuk 

qëndron në arsyen, por në Shpirtin e njeriut, në përpjekjet 

e tija spirituale. Vetëm një liri spirituale, një liri e 

brendshme mund të krijojë një rregull njerëzor të 

përsosur. Vetëm një ndriçim spiritual, i cili është superior 
ndaj atij racional, është në gjendje të ndriçojë natyrën 

vitale të njeriut dhe të balancojë egoizmin, kontradiktat 

dhe mospërputhjet e saja. Një vëllazëri më e thellë, një 

ligj ende i pagjetur i dashurisë është baza e vetme e 

5Po aty, f. 304. 
6 CWSA. Vëll. 25: Human Cycle, f. 57. 
7Po aty, f. 210. 
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mundshme për një zhvillim social të përkryer. Por kjo 

vëllazëri dhe dashuri nuk do të lindin nga instinktet vitale 

ose nga arsyeja, sepse në këtë rast ato do të ndeshnin me 

mendime të kundërta dhe me instinkte të tjera armiqësore 

dhe kështu do të devijoheshin nga ato. Njeriu nuk i gjen 

ato as në natyrën e zemrës njerëzore, që është e mbushur 

me shumë pasione të tjera, të cilat do t‘i luftonin ato. 

Vetëm në Shpirtin e njeriut ato mund të gjejnë rrënjët e 
tyre: dashuria, e cila bazohet në një të vërtetë më të thellë 

të Qenies sonë, vëllazëria, ose e thënë më mirë shoqëria 

spirituale, e cila është shprehja e një eksperience të 

brendshme të unitetit. Sepse fjala është për 

njëndjenjëndryshe nga ajo e vëllazërisë në ndjesinë e saj 

vitale ose mentale, për një forcë nxitëse më të qetë dhe 

më të qëndrueshme. Vetëm kështu mund të 

zhduketegoizmidhe mund të ndërtohet në çdo njerinjë 

individualizëm i vërtetë i Perëndisë së pashoqe në bazë të 

komunizmit të vërtetë të një Perëndie të njëllojtë të 

njerëzimit, natyra e mirëfilltë e së cilës është unitetiti në 

shumëllojshmëri. Kjo zgjidhje mund të qortohet se do ta 
shtynte qëllimin e arritjes sënjë shoqërie njerëzore më të 

mirë deri në një zhvillim të ardhshëm shumë të largët të 

njerëzimit, sepse, sipas saj, asnjë sistem i krijuar nga 

arsyeja nuk do tëmund ta përmirësonte njeriun individual 

ose kolektiv. Një ndryshim i brendshëm i natyrës 

njerëzore, tepër i vështirë për t’u arritur nga shumënjerëz, 

do të ishte i nevojshëm për këtë. Nëse kjo është e vërtetë, 

nuk është e sigurt. Por e sigurt është që, në qoftë se 

zgjidhja nuk është e duhura, nuk ka fare zgjidhje, që, në 

qoftë se kjo nuk është rruga, nuk ka fare zgjidhje për 

njerëzimin. Meqë zhvillimi tokësor duhet ta tejkalojë 
njeriun siç e ka tejkaluar kafshën. Duhet të vijë një lloj 

më i rëndësishëm, i cili është i aftë për një ndryshim 

spiritual. Duhet të lindënjë formë e jetës, e cila është më 

afër Hyjnores. Sidoqoftë nuk ka asnjë arsyetim logjik për 

pohimin se një ndryshim i tillë nuk mund të zinte fillfare, 

vetëm sepse realizimi i tij nuk duket i 

mundshëmmenjëherë. Një kthesë vendimtare e 

njerëzimit drejt idealit spiritual, fillimi i një ngjitjeje të 

pandërprerë, i një udhëheqjeje përpjetë lartësive, nuk 

duhet të mbahet si diçka krejt e pamundur, edhe në qoftë 

se kulmet arrihen fillimisht vetëm nga udhëheqësit e 
paktë, shumë larg nga gjurmët e shoqërisë. Një fillim i 

tillë mund të thotë ndoshta nisjen e një ndikimi, i cili 

ndryshon menjëherë gjithë jetën njerëzore në orientimin 

e saj dhe zgjeronpërgjithmonë mundësitë e saja dhe gjithë 

strukturën e saj.8 

 

Para se të merremi hollësisht me rolin e veçantë të kombit 

indian për zhvillimin spiritual të gjithë njerëzimit, duhet 

të përmbledhim shkurt linjat thelbësore të historisë së 

 
8Po aty, f. 220 v. 
9Lidhur me historinë e Indisë shih Daniélou, Alain (2003): A Brief 

History of India. Rochester: Inner Traditions; Reddy, Krishna 

(2003): Indian History. New Delhi: Tata McGraw Hill; Robb, Peter 

(2004): A History of India. London: Palgrave Mcmillan; Kulke, 

Hermann; Rothermund, Dietmar (2006): Geschichte Indiens. Von der 

Induskultur bis heute. München: Beck; Ludden, David (2006): 

Geschichte Indiens. Essen: Magnus; Mann, Michael 

(2005): Geschichte Indiens vom 18. bis zum 21. Jahrhundert. 

Paderborn: Schöningh; Wilken, Klaus (2009): Indien in Geschichte und 

Gegenwart. Rostock: Baltic Sea Press. 

Indisë nga fillimi i sundimit kolonial britanik deri tek 

shpallja e pavarësisë.9 Sundimi kolonial britanik filloi në 

vitin 1757 dhemë 1858 u shpall India Britanike pas 

shtypjes së kryengritjes indiane. Më 1885 hindu dhe 

myslimanë bashkë themeluan Kongresin Kombëtar 

Indian (KKI; angl. Indian National Congress, INC), i 

cilifillimisht kërkontevetëm më shumë të drejta politike 

të bashkëvendosjes për popullsinë vendase. Për shkak të 
ndikimit në rritje të hinduve në KKI, më 1906 pasoi 

themelimi i Lidhjes së Myslimanëve (LM). Më 1916 KKI 

dhe LM hartuan bashkë një deklaratë me kërkesa për 

pavarësi indiane. Kësaj në gusht 1917qeveria britanike iu 

përgjigj me një deklaratë politike me synimin që Indisë 

t’i lejohej një kalim gradual drejt vetëqeverisjes. Në vitet 

njëzet të shekullit të njëzetë lindi lëvizja Hindutva me 

qëllimin e rikrijimittë një kombi të vetëm Hindu. Në vitin 

1925 u themelua Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), 

një organizatë kuadrosh radikalo-hinduiste e strukturuar 

hierarkikisht, e cila bazohej në parimet e Hindutva-s. Pas 

përfundimit të Luftës së Dytë Botërore eskaluan 
armiqësitë midis hinduve dhe myslimanëve, dhe më në 

fund edhe Jawaharlal Nehru dhe Mahatma Gandhi, 

udhëheqësit e KKI,dhanë pëlqimin për ndarjen e Indisë 

me shkëputjen e territoreve myslimane në formën e një 

krijimi të ri politik“Pakistan”, ashtu siç u kërkua nga LM. 

Në vitin 1947Pakistani dhe India u pavarësuan gati 

njëkohësisht si dominione në kuadrin e Komënuelthit 

Britanik. Në Kashmir komitët myslimanë u përpoqën të 

arrinin me forcë bashkimin me Pakistanin. Prandaj 

maharaxhai hinduist thirri Indinë në ndihmë dhe shpalli 

bashkimin me Indinë të principatës së tij të populluar 
kryesisht nga myslimanët. Konflikti për Kashmirin çoi në 

fund në Luftën e Parë Indiano-Pakistane, i cili nën 

ndërmjetësimin e Kombeve të Bashkuara përfundoi në 

vitin 1949 de fakto me ndarjen më dysh të Kashmirit. 

 

Sipas Shri Aurobindos, për ciklin aktual të botës 

Hyjnorja ka zgjedhur Indinë si shpëtimtaren e botës.10Ky 

fakt i vendosur në nivel okult u vërtetua si nga murgu 

hindu Svami Vivekananda11, i cili në fund të shekullit të 

nëntëmbëdhjetë ka bërë të njohur hinduizmin dhe jogën 

në perëndim, ashtu dhe nga Nëna. Historia e trashëguar e 
Indisë fillon me kohën vedike të Rishëve12 spiritualisht 

shumë të zhvilluar. Budizmi dhe spiritualiteti jetëmohues 

i Adi Shankarës13 – bota është vetëm një iluzion/maja14 –

çuan në mesjetë në një dobësim afatgjatë të kombit 

indian, i cili ra në një gjendje plogështie. Vetëm invazioni 

mysliman shkaktoi një lloj ringjalljeje, sepse e ushqeu 

popullsinë me dinamikë. Feja Sikh15 e lindur në shekullin 

e pesëmbëdhjetë ishte një përpjekje e parë për bashkimin 

e hinduizmit të mënjanuar nga bota dhe eislamit të 

10Lidhur me historinë e Indisë shihCWSA. Vëll. 20: The Renaissance 

in India; CWSA. Vëll. 35: Letters on Himself and the Ashram. 

Autobiographical Notes. 
11 Sanskr. Svami Vivekānanda (1863-1902): Njëri prej dishepujve 

kryesorë të Shri Ramakrishnës dhe themeluesi i Misionit të 

Ramakrishnës. 
12Sanskr.ṛṣi; dikush, që sheh (të vërtetën), një shikues, një i urtë. 
13Sanskr. Adi Ṥankara (rreth ca. 788–820 pas Krishtit): një filozof dhe 

teolog indian, i cili rreth vitit 800 pas Krishtitka themeluar filozofinë e 

Advaita Vedantës (sanskr. advaita vedānta). 
14 Sanskr. māyā. 
15 Sanskr.sikhī. 

https://de.wikipedia.org/wiki/International_Alphabet_of_Sanskrit_Transliteration
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përkushtuar ndaj botës, e spiritualitetit dhe e forcës së 

jetës. Deri para 200 vitesh India ishte vendi më i pasur i 

botës me një ekonomi të qëndrueshme pa shkatërrim të 

ambientit dhe pa shfrytëzim të popujve dhe vendeve të 

tjera. Kjo gjë tërhoqi fuqitë koloniale. Britanikët nuk u 

linin gjë mangut spanjollëve, francezëvedhe të tjerëve, të 

cilët e shkatërronin kulturën indigjene: ata krijonin zi 

buke artificiale me miliona indianë të vdekur nga uria dhe 
shtypnin mendësinë indiane nëpërmjet një sistemi 

arsimor evropiantë imponuar. 

 

Ndarjen e mëmëdheut në vitin 1947 Shri Aurobindo e 

quajti një vonim të dhimbshëm të zhvillimit spiritual të 

Indisë. Hapi i parë drejt ndarjes së Indisë u bë tashmë më 

1929, kur Mohandas Karamçand Gandi16  u solidarizua 

me fushatën për ruajtjen e kalifatit, gjë që çoi në veçimin 

e LM indiane. Kjo do të thonte humbjen e bazës spirituale 

të lëvizjes për pavarësi dhe fillimin e një faze të gjatë 

plogështie. Në këtë zhvillim fatalkontribuonte kuptimi i 

Gandit lidhur me spiritualitetin. Për të dobësia dhe 
varfëria ishin spirituale, ndërsa forca dhe pasuria nuk 

ishin spirituale. Prandaj ai synonte fitoren mbi sundimin 

britanik nëpërmjet dobësisë në formën e resistencës 

pasive. Bile Gandi shkoi aq larg saqë, në Luftën e Dytë 

Botërore, i shkroi Winston Churchill-it një letër me 

rekomandimin që t’u dorëzohej nazistëve dhe t’i mundte 

ata nëpërmjet rezistencës padhunë ose forcës së pastër 

shpirtërore. Kështu qe ish-luftëtari i lirisë Shri 

Aurobindo, që vihej, në kuptimin e një spiritualiteti 

dinamik dhe aktiv, së brendshmi dhe së jashtmi kundër 

ndarjeskërcënuese të vendit. Në mars 1942, me porosi të 
qeverisë britanike,Richard Stafford Cripps zhvilloi 

bisedime me Lëvizjen Kombëtare Indiane. Në këmbim të 

një bashkëpunimitë mëtejshëm me Britaninë e Madhe 

gjatë luftës ai u premtoi udhëheqësit të Partisë së 

Kongresit Indian Gandi dhe përfaqësuesit të LM Ali 

Jinnah lirimin e Indisë në statusin e dominionit pas 

disfatës së Japonisë, gjë që parashikonte pavarësinë 

direkt pas përfundimit të luftës. Lëvizja Kombëtare 

Indiane e refuzoi këtë, me përjashtim të Shri Aurobindos, 

i cili në një mesazh për Cripps-in e mirëpriti këtë 

propozimsi një rast, “që i ofrohet Indisë, për të 
përcaktuar vetë lirinë dhe unitetin e saj, për t’i 

organizuar ato në një liri të plotë vendimmarrjeje dhe për 

të zënë një vend të rëndësishëm nën kombet e lira të 

botës” 17 . Madje, Shri Aurobindo dërgoi një njeri të 

besuar në Delhi, për t’ua ndërruar mendjen udhëheqësve 

politikë të vendit, porata nuk ia vunë veshin. Propozimi i 

Cripps-it qe shansi i fundit për pavarësinë e Indisë pa 

ndarje, mirëpo Gandi e injoroi këshillën e Shri 

Aurobindos. Prandaj ai jo vetëm e vonoi pavarësinë e 

vendit, por edhe ishte përgjegjës për ndarjen e tij. 

 

Pasojat e kolonializmit ndikojnë deri më sot në Indi. Pas 
shpalljes së pavarësisë elita politike me edukim të huaj 

 
16Hindi Mohandas Karamchand Gandhi(1869 -1948). 
17  CWSA. Vëll. 35: Letters on Himself and the Ashram. 

Autobiographical Notes, f. 469. 
18  Bangladeshi është ish-Pakistani Lindor, i pavarur që nga Lufta e 

Bangladeshit në vitin 1971. 
19  Sanskr. dharma: kjo fjalë, e përkthyer në mënyra të ndryshme si 

“ligj”, “ligj moral”, “detyrë” dhe “fe”, përdoret njëkohësisht në një 

ose britanik kishte një qëndrim kolonialist. Kështu 

Jawaharlal Nehru u caktua nga mentori i tij Gandi si 

kryeministri i parë dhe nuk u zgjodh nga populli. Në vend 

të qëndrimit demokratik të të shërbyerit zgjatej qëndrimi 

kolonialist i të sunduarit. Kushtetuta, duke qenë një 

kolazh nga kushtetuta të tjera, ishte pa autenticitet dhe 

nuk kishte të bënte me nevojat e popullit. Kështu, 

kushtetuta dhe sistemi i qeverisjes, të dyja fillimisht të 
përpiluara për shfrytëzimin e Indisë, u morën prej 

britanikëve. Anëtarët e qeverisë zgjidheshin në mënyrë 

indirekte nga deputetët e korruptuar në parlament. Por 

mentaliteti indian dëshiron që të mund të zgjedhë në 

mënyrë direkte udhëheqësin e tij, të cilit ai i beson. 

Kështu duket se po përmbushet parashikimi i Shri 

Aurobindos se India do të duhej të kalonte përmes 

eksperiencës së demokracisë parlamentare, për të 

konstatuar më në fund se ajo nuk i përshtatet asaj.Kur 

OKB-ja i ofroi Indisë një vend të përhershëm në 

Këshillin e Sigurimit, Nehru e refuzoi me argumentin se 

askush nuk do ta sulmonte Indinë paqësore dhe se Kina 
do ta mbronte atë në rast rreziku; prandaj këtë vend duhej 

ta zinte Kina. Shri Aurobindo ishte kujdesur politikisht 

dhe spiritualisht që India të rifitonte në fillim pavarësinë 

e saj politike dhe ekonomike, me qëllim qëajo pasandaj 

të mund të gjente Shpirtin e saj, për të përmbushur 

misionin e saj për njerëzimin. Mirëpo, tani Pakistani, një 

nga burimet e terrorizmit mysliman botëror, përkrahej 

nga SHBA-ja kundër Indisë. Politikanë dhe ushtarakë 

pakistanezë ushqejnë frikën dhe urrejtjen ndaj Indisë, me 

qëllim që të mos arrihet ribashkimi i natyrshëm i të dyja 

vendeve. Sipas Nënës, një ditë SHBA do të fillojnë të 
përkrahin Indinë në vend të Pakistanit. Në një gjendje të 

ndryshuar botërore do të formohej një federatë e të gjitha 

ish-territoreve indiane Indi-Pakistan-Bangladesh 18 , në 

fillim kulturalisht, pastaj ekonomikisht, më në fund 

politikisht. Edhe Shri Aurobindo ishte i mendimit se 

India do të kalonte nëpër një proces të një joge kombëtare 

të gjerë, në të cilën do të shfaqeshin probleme të 

shumëllojshme, të cilat duhet të zgjidheshin, mundësi të 

imitimit të të tjerëve, të cilat duhet të shteroheshin, me 

qëllim që ajo të zbulonte d‘harmën19 e vet, d.m.th. ligjin 

e vet të brendshëm. Kështu Shri Aurobindo dhe Nëna 
ishin gjithnjë në kërkim të një personiudhëheqës të 

përshtatshëm për Indinë me cilësi të tilla si përpjekje 

spirituale, gatishmëri për të shërbyer dhe vitalitet. Nëna 

e priti kryeministren e atëhershme Indira Gandi në 

ashramin20 e Shri Aurobindos në Pondicherry dhe i dha 

„forcën e një tigri“. Por në vitet shtatëdhjetë Indira Gandi 

jepej pas shekullarizmit, për të shmangur konflikte midis 

hinduve dhe myslimanëve, duke braktisur kështu rrugën 

spirituale të ribashkimit kombëtar të rekomanduar nga 

Nëna. 

 

Vetëm kryeministri aktual Narendra Modi i partisë 
hindu-nacionaliste të themeluar më 1980,Bharatiya 

kuptim të gjerë dhe fleksibël. Në domethënien e saj më të thellë ajo 

është “ligji i veprimit sipas natyrës thelbësore të çdo qenieje”. 
20 Sanskr. āśrama: do të thotë shtëpia ose shtëpitë e mësuesit ose 

mjeshtrit të një filozofie spirituale, në të cilat banojnë ata, që vijnë tek 

ai për mësim dhe praktikë. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bharatiya_Janata_Party
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Janata Party (BJP), i krahut politik të lëvizjes së 

lartpërmendur RSS, shquhet përsëri për përpjekje 

spirituale.Bërthama e RSS është Shakha, ku anëtarët 

takohen disa herë në ditë ose çdo javë për ushtrime 

sportive dhe shkollime ideologjike. Në ditët tona 

ekzistojnë mbi 25000 Shakha në gjithë Indinë. Aktivitetet 

e një Shakha-je janë jogë, gara, diskutim i temave sociale, 

lutje drejtuar Nënës Indi dhe udhëzim pedagogjik në 
histori, filozofi, kulturë dhe etikë të Indisë nga një 

personalitet i shquar, i zgjedhur nga koordinatori i 

Shakha-s. Pasi refuzoi fillimisht një angazhim partiako-

politik në demokraci, shkollimi i politikanëve është bërë 

ndërkaq një nga detyrat kryesore të RSS. Me këtë 

Hindutva është një lëvizje opozitare ndaj modelit 

shekullar të shtetit, i cili është konsideruar nga Mohandas 

Gandi si zgjidhje për konfliktet fetare, kryesisht midis 

myslimanëve dhe hinduve, dhe sot është i përcaktuar në 

kushtetutë. Prandaj shumë hindu si edhe jo-hindu, p. sh. 

myslimanë dhe të krishterë, e refuzojnë lëvizjen 

Hindutva. Me këtë konflikt të brendshëm bashkohet 
rreziku i materializmit të importuar nga perëndimi pa një 

bazë spirituale. India si Shpirt Kolektiv që po bëhet 

koshient, qëndron para sfidës së madhe të gjejë d’harmën 

e vet dhe mbi këtë bazë të formojë nga e para jetën e saj 

kombëtare, për të përmbushur rolin e saj si udhëheqëse të 

njerëzimit. 

 

Kur bëhet fjalë për historinë e lindjes së kombit shqiptar21 

si një Shpirt Kolektiv, ne mendojmë para së gjithash për 

tema të tilla si çështja e etnogjenezës shqiptare, 

Skënderbeu, sundimi osman, rilindja, shpallja e 
pavarësisë dhe konferenca e ambasadorëve në Londër 

1912/1913, sundimi i Zogut, diktatura e Enver Hoxhës, 

çështja e Kosovës, lufta e Kosovës 1998/1999 dhe 

shpallja e pavarësisë së Kosovës 2008. Këtu ne duam të 

merremi përmbledhtazi vetëm me temën e parë.22Të tri 

teoritë kryesore mbi etnogjenezën shqiptare janë: teoria 

ilire e prejardhjes së shqipes nga ilirishtja ose e 

autoktonisë së shqiptarëve si pasardhësve të ilirëve; 

teoria trake e prejardhjes së shqipes nga trakishtja ose e 

imigrimit të paraardhësve trakë; teoria substrat ballkanik 

e prejardhjes së shqipes as nga ilirishtja as nga trakishtja 
ose e zhvillimit të saj nga një gjuhë tjetër e panjohur 

ballkanike e vjetër.Sipas Joachim Matzinger-it, kërkimet 

e gjuhësisë historike kanë treguar se shqipja, bashkë me 

greqishten, frigishten dhe armenishten, i përket 

ballkanindoeuropianishtes, një nëngrupi indoeuropian. 

 
21  Lidhur me këtë shihSkendi, Stavro (1967): The Albanian national 

awakening, 1878-1912.Princeton University Press; Bartl, Peter (1995): 

Albanien. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Regensburg: Pustet; 

Hoxhaj, Enver (2006): Mythen und Erinnerungen der albanischen 

Nation – Illyrer, Nationsbildung und nationale Identität. In: Tyche. 

Beiträge zur Alten Geschichte, Papyrologie und Epigraphik 20, f. 47–

76; Clewing, Konrad (2006): Religion und Nation bei den Albanern. 

Von Anspruch und Wirkungsmacht einer Religion übergreifenden 

Nationenkonzepts. In: Mosser, Alois (Bot.): Politische Kultur in 

Südosteuropa. Identitäten, Loyalitäten, Solidaritäten. Frankfurt am 

Main: Peter Lang 2006, f. 147-182; Clayer, Nathalie (2007): Aux origines 

du nationalisme albanais: la naissance d'une nation majoritairement 

musulmane en Europe.Paris: Karthala; Schmitt, Oliver Jens (2012): Die 

Albaner: Eine Geschichte zwischen Orient und Okzident. München: 

Beck. 
22 Lidhur me këtë shih hollësishtGostentschnigg, Kurt (2016): Die 

Diskussion der Frage der albanischen Ethnogenese. Ein historischer 

Abriss. In: Eckehard Pistrick (Bot.): Deutsch-Albanische 

Kjo bashkësi parahistorike komunikimi në një areal 

ballkanik konvergjence, së cilës i kanë përkitur me gjasë 

edhe idiomat e njohura të vjetra ballkanike si ilirishtja, 

dakishtja dhe trakishtja, është emërtuar kështu, sepse 

shumica e këtyre gjuhëve ishte dëshmuarnë kohë 

historike në Ballkan ose në fqinjësinë e tij gjeografike. 

Prandaj çështja e prejardhjes së shqipes zhvendoset në 

një periudhë kohore shumë më të hershme. Gjuhësia 
historike jep një përgjigje të besueshme për çështjen e 

prejardhjes së shqiptarëve dhe të origjinës së shqipes. 

Sipas dëshmisë së toponimisë së Shqipërisë, shqiparët në 

vendbanimet e tyre historikisht të dokumentuara janë 

imigrantë nga Ballkani i brendshëm.23 Kurse gjuhëtari, 

përkthyesi dhe filozofi shqiptar Petro Zheji24mendon se 

shqipja është e vetmja gjuhë simbolike e ardhur, simbolet 

e së cilës mundësojnë zbërthimin e çdo fjale të çdo gjuhe 

dhezbulimin e kuptimittë saj motivues.Në qoftë se Zheji 

konkludon nga kjo se shqipja është gjuha amtare e 

sanskritishtes dhe e të gjitha gjuhëve të botës, atëherë ai 

shkon tepër larg, sepse i referohet vetëm formës së ardhur 
me shkrim të sanskritishtes dhe nuk njeh origjinën gojore 

të kësaj gjuhe të të gjitha gjuhëve. Shqipja mund të jetë 

një e afërme e afërt e sanskritishtes, nën gjuhët e gjalla 

ndoshta e afërmja e saj më e afërt. Por sanskritishtja është 

dhe mbetet nëna e të gjitha gjuhëve. Mirëpo, në qasjen e 

tij spiritualo-mistike drejt së ardhmes së një shkence të re 

Zheji ka plotësisht të drejtë dhe në këtë fushë është një 

nga pionierët perëndimorë. 

 

Nëqoftëse krahasojmë historinë e indianëve me atë të 

shqiptarëve, atëherë zbulojmë disa paralele interesante, 
të cilat mund t’i cekim vetëm shkurtkëtu. Edhe India edhe 

Shqipëria kanë një të kaluar koloniale shekullore. As 

India as Shqipëria nuk kanë sulmuar kurrë ndonjë vend 

tjetër. Në të dyja vendet turbokapitalizmi, korrupsioni, 

largimi i trurit dhe materializmi i importuar nga 

perëndimi pa bazë spirituale e minojnë jetën kombëtare. 

Gandizmi i Ibrahim Rugovës në Kosovë çoi në një rrugë 

pa krye, sepseqeveria serbe besonte në shtypjen e 

dhunshme të lëvizjes për pavarësi.Ushtria Çlirimtare e 

Kosovës (UÇK) ishte rrugëdalja nga ky qorrsokak, rruga 

e luftës së pashmangshme, siç tregohet në B’hagavad 
Gitë25, librin e shenjtë të hinduve. Megjithatë, aksionet 

hakmarrëse të luftëtarëve të UÇK-së ndaj serbëve dhe 

romëve pas luftës do të thonin braktisjen e rrugës së luftës 

legjitime për liri dhe pavarësi. Hinduizmi është një fe e 

paorganizuar e shumëllojshmërisë në unitet. Prandaj ai ka 

Wissenschaftsbeziehungen hinter dem Eisernen Vorhang. Wiesbaden: 

Harrassowitz. (= albanische Forschungen 39), f. 51-74; Matzinger, 

Joachim (2009): Die Albaner als Nachkommen der Illyrer aus der Sicht der 

historischen Sprachwissenschaft. In: Frantz, Eva Anne; Schmitt, Oliver 

Jens (Bot.): Albanische Geschichte. Stand und Perspektiven der 

Forschung. München: Oldenbourg, f. 13-36. 
23Gostentschnigg (2016), f. 71 v. 
24Zheji, Petro (2005-2006): Shqipja dhe Sanskritishtja. 1 dhe 2. Tirana: 

Tertiumdatur; Zheji, Petro (2015): Roli mesianik i shqipes: shembja e 

kullës së Babelit. Tirana: UET Press; Zheji, Petro (2012): Libri i 

aforizmave. Tirana: Media Print. 
25 Sanskr. Bhagavad Gītā: kjo “këngë qiellore” tregon një episod në 

eposin e vjetër Mahab’harata (sanskr. Mahābhārata), në të cilin, në 

fushën e betejës së Kurukshetrës (sanskr. Kurukṣetra), Hyjnorja, në 

formën e Shri Krishnës (sanskr. Śrī Kṛṣṇa), i jep mësime Arxhunës 

(sanskr. Arjuna). Është shkrimi indian më i famshëm dhe i njohur 

botërisht. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bharatiya_Janata_Party
http://www.worldcat.org/title/albaner-eine-geschichte-zwischen-orient-und-okzident/oclc/785811669/viewport
http://www.worldcat.org/title/albaner-eine-geschichte-zwischen-orient-und-okzident/oclc/785811669/viewport
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mbijetuar 5000 vite. Mistiku indian Shri Ramakrishna26 i 

shekullit të nëntëmbëdhjetë i provoi të gjitha tri fetë 

botërore të mëdha – hinduizmin, krishterimin dhe islamin 

– dhe e gjeti Perëndinë në të gjitha këto rrugë. Edhe 

Shqipëria është një shembull i bashkëjetesës paqësore 

shekullore të katolikëve, myslimanëve, ortodoksëve dhe 

bektashinjve. Ashtu si indianët edhe shqiptarët duhet të 

gjejnë ende d’harmën e tyre, d.m.th. fatin e tyre të 
brendshëm. Për këtë kërkohet sidomos avangarda 

spirituale e të gjitha besimeve dhe individëve të ndriçuar, 

për të krijuar qendra drite të zhvillimit kolektiv të 

koshiencës,ashtu siç bektashinjtë rreth vëllezërve 

Frashëri dikur kanë marrë përsipër rolin pararendës për 

Rilindjen duke qëndruar në traditën mistike të 

sufizmit.Kombi i ri shqiptar dallohet nga një vitalitet i 

madh. Por vetëm nëse ai nuk e vë më këtë forcë të 

çmueshme në shërbim të egos kolektive, por e 

përqendron atë rreth Qenies Shpirtërore Kolektive, që 

ende mbetet për t’u zbuluar, ai mund të luajë rolin e tij të 

lindur dhe të pangatërrueshëm për bashkimin spiritual të 
Europës dhe të botës. Shqipërinë dhe Indinë i lidh edhe 

fakti i ndarjes së kombit. Për sa i takon motivacionit 

përkatës, ka një ndryshim thelbësor: ndarja indiane 

ndodhi nga brenda për shkak të kontradiktës midis 

hinduve dhe myslimanëve; ndarja shqiptare ndodhi nga 

jashtë për shkak të baraspeshimit të interesave të fuqive 

të mëdha. Pakistani dhe Bangladeshi, ish-Pakistani 

Lindor, janë të lidhur së brendshmi me Shpirtin indian. 

Prandaj, ribashkimi i tyre me nënën Indi do të ndodhë 

herët a vonë. Çdo patriot e ndien Shpirtin prapa kombit 

të tij, vendit të tij. Njeriu mund ta perceptojë këtë Shpirt 
Kolektiv, por nuk mund ta përkufizojë, sepse ai qëndron 

përtej Mentales. Nëqoftëse Shpirti Kolektiv ekziston në 

brendësi, atëherë ai kërkon një rrugë për manifestimin e 

tij në jashtësi. Prandaj zhvillimi i ardhshëm i çështjes 

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

brezash një komb të vetëm shqiptar apo një komb 

shqiptar dhe një komb kosovar? Në rast se një Shpirt 

Kolektiv qëndron prapa kosovarëve tashmë gati për 

manifestim, ne do të kemi pas disa dekadave dy kombe 

shqipfolëse, siç ka qenë rasti me Gjermaninë dhe 

Austrinëpas Luftës së Dytë Botërore. Në rast se Kosova 
mbetet në brendësi e lidhur me Shpirtin shqiptar, edhe 

këtu do të ndodhë herët a vonë ribashkimi i saj me nënën 

Shqipëri. E njëjta gjë vlen për vendbanimet e tjera me 

shumicë shqiptare, të cilat kufizohen me Shqipërinë dhe 

Kosovën. Në qoftë se ka një Shpirt, individualisht dhe 

kolektivisht,premisë, nga e cila po nisemi këtu, atëherë ai 

një ditë do të dalë në pah dhe do t’i marrë frerët e veprimit 

në dorë. Pastaj është veçse një çështje kohe, dekadash ose 

shekujsh, derisa të bashkohet së jashtmi – në çfarëdo 

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

brendshmi. 

 
Për të mundur të vazhdojmë në mënyrë përthelluese 

fillimin e krahasimit të çështjes shqiptare me çështjen 

indiane në dritën e Jogës Integrale të Shri Aurobindos, 

më parë duhet të shtjellohen në studime të veçanta 

afatgjata fazat relevante të formimit të kombit shqiptar në 

kuptimin e rritjes së koshiencës së Shpirtit Kolektiv dhe 

 
26Sanskr. Śrī Rāmakṛṣṇa (1836-1886). 

të zhvillimit të pjesëve të tija mentale dhe vitale, duke 

marrë parasysh pjesëmarrjen përshpejtuese të 

personaliteteve të spikatura spirituale. 

(fund) 
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Ndue Ukaj, Prishtinë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            A mund të ëndërrojmë një republikë humane?  

 
Mjedisi ynë politik është varfëruar tej mase dhe duket sikur 
është bërë steril për ide të shëndosha politike dhe tejet i 
pëlleshëm për marrëzi të pafundme politike. Ky mjedis, me 
shumë pak përjashtime, është tejet agresiv ku grindjet primitive 

u kanë zënë vendin debateve normale e intrigat quhen informata 
e ide politike.  
  
Kosova është futë në një mjegull mendore e politike dhe nga 
kjo nuk mund ta nxjerrë askush, dhe nuk ka ilaç për t' i kuruar 
sëmundjet tona serioze politike, mendore, që rrjedhimisht janë 
edhe kulturore.  
  

Ekziston vetëm një mundësi që të dalim nga kjo mjegull 
mendore, politike e kulturore dhe ajo është të bëhemi të vërtetë 
dhe ta braktisim shkollën e intrigave e të thashethemeve dhe të 
fillojmë të bëhemi nxënës të mirë.  
  
Deri tash kemi qenë nxënës të këqij dhe jemi joshur më shumë 
nga idetë dhe lajmet e këqija sesa nga ato të mirat. 
  

Modelin se si duhet të jetë një udhëheqës normal, rrjedhimisht 
një sistem politik normal, na tregojnë shembuj të shumtë nëpër 
botë. Mua më pëlqen ta rikthej në vëmendjen tuaj Václav 
Havelin, një shkrimtar dhe udhëheqës shembullor.  
  
Ja siç e përshkruan atë këshilltari i parë i tij, Jiří Pehe:  ‘‘Shumë 
mund të pyesin se çfarë e bënte Havel-in të jashtëzakonshëm. 
Përgjigjja është e thjeshtë: njerëzia. Ai ishte i njerëzishëm, njeri 

me parime. Ai nuk luftoi kundër komunizmit për shkak të një 
agjende të fshehtë personale, por vetëm sepse ishte, sipas atij, 
një sistem i padrejtë dhe imoral.”  
  
Pra, shkrimtari dhe politikani Václav Haveli ishte i tillë, sepse 
kishte ide të mëdha, besonte në të, ishte politikan kreative, e 
donte njeriun dhe e dinte se çfarë republike ëndërronte: 
  
‘‘Ju mund të pyesni se çfarë republike ëndërroj unë. Më lejoni 

të përgjigjem: Unë ëndërroj një republikë të pavarur, të lirë dhe 
demokratike, një ekonomi të begatë dhe shoqëri të drejtë, me 
pak fjalë, një republikë humane e cila i shërben individit dhe 
shpreson se edhe individi do t’i shërbejë. Për një republikë me 
njerëz të harmonishëm, pasi përndryshe do të ishte e pamundur 
të zgjidhnim problemet tona, njerëzore, ekonomike, ekologjike, 
sociale dhe politike.” Nga përvoja e dimë se nuk mund të 
ëndërrohet një republikë humane nga ata që ushqehen me 

intriga, thashetheme e debate të cekëta dhe që sillen e pështillen 
rreth retorikës së njëjtë të ligjërimeve përjashtuese. Republika 
që propozojnë ata është republika e gjymtë, e gjuhës së tyre të 
reduktuar në mllef, që domethënë një republikë e cektë, e 
varfër, plot pezëm dhe pa humanizëm.  
  
Ëndrra për republikë humane, mund të arrihet vetëm me 
politikanë të njerëzishëm, të urtë dhe që kujdesen për njeriun 

(madje edhe për kundërshtarin), pra me të tillë që nuk mbjellin 
helm e terror psikologjik, siç bëjnë disa ndër ne. Shembull të 

provuar dhe të dëshmuar  e kemi Ibrahim Rugovën, njeriun e 
ideve dhe idealeve të mëdha, trashëgimia politike e të cilit është 
udhërrëfyese për një republike humane.  
  

Pra, ëndrra për një republikë humane, nuk mund të jetësohet me 
politikanë që krejt ligjërimin politik e kanë helm kundër 
kundërshtarëve dhe ngjyejnë në terrenin e ligjërimeve radikale 
ideologjike, ku urrejtja për kundërshtarin është më e madhe se 
dashuria për vendin. Ky soj politikani, me retorikë boshe e 
shprehje të gërditshme, më së shumti di të etiketojë të tjerët, por 
kurrë nuk tregon alternativa të shëndetshme shoqërore. Të tillët 
u propozojnë veten si profetë, e idetë e tyre ndonjëherë si ide 

shkencore e ndonjëherë si dogma religjioze.   
 
Lexuesi i kujdesshëm i njeh mirë këta dhe e kupton mirë 
sfondin historik të lëvizjeve të tilla. E të tillët, ka treguar historia 
se janë shumë të rrezikshëm. Ata lozin keq me fatin e popullit 
dhe me dëshpërimin e tij, të cilin e përdorin për kusure 
ideologjike dhe bindje radikale politike.   
  

Litari i fortë i populizmit i mbarsur me demagogji e retorikë 
boshe, i qëndrimeve radikale politike, në vendin tonë, gjithnjë 
e më po tërheq shumë ithtarë brenda tij, por ky litar, është në 
dorën e një tufë shkretanësh, që përpos demagogjisë e retorikës 
boshe, shoqërisë nuk i japin asgjë.  
  
Me sojin e tillë ëndrra për një republike humane bëhet 
krejtësisht e pamundur. Shoqëria jonë e dërmuar, ka nevojë për 

udhëheqës të butë e mendje që e udhëhiqen nga ide solidare dhe 
jo nga mendje radikale e demagogjike. 
  
Sepse - ëndrra për një republikë humane nuk bëhet me rrëfime 
politike të cekëta, me intriga , qëndrime radikale, përjashtime e 
patriotizëm të kamufluar me llafologji. 
  
Tash e sa vite kemi humbë shumë çaste historike, duke mos 
arritë të bëhemi demokraci normale e as të hyjmë në familjen e 

kombeve të përparuara, përkundër faktit se kemi pasë përkrahe 
të jashtëzakonshme nga fuqitë perëndimore për t’u rimëkëmbë 
politikisht, ekonomikisht dhe kulturalisht.   
  
Këtë çast e kemi humbë dhe tani jemi në një amulli të 
pashembullt. Përpara kemi sfida ekzistenciale, të natyrës 
politike, ekonomike e kulturore. Bota ka filluar të humbë 
durimin me ne. Ne duhet të pendohemi dhe në mënyrë të 

përkorë t’iu afrohemi edhe njëherë atyre dhe të kërkojmë dorën 
e tyre.   
  
Ky mund të jetë çasti i fundit që të këndellemi,  të kthemi prapa 
dhe të shohim ku e kemi humbë  rrugën. Nëse e humbim këtë 
rast - e rreziku është që të humbim - nesër mund të pendohemi, 
por atë që kemi humbë kurrë s'do të mund ta kthejmë. 
 

Historia jonë është e mbushur me përplot me anomali të tilla.
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Bullgaria bllokoi Maqedoninë e Veriut 
  

Për fat të keq, në historinë e Bashkimit Evropian dhe 

mbarë Evropës, 17 nëntori 2020 do shënojë një datë për 

tu mbajtur mend, në se gjendja nuk do ndreqet shpejt. Atë 

ditë, Bullgaria zbatoi ultimatumin e saj me 20 pika të vitit 

2019 drejtuar Shkupit dhe vuri veton për hapjen e 

negociatave të Maqedonisë së Veriut me BE. 

 

Para këtij vendimi, qeveria bullgare dhe elita politike e 

atij vendi u ankua me të madhe që BE është e pazonja ta 
kuptojë historinë bullgare dhe pozitën e Sofjes ndaj 

Maqedonisë së Veriut çka “të befason”, sepse “shkenca 

historike bullgare” (българската историческа наука) “e 

provon” që Sofja ka të drejtë.  

 

Delegacioni bullgar procedoi duke bllokuar hapjen e 

negociatave me Maqedoninë e Veriut, me gjithë që 

intelektualë të rëndësishëm bullgarë kishin shkruar një 

Letër të Hapur me 5 tetor 2020 me të cilën kërkonin që të 

mos shkelej në këtë shteg të rrezikshëm.  

 

Mbi të gjitha, sikurse njofton shtypi evropian, Sofja do 
që Maqedonia e Veriut të pranojë që maqedonishtja nuk 

është gjuhë më vete, por një formë ose dialekt i 

bullgarishtes. Bërja politikë me ultimatume ka qenë diçka 

e paparë në Evropën e pasluftës- deri tani. 

 

Të vendosësh për një gjuhë, njëjtësi dhe histori 

shtetërore, që janë pjesë dhe tagër e sovranitetit, është 

diçka e praktikuar në Evropë këto 350 vitet e fundit. 

Shtetet e tjera nuk kanë të drejtë të ndërhyjnë, përndryshe 

ndizen konflikte. Nga ana tjetër, me kohë, një gjuhë e 

vetme mund të ndahet në më shumë gjuhë, sikurse është 
rasti i latinishtes që u nda në frëngjisht dhe italisht. Mund 

të ndodhë edhe e kundërta, kur folësit e dy gjuhëve 

vendosin të mbajnë vetëm njërën gjuhë, sikurse është 

rasti i bashkimit gjuhësor ndërmjet flandishtes belge dhe 

holandishtes, që përfundoi në gjuhën nederlanishte.  

 

Kështu, në shumicën e tyre, folësit e maqedonishtes nuk 

e quajnë gjuhën e vet (pjesë) bullgare, po ashtu nuk 

mëtojnë që bullgarishtja është formë e maqedonishtes. 

Përse atëhere Bullgaria nuk e respekton sovranitetin e 

fqinjit të vet? Shumë vëzhgues ndërkombëtarë kritikojnë 

me të drejtë prirjet autokratike të sotme të Hungarisë dhe 
Polonisë. Por pothuaj asnjë nuk mban shënim që në BE, 

sundimi i ligjit është shumë pak i zbatueshëm në Bullgari 

(https://verfassungsblog.de/so-why-dont-we-just-call-

the-whole-rule-of-law-thing-off-then/).  

 

Bullgaria është vendi më i varfër në BE 

(https://www.bbc.co.uk/neës/uk-politics-eu-referendum-

36322484). Dhe tani Bullgaria e përdor BE për të treguar 

rëndësinë e vet duke ndërhyrë në sovranitetin e 

Maqedonisë së Veriut. Është një rast i asaj kur “bishti e 

tund qenin” dhe jo anasjellas. 
 

Vetoja e Bullgarisë është një shkelje flagrante e artikullit 

1 të Aktit Final të Helsinkit (1975).  

 

Bullgaria po ndjek Rusinë që më 2014 dhunoi shumë 

premisa të këtij dokumenti duke aneksuar Krimenë e 

Ukrainës. Duke e mbajtur njërin sy të mbyllur për atë që 

po bën Sofja nuk do ishte zgjidhje, sepse shpejt kjo mund 

ta ballafaqojë BE me një cikël tjetër konfliktesh. madje 

edhe luftë në Ballkan.  

 

Më 2017, si përgjigje për mbështetjen e Sofjes për 
përpjekjet e Shqipërisë për të nisur negociatat me BE, 

Tirana pranoi ta quajë pakicën etnike sllavisht folëse të 

maqedonasve si “bullgare”. Përveç Maqedonisë së 

Veriut, Bullgaria është duke nxitur konflikt në Moldavinë 

jugore, ku Sofja mbështet prirjet separatiste në zonën e 

“pakicës bullgare” atje.  

 

Njëkohësisht, brenda vendit të vet, autoritetet bullgare po 

bëjnë gjithçka për të shtypur dhe tjetërsuar pakicën turke 

në Bullgari, dhe romët. Kjo nuk është diçka e mirë dhe 

duket sikur qeveria bullgare po imiton politikën 
neoimperiale të Kremlinit për “Botën Ruse”. (Русский 

мир).  

 

Ndërsa Moska do të rifitojë kontrollin në të gjithë vendet 

pas-sovjetike, Bullgaria në kërkesën e saj për “Botën 

bullgare” (Български свят) duket sikur po kërkon të 

ndërtojë një sferë ballkanike të vazhdueshme ndikimi të 

saj që nga Shqipëria deri në Moldavi.  

 

 

Përktheu në shqip Bardhyl Selimi 

 
 

 

https://verfassungsblog.de/so-why-dont-we-just-call-the-whole-rule-of-law-thing-off-then/
https://verfassungsblog.de/so-why-dont-we-just-call-the-whole-rule-of-law-thing-off-then/
https://www.bbc.co.uk/neës/uk-politics-eu-referendum-36322484
https://www.bbc.co.uk/neës/uk-politics-eu-referendum-36322484
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Anton Marku, Vjenë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Vit i keq për Kosovën 
 

Kosova përmbylli vitin më sfidues që nga shpallja e pavarësisë duke ndërruar tri qeveri. Në këtë kohë krize asnjëra prej 

tyre nuk udhëhoqi me shtetin, por që të tria bënë, cila më pak e cila më shumë, që kriza të udhëheqë me shtetin. Pandemia 

na mundësoi që të kuptojmë se sa të parëndësishme janë gjërat tjera në krahasim me shëndetin, e aq më tepër me jetën.  

 

Pandemia 

Qeveria aktuale, përpos që çdo ditë e më tepër po 

dëshmon paaftësinë e saj për t‘u përballur me pasojat e 

virusit, po përpiqet që edhe të kufizojë demokracinë duke 

përdorur mjete demokratike (dekrete, udhëzime 

administrative, etj). Po të bëhet një bilanc dhe të tërhiqet 

një vijë për sa i përket luftimit të kësaj të keqeje globale 

atëherë ajo do të vendosej në këndin e poshtëm të 

mesatares, diku mes dëshpërimit dhe frustrimit. Por, edhe 

ashtu, që nga marsi më nuk po i shtrëngojmë duart njëri-

tjetrit por po ‘‘grushtohemi’’. E prapë se prapë kosovarët 

e duan shtetin e tyre si asnjë tjetër. Po të mund të 
zgjidhnin se ku do të lëshonin shpirtin atëherë shumica 

absolute do ta bënin këtë mu aty.  

 

Gjykata speciale 

Në historinë më të re Haga ka bërë shpesh që gjethet e 

rëna t’u kthehen degëve, të marrin zë, të flasin dhe të 

tregojnë se kush i detyroi të prekin dheun. Në këtë 

kontekst kosovarët duhet të besojnë në drejtësinë 

ndërkombëtare pa paragjykime dhe hezitime, dhe atë jo 

vetëm atëherë kur ajo lëshon aktgjykime lirues. Nuk 

duhet të ketë asnjë dyshim se të pafajshmit do të dalin 

faqebardhë. Të tjerët e dinë vetë. E di dhe populli që e 
kanë burgosur për dy dekada, e për fat të keq, të 

burgosurit nuk kanë çelësa. Ata duhet kërkuar diku tjetër.  

 

Merimangat gjatë tërë jetës punojnë rrjetën e tyre, por 

edhe vetë jetojnë në të. Erërat nuk fryjnë vetëm për të 

lëkundur trupat e lisave, por edhe për të pastruar rrugët.  

 

Dialogu 

As Kosova e as Serbia nuk i kanë hyrë sinqerisht procesit 

të dialogut, dhe atë që nga fillimi. Ajo ishte më shumë 

fasadë për t’i treguar bashkësisë ndërkombëtare se gjoja  
janë të interesuar për normalizimin e raporteve mes tyre. 

Në anën tjetër kanë punuar pareshtur që të sabotojnë 

zbatimin e marrëveshjeve të dala nga ai. Kjo strategji dha 

rezultate dhe vazhdon të japë edhe sot. Negative 

natyrisht. Shenjat janë se edhe në të ardhmen do të luhet 

e njëjta lojë. Mbase kësaj radhe me mjete dhe 

protagonistë të tjerë.  

 

Zgjidhja përfundimtare e çështjes së Kosovës mbase do 

të shtyhet deri në shekullin tjetër, atëherë ku ca gjenerata 
të tjera, të cilat nuk arritën të armiqësohen ndonjëherë, të 

pajtohen mes vete. Ajo ditë do të varet lartë në perin e 

historisë. Deri atëherë, jo vetëm ajo por dhe i tërë 

Ballkani, do të vazhdojnë të kultivojnë me stoicizëm 

epitetin me të cilin i njeh bota: Fuqi baroti. 

 

Ne dhe ata 

Është koha e fundit që serbët të kuptojnë se Kosova u ka 

dalur nga duart dhe se ajo nuk do të jetë më kurrë pjesë e 

Serbisë. Në anën tjetër, edhe kosovarët duhet të fillojnë 

të mos besojnë më se njohja nga Serbia, sikurse edhe 
anëtarësimi në BE, NATO e OKB janë afër.  

 

Liria di t’i ngjajë edhe diellit pa dritë. Emrat e një pjese 

të atyre, asaj më të zhurmshme, që pretendojnë se e sollën 

atë, do të mbeten të shënuar në kujtesën kolektive si miza 

të cilat kurrë nuk arritën të bëhen flutura. 

 

Reflektim 

Kosova sapo hyri në dekadën e re e lodhur, e sëmurë, e 

rrudhur dhe më me pak njerëz. Ka kohë që mbi qiellin e 

saj nuk është parë asnjë ylber.  

 
Qoftë ndryshe viti në të cilin sapo hymë!         
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Histori

 

Mr. Sc. Murat Ajvazi, Baden/Zvicër 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frika në Itali nga pushtimet osmane në Ballkan sipas historianit zvicran frankofan Simonde 

de Sismondi 
 
Simonde de Sismondi lindi me 09.05.1773 në Gjenevë të 

Zvicrrës dhe vdiq me 25.06.1842 në Chene Burg të 

Gjenevës, i cili la pas vetës një mori studimesh të 

ndryshme ndër to : Historia e Republikave Italiane të 

mesjetës e botuar në gjashtë vëllime (Hisotrie des 

Republiques Italiennes du Moyen Age) botuar në Cyrih.  

Në këtë libër Sismonde de Sismodi flet edhe për frikën 

në Ballkan dhe Itali nga pushtimet Osmane.   

Libri ‘‘Hisotrie des Republiques Italiennes du Moyen Age’’ 

 

Pas luftrave të përgjakshme që kishte kaluar në vite, u 

duk se Italia më në fund jetoi në paqe. Për frikën që kishte 

kapluar Italin, Simonde de Sismodi, shkruante: Dy 

dinasti të reja u instaluan në dy shtetet më të forta. Ajo e 

familjes Sforza në Dukatin e Milanos dhe Kopili i 

Aragonit në Mbretërinë e Napolit. Kjo paqe nuk u trazua. 

Me përjashtim të ndonjë lufte të shkurtër dhe të 

parëndësishme, deri në pushtimin e francezëve më 1494. 

Në atë kohë, ndryshimi i politikave në të gjithë Europën 

e bëri republikën teatër të një lufte të re mes forcave të 
reja, duke e shndërruar brenda një gjysmë-shekulli në 

rang tribush, apo edhe territoresh më të vogla. 

     

Tridhjetë vitet e paqes që gëzoi Italia para këtij 

revolucioni të fundit, të cilat i dhanë fund edhe 

ekzistencës së saj politike, ishin të karakterizuara nga 

shkrimi me dorë. Me shpikjen e shtypit, u lehtësuan 

shumë dhe bënë një qasje të re për filozofinë, 

peripaticiene dhe platoniane të poezive dhe elokuencën 

latine, të poezisë vulgare, të teatrit, të arkitekturës, të 

skulpturës, dhe të pikturës. I gjithë luksi i të shprehurit 

dhe i të imagjinuarit u shfaq, ose së paku u krijua gjatë 

kësaj periudhe. Shpërthimi i arteve dhe i letrave, të 
favorizuara në të gjitha drejtimet, bëri që shkrimet e 

vjetra t’i mbeteshin historisë, interesi për të cilën ishte në 

zhdukje. Me këtë liri, u zbehën madhështia e shpirtit, të 

thënit e drejtpërdrejtë, mungesa e interesit. Sidomos 

madhështia e shpirtit, të cilën zotërit e republikës e kishin 

patur, më nuk u ruajt. Pushteti ishte gjithnjë e në rritje i 

familjes ambicioze, e mbyste çdo ditë e më tepër lirinë në 

Firenze dhe në Bolonja. Gjeneva e humbi lirinë në anarki. 

Ndërsa Venediku u zhyt nën një oligarki të dyshimtë. 

Italia e asaj kohe, u karakterizua nga shumë vepra të 

bukura por pa thelb. Nëse tek eruditët gjendej ngrohtësi 
e pasion, tek magjistratët kishte mungesë karakteri, 

luftëtarët nuk kishin kurajo, dhe qytetarët kishin humbur 

patriotizmin. Zbehjen e këtyre ndjenjave dhe detyrave 

publike Italia e tregoi ku u përfshi në luftën me turqit, 

gjatë po asaj periudhe. Befas ishte shndërruar në një 

koloni të perandorisë turke, e cila ndahej me pjesën tjetër 

nga deti. U bënë shumë alarme për një luftë të 

mundshme, predikime për një kryqëzatë, por nuk u mor 

asnjë masë energjike për të çliruar nga kthetrat e 

osmanëve ishujt dhe kolonitë që popujt italianë kishin në 

detin e Greqisë. Italia i la turqit që të zgjeronin zotërimet 

e tyre deri në brigjet e Dalmacisë, të Epirit, të 
Peloponezit, të cilët u përkisnin të krishterëve, por i 

kishin kaluar perandorisë, duke i siguruar kështu një dalje 

në Adriatik. Në këtë mënyrë, Italia u ekspozua e tëra ndaj 

pushtimeve dhe sulmeve të një kombi që kërcënonte fenë 

e saj, zakonet, madje dhe vetë ekzistencën. Edhe pse 

pretendimi osman për zgjerim të mëtejshëm, ra më 

shumë se sa pritej, korrupsioni u rrit aq shpejt siç u rrit 

suksesi i perandorisë, bashkë me despotizmin që 

shkatërroi forcën e saj, duke bërë që të mos jetë në 

gjendje të nënshtrojë fqinjët e saj. Por vendi ku u 

ringjallën me aq shpërthim artet dhe kultura, nuk i shpëtoi 
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pushtimit nga barbarët. Fakti kryesor që arriti të ruajë 

tërësinë e saj Italia, edhe pse smundi ta parashikojë 

sulmin, as të mund të reagonte, por edhe për shkak të 
dembelimit që e kishte kapluar, ishte rastësia. 6 

Perandoria greke ishte mbështetur me Kostandinopojën, 

pasi tashmë ky kryeqytet ishte bërë si një qendër 

konfederate, ku interesat dhe politika nuk përziheshin 

shumë me ato të Perëndimit. Pushtimet e turqve i kishin 

shkëputur provincat e Perandorisë së Lindjes, dhe i kishin 

dhënë këtyre krahinave një pavarësi që në fakt nuk e 

kishin kërkuar. Por dhuna dhe tirania e muslimanëve bëri 

që banorët e zonave të pushtuara të arratiseshin duke lënë 

të zbrazëta zonat e pushtuara, dhe duke mbipopulluar 

zonat ku pushtuesit nuk kishin shkelur akoma. Kjo 
lëvizje kishte krijuar fragmente të një shteti të madh, të 

mbretërive të reja, të cilat do të ishin të afta të bënin një 

rezistencë të fortë, nëse kjo kurajo nuk do të ishte 

shkatërruar në sytë e popullit. 
 

Kur Kostandinopoja ra në duart e turqve, shteti i vogël i 

Trebizondës, i cili ishte vetëquajtur në mënyrë pompoze 

si perandori, vazhdonte të mbante skajin tjetër në Det të 

Zi. Një shtet tjetër i krishterë, buzë të njëjtit det, mbante 

emrin e mbretërisë së Iberisë. Gjenovezët, zotëronin në 

brigjet e Tartarisë, koloninë e fuqishme të Kafas.8 

Kontinenti mes Detit të Zi dhe atij Adriatik ishte i përbërë 
nga shtatë mbretëri, ku kurora e Hungarisë pretendonte 

epërsinë mbi Kroacinë, Dalmacinë, Bosnjën, Serbinë, 

Rasinë, Bullgarinë, dhe Transilvaninë. Në të njëjtin 

kontinent banonin edhe Vllehët, të cilët për nga gjuha 

dukej sikur i përkisnin Italisë, shtetet e Skënderbeut, 

mbrojtësit dhe sunduesit të Epirit, fitoret e të cilit i kthyen 

lavdinë krishtërimit. Greqia ishte pothuajse e gjitha e 

gllabëruar nga turqit. Prandaj duka i Athinës sundonte në 

Aki, ndërsa Peloponezi ndahej mes dy vëllezërve 

Tomasit e Demetrit dy vëllezërit e Kostandinit, të cilët 

mbanin që të dy titullin e despotit. Për sa i përket ishujve, 
Rodosi ishte nën sundimin e kalorësve të urdhërit të Shën 

Zhanit. Familja Lusinjan mbretëronte në Qipro, nën 

mbrojtjen e sovranit të Egjiptit. Kandi apo Kreta, 

Negreponti apo Elba, ishin nën qëverisjen e Venedikut 

bashkë me disa ishuj të tjerë më pak të rëndësishëm. Kio 

ishte nën sundimin e Gjenevës. Shumë qytetarë të këtyre 

dy qyteteve zotëronin prona nëpër ishuj të tjerë të 

arqipelagut. Shumë ishuj të tjerë të cilat kishin mbetur të 

pakta nën pushtetin e grekëve ishin të pavarur. Shumë 

vende të forta përgjatë Adriatikut, u vunë menjëherë nën 

sundimin e Venedikut. Që prej momentit kur Perandoria 

Romake e Lindjes u shkatërrua, të gjitha shtetet shihnin 
Italinë si qendrën e bisedimeve të tyre. Oborrin e Papës 

dhe republikën e Venedikut e shikonin si mbrojtësin e 

tyre natyral. Të gjitha qytetet e Italisë u mbushën plot me 

refugjatë Levantinë, të cilët kishin marrë me vete reliket 

e shentërve të krishtërimit. Të tjerë kishin marrë me vete 

dorëshkrimet më të çmuara të paganizmit, dhe të tjerë 

akoma kishin marrë me vete vepra arti. Shumica prej 

tyre, u përpoqën të blejnë ndihma për vendin e tyre. 

Përkundër disa të tjerë, dëshironin që vetëm të ndërtonin 

një banesë e të jetonin të qetë në Itali. Por kur panë 

mediokritetin dhe sigurinë, e braktisën këtë dëshirë dhe 
filluan të ëndërronin për të ndërtuar jetesën dhe pushtetin 

e tyre në Levant. Ndërsa pjesa tjetër, vetëm kishin shtyrë 

ditët nën skllavërinë e turqve, pa ruajtur asnjë objekt të 

çmuar. Ata jetonin falë jetës së tyre si erudit, të kujtesës 

së tyre, njohjes së gjuhës greke, e cila për kohën ishte 
objekt studimi nga të gjithë, dhe ambicia më e madhe 

ishte të pranoheshin në ndonjë manastir, vetëm sa për t’u 

strehuar, ushqyer e jetuar. Italia u mbush plot me grekë, 

dhe të krishterë orientalë. Ata gjendeshin kudo dhe 

punonjësit e qyteteve merreshin përditë me veprat e tyre 

jo të mira. Progresit të turqve sa mezi iu kushtua 

vëmendje, ndërkohë që Kostandinopoja vazhdonte të 

mbijetonte, por pas rënies së saj, refugjatët u shndërruan 

në një rrëke të rrezikshme, ndaj së cilës nuk mund të mos 

i kushtohej vëmendje. Gllabërimi po shtrihej drejt 

Perëndimit, dhe çdo vit tutje shihej një mbretëri që binte. 
Mbretëria e parë që pati fatin e Kostandinopojës, ishte ajo 

e Serbisë. 

 

Dy mbretëritë e Rasisë dhe të Serbisë, të cilat shtriheshin 

në tokat e tribalëve, u bashkuan nën qeverisjen e familjes 

Nemanjës, në vitet 1177 deri në vitin 1354, e ndoshta më 

vonë. Lazarët ishin pasardhësit e kësaj race, të cilët 

vetëquheshin Krajlët e Serbisë. Mbretëria e tyre shtrihej 

mes Danubit, Savës, Moravës, Fisnikërisë së Etienit dhe 

Mbretërisë së Bullgarisë. Rezidenca e tyre ishte në 

Senderova (Smederevë), pak kilometra larg Beogradit. 

Kjo dinasti, kishte provuar sulmet e ashpra të turqve, ku 
themeluesi i saj Lazari u pre copë-copë në sy të Sulltan 

Bajazitit më 1390, si hakmarrje për vdekjen e Sulltan 

Muratit I.12 Etien Bulkoviç, i biri i Lazarit, u largua nga 

tokat e tij nga sulltan Murati II më 1427. Fëmijët e tij, dhe 

dyqind mijë njerëz të tij, u dërguan në internim, dhe vendi 

u zhyt pak nga pak në shkretim. Gjergj Bulkoviç, i biri i 

Etienit, duke qenë se ishte rritur pranë turqve, ishte 

indiferent ndaj dy feve, dhe më 1442, u rikthye në tokat 

e tij nga Murati II, i cili ishte martuar me vajzën e tij 

Kantakusenën. Herë aleat me të krishterët, herë me turqit, 

ai jetoi një jetë të qetë e të begatë, deri sa vdiq më 1457. 
I biri Lazari, vdiq një vit më vonë në 1458. Mehmeti II, 

pas vdekjes së Lazarit, mori gruan e tij, pasi ky i fundit ia 

kishte lënë me testament dhe sulltani e shpalli si 

trashëgimtare të tij vejushën. Të njëjtin vit u zhdukën 

eshtrat e Dukës së Athinës, i cili gjatë një revolucioni 

ishte shfaqur në dyert e familjes Fiorentine të Akuiauolit.  

 

Pas rënies së Kostandinopojës, Dukati i Athinës i cili 

shtrihej në tokat e tij të lashta, dhe teritore të rivalëve si, 

Teba, Korinthi, Magareja dhe Plateja, u zotërua nga 

familjet franceze de la Rosh, më vonë nga Brienët, dhe 

nga familja katalanase e bastardëve të Siçilisë. Familja e 
Akuiaiuolit, e vendosur në Greqi që në vitin 1364, i dha 

mjaft kompetenca Athinës dhe Tebës, deri në vdekjen e 

Antuanit II më 1435. I biri Fransua, u arratis në oborrin e 

Muratit II, të cilit iu lut për mbrojtje, ndërsa Renieri II, i 

vëllai i Antuanit erdhi nga Firenze në Athinë e u fut në 

qeveri. Renieri II apo Neri, vdiq pas pushtimit të 

Kostandinopojës. E shoqja, me të cilën kishte një fëmijë 

të vogël, shkoi menjëherë pranë sulltanit, për t’i kërkuar 

mbrojtje. Ajo u shpërndau dhurata të çmuara të 

preferuarave të Mehmetit II, dhe u vetëquajt si dukeshë. 

Pak më vonë ajo ra pre e pasionit për djalin e Pierr Priuli, 
senator venedikas, guvernator i Napolit. Ajo i ofri atij, ta 

bënte dukë të Athinës, nëse ai pranonte ta merrte për 
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grua. I riu pranoi këtë krim që iu propozua, por e pa që 

ishte pemë pa kokrra.  Athinasit të indinjuar nga pazari i 

fëlliqur që ishte bërë për t’ju sjellë sovranin e ri, i kërkuan 
Mehmetit II, që të emëronte dukë Fransua Akuaiolin, i 

cili ishte arratisur në oborrin e babait të tij. Fransua 

Akuaioli u rikthye në Athinë pa kundërshtuar. Ai arrestoi 

vejushën e Nerit, paraardhësit të tij, dhe e mbajti për disa 

kohë të izoluar në Megare. Kështu e kishte urdhëruar 

Mehmeti. Pak kohë më vonë ai u sigurua që princesha të 

vdiste. Sulltani vendosi ta dënojë këtë vrasje të cilën nuk 

e kishte urdhëruar. Omari, i biri i Turakanit pashait të 

Thesalisë, rrethoi Athinën. Fransua Akuianoli u mbrojt 

shumë gjatë brenda kalasë, por në fund të muajit qershor 

1456 u dorëzua. Në fakt ky kapitullim i siguroi kthimin 
në zotërimet e Tebës dhe qeverisjen e Beotisë. Brenda dy 

vitesh i humbi që të dyja, përgjithmonë. Mehmeti II, e 

mbyti Fransua Akuainolin më 1458, pas dyshimeve se ky 

i fundit kishte hartuar një komplot për t’u rikthyer në 

Athinë. Që të dy vëllezërit Tomas dhe Demetrius 

Paleolog, të cilët ndanin bashkë Peloponezin, e kishin 

provuar forcën e sulltanit. Për të blerë paqen, i kishin 

dhënë Korinthin që në atë kohë ishte shkëputur nga 

dukati i Athinës, Patrasin, dhe mjaft nga qytetet më të 

mira të tyre. Megjithatë, ata nuk ndienin asnjë nevojë për 

të qëndruar bashkë, dhe për të bashkuar forcat. Ata 

vazhdimisht rrethonin qytetet e njëri tjetrit, në vend që t’i 
mbronin ato bashkë, dhe si ushtarë punësonin shqiptarët, 

të cilët të përhapur në të gjithë Peloponezin, nuk e kishin 

problem t’u merrnin paratë njësoj grekëve. Demetrius 

fitoi mbrojtjen e Mehmetit II, dhe i premtoi t’i jepte për 

nuse të bijën. Mehmeti u bë me të në Spartë, dhe e detyroi 

të lërë pronat e tij për të shkuar në Andrianapoli, me të 

ardhura të cilat do ia paguante sulltani, ku edhe vdiq më 

1460. Nga ana tjetër, i vëllai Tomasi, duke qenë i dobët 

në krahasim me Mehmetin, u arratis në Korfuz, nga ku 

kaloi në Ankona më 16 nëntor1461, për të kërkuar 

ndihma nga Papa Piu II dhe duka i Milanos. Ai mori me 
vete, si shenjë rekomandimi për princat e krishterë 

statujën e kokës së apostullit Shën Andrea. Por as këto 

relike të shenjta, as e drejta e trashëgimisë së Perandorisë 

së Kostandinopojës, nuk arritën të bëjnë që latinët të 

luajnë vendit, të cilët nuk lëviznin gishtin madje as për të 

mbrojtur tokat e veta. E bija, mbretëresha e Serbisë, shkoi 

në Romë pas tij por ashtu si i ati nuk pati sukses. I 

zhgënjyer u kthye në Durrës, ku vdiq më 12 maj 1465. E 

shoqja kishte vdekur tre vite më parë në Korfuz. 

Përfundimisht, familja perandorake u shua dhe 

Peloponezi kaloi nën pushtetin e turqve, përveç, një 

numri të vogël kalash, të cilat Tomasi ua kishte dhënë 
venedikasve dhe Papës. Kjo bëri që në vitin 1462, shtetet 

e krishtera të ndodhura në Pont – Euxin, të binin me radhë 

në duart e muslimanëve. Sinopi, Cerasus, dhe 

Trebizonde, iu dorëzuan Mehmetit II sapo iu afrua 

qyeteteve, pa bërë asnjë rezistencë. 17 Sulltani i caktoi 

disa të ardhura David Komenes, perandorit të 

Trebizondes, në mënyrë që ai të mund të jetonte në 

Monte-Mauro, vendi ku ia kishin caktuar për ekzil. Por 

ky pension iu ndërpre në rastin më të parë që iu dha 

sulltanit. David Komene, që tashmë ishte bërë i 

urryeshëm për shkak se kishte qenë i pashpirt ndaj të atit, 
dhe ndaj nipit ishte bërë një tutor, të cilin e kishte 

abuzuar, vdiq i vrarë brenda pak kohësh. Princat e 

Sinopës, Cerasus, dhe të shteteve të tjera të vogla, u 

dërguan në Adrianapoli, ku jetuan në bollëk, mes të 

mirave të sulltanit. Bladus Drakula, sundimtari i Vllahisë 
dhe Moldavisë, u sulmua nga Mehmeti II, menjëherë pas 

perandorit të Trebizondës. Ushtria e madhe dhe e fortë e 

cila kishte pushtuar Kostandinopojën, solli zhgënjim në 

të gjithë krahinën e Dacisë. Por sovrani i këtij vendi 

barbarë, i kishte çuar të gjitha gratë dhe fëmijët në majat 

e maleve, ku turqit nuk mund të futeshin, dhe të gjithë 

burrat e ndiqnin me kuaj, për të shkatërruar ushtrinë 

turke. Në mes të atyre shkretinave, kishin shumë shance 

që të fitonin.  Ushtria e Mehmetit u tmerrua, derisa vetë 

ai erdhi aty me ushtrinë e tij, dhe në fushën e caktuar nga 

princi i krishterë, do të bëhej beteja e madhe.  Fusha e 
madhe sa shtatëmbëdhjetë stadiume ishte e mbushur plot 

me hunj, dhe njëzet mijë njerëz ishin ngulur në rresht në 

to, nga ky tiran i pashpirt. Dyshimi më i vogël, bënte që 

ky tiran të të ngulte në këtë fushë. Ai ngulte të gjithë 

familjen e fajtorit të dyshuar. Në këtë fushë, që ata e 

quanin Praylab, majë hunjve të tmerrshëm kishte ngulur, 

gra, burra, pleq, fëmijë, madje edhe foshnja.  

       Fletë nga libri ‘‘Hisotrie des Republiques Italiennes du Moyen 

Age’’ 

 

Asnjë përbindësh nuk i kaloi asnjëherë ligësitë dhe 

mënyrat monstruoze të dënimit si ato të Drakulas. Në 

fund, ai ra pre e tmerrit që mbolli. Njerëzit e tij e 

braktisën, për t’u bashkuar me të vëllanë, i cili kishte 

jetuar në sarajet e Mehmetit II, si një nga njerëzit më të 

besuar të tij. Ndërsa Bladus Drakula, u arrestua nga 

hungarezët në Beograd, ndërsa fshihej në arrati. Ata e 

torturuan në burg, deri në vdekje. 
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Gjon Keka, Graz 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rëndësia ndërkombëtare e figurës së Gjergj Kastriotit 

 
Evropa, por jo vetëm ajo, por edhe gjithë bota edhe sa 

ishte gjallë, por edhe pas vdekjes së tij nuk u ndal 

shkruari e nxjerri në dritë vepra që i kushtohen atij dhe 

famës për nga veprat që ai kishte bërë në histori. Roli që 

pati figura e Gjergj Kastriotit në letërsinë dhe 

historiografinë evropiane e botërore tregon për frymën e 

tij universale që e kishte dhe mbi të gjitha për rolin e tij 

në frymën e lirisë, të identitetit kombëtar arbëror 

evropian dhe të ruajtjes së civilizimit të përbashkët 

evropian. 

 

Autorë, kronistë e romansierë, shkrimtarë, historianë, etj, 
duke qenë të frymëzuar nga veprat e tij, duke parë dritën 

e madhe që qëndronte mbi qiellin e kontinentit evropian, 

i kushtuan shumë nga veprat e kryeveprat e tyre figurës 

së Gjergj Kastriotit dhe të bëmave të tij. 

 

 
Dorëshkrim i rrallë i vitit 1480  

 

Kështu në së paku 80 biblioteka të Evropës gjenden vepra 

të karaktereve të ndryshme mbi figurën e Gjergj 

Kastriotit dhe Arbërisë si dhe të historisë iliro-arbërore 

që nga lashtësia. 

 

Gati dy mijë vepra të karaktereve të ndryshme janë 
shkruar gjerë më sot për Gjergj Kastriotin. Këto vepra 

janë botuar në më se 30 gjuhë të ndryshme në mbarë 

botën.  

 

Dorëshkrimi i panjohur më parë i cili mendohet të jetë i 

vitit 1480 mbi jetën dhe veprën e Gjergj Kastriotit-

Skënderbeut, shkruar nga eruditi i njohur arbëror Marin 

Barleti.  

Sikur që jemi mësuar deri më sot se veprat e Barletit të 

jetë botuar në mes viteve 1508/37, ky dorëshkrim është 

një dëshmi që ia vlen ta paraqes këtu sepse i kontribuon 

historisë arbërore dhe evropiane në përgjithësi dhe tregon 

se vepra e Barletit për Gjergj Kastriotin është shkruar në 

vitin 1480, ndërsa është botuar më vonë. 

 

Këtë dorëshkrim e kam gjetur gjatë hulumtimeve të mia 

mbi epokën e lavdishme të Gjergj Kastriotit dhe 

arbërorëve të tij në atë kohë dhe të historisë së kombit 

arbëror evropian, respektivisht të historisë së 

përgjithshme evropiane. Një kopje të këtij dorëshkrimi e 
mbaj në arkivin tim personal. 

 

Ndërkaq duhet nënvizuar se për jetën dhe veprat e Gjergj 

Kastriotit është shkruar edhe në një kronikë të vitit 1485. 

 

Sikur që mësojmë Marin Barletit është i pari që shkroi 

për jetën dhe veprën e Skënderbeut për të është shkruar 

sipas dokumenteve historike edhe më parë dhe në 

vazhdimësi sikur që shohim në një kronikë të vitit 1485 

të cilën e kam gjetur gjatë hulumtimeve të mia. 

 
Një dokument i tillë i rëndësishëm historik është dëshmi 

mbi emrin e Arbërisë dhe strategun e Liderin e saj 

vizionar Gjergj Kastrioti, i cili jo vetëm kishte lënë 

gjurmë të pashlyera në historinë arbërore, por edhe atë 

evropiane e botërore.  

 

Është e rëndësishme po ashtu të nënvizohet këtu se kjo 

kronikë dhe trajtimi i kësaj aty botohet 17 vjet pas 

vdekjes së Gjergj Kastrioti, kur dihet që roli që pati ai si 

mbrojtës i Arbërisë në këtë periudhë ishte vendimtar edhe 

për tërë fatin e kontinentit dhe civilizimit evropian, por 

sikur që dihet, Arbëria nuk u mbështet në mënyrën e 
duhur as gjatë kohës sa ishte gjallë Gjergj Kastrioti e as 

pas vdekjes së tij, por mbeti në gojën e ujkut. 

 

Ndërsa më pas ajo mbeti më shekuj e lidhur me zinxhirët 

otomanë të cilët jo vetëm e sunduan barbarisht por edhe 

pas shembjes së perandorisë otomane trojet arbërore ajo 

i dhuroi në bazë të marrëveshjeve që ajo kishte me aleatët 

e saj të njohur përgjatë historisë, aleatë që edhe sot luajnë 

lojërat e përbashkët demoniake në dëm të kombit tonë 

dhe të ardhmes së tij. Një kopje e veprës si dokument nga 

kronika e vitit 1485 e mbaj në arkivin tim personal. 
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Prof. Dr. Lush Culaj, Prishtinë 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Qëndrimi i Austro-Hungarisë ndaj kryengritjes shqiptare të vitit 1912 
(pjesa e parë) 

 

Hasan Prishtina 

 

Në fund të dhjetëvjetëshit të shekullit XX, koncepti i Evropës, që e kishte mbajtur 

paqen për një shekull, me gjithë qëllimet e tij praktike, kishte pushuar se 

ekzistuari. Kjo sepse kundërthëniet ndërmjet Fuqive të Mëdha u shtuan shumë.  

Në tetor të vitit 1911, Ismail Qemali, në takimet që pati me diplomatët  të Francës, 

të Anglisë e sidomos të Austro-Hungarisë, u përpoq t’i bindte ata që të rishikonin 

politikën e ruajtjes së status quo-së në Evropën Juglindore, duke iu sugjeruar se 

ishte në interesin e tyre të ndiqnin një 

politikë të re ballkanike, pjesë 

përbërëse e së cilës duhej të ishte 

autonomia e Shqipërisë. Gjatë takimit 

me ambasadorin austro-hungarez në 

Paris, Ismal Qemali shtjelloi rrezikun 

që i kërcënohej Shqipërisë nga 
monarkitë fqinje. Ambasadori austro-

hungarez në Paris, i deklaroi Ismail 

Qemalit se Austro-Hungaria ishte për 

ruajtjen e status quo-së territoriale në 

Evropën Juglindore dhe se nuk 

ndërhynte në punët e brendshme të 

Turqisë”. 

 

Megjithatë diplomacia austro-

hungareze i përcillte në vazhdimësi 

ngjarjet në lokacionet ku 

përgaditëshin kryengritjet shqiptare. 
Ajo përfundimisht e kishte kuptuar 

se ngjarjet janë të pakthyeshme, dhe 

se shqiptarët gjithnjë e më shumë po 

përgatiteshin për kryengritjen e vitit 

1912. 

 

Në këto rrethana, kryengritësit, deri 

në prag të kryengritjes, nuk arritën të 

siguronin në Evropë armët e nevoj-

shme. Kjo i detyroi prijësit e lëvizjes 

në Kosovë që të drejtoheshin nga 
vendet fqinje. Mali i Zi, ndryshe nga 

një vit më parë, duke qenë edhe nën 

trysninë e Austro-Hungarisë, mbajti 

një qëndrim të rezervuar ndaj 

përpjekjeve të shqiptarëve për 

organizimin e kryengritjes. Cetina u 

deklaroi prijësve të Gjakovës dhe të 

Pejës, të cilët u përpoqën të hynin në 

lidhje me të, se nuk do të pranonte të 

zhvillonte bisedime me ta. 

Moszbatimi i marrëveshjeve të 

gushtit të vitit 1911, vënia e taksave 
të reja dhe keqësimi i gjendjes 

ekonomike në vend e shtuan 

pakënaqësinë e qytetarëve në fillim të 

vitit 1912. Gjendja u përkeqësua më 

shumë për shkak se Stambolli u 
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përpoq të pengonte hapjen e shkollave shqipe, si dhe të impononte alfabetin arab 

në shkolla. Qendër e gjithë kësaj veprimtarie organizative e politike vijoi të ishte 

Vilajeti i Kosovës. Me organizimin e forcave të kryengritjes së përgjithshme 

merreshin Hasan Prishtina dhe komandantët e çetave si: Mahmut Zajmi, Zefi i 

Vogël e të tjerë. 

 
Raportet konsullore austro-hungareze ishin të vazhdueshme për 

veprimtarinë e udhëheqësve të kryengritjeve shqiptare. 

Konsulli Austrohungarez ne Selanik, Kral më 5 janar 1912 e informon ministrin 

e jashtëm në Vjenë, Achrenthal rreth bisedës që ka pasur me Hasan Prishtinën 

lidhur më zhvillimet në Shqipëri dhe qëndrimin e Austro-hungarisë ndaj 

kërkesave të shqiptarëve. Ndër të tjera e informon se Hasan Prishtina është burrë 

serioz, i aftë dhe patriot dhe nga fjalët e tij nxora si konkluzion se në Shqipëri po 

fillojnë të zhvillohen punë të mira organizative. Në përgjegjën e datës 25 janar 

1912 të ministrisë të jashtme vjeneze drejtuar konsullit Kral në Selanik shprehët 

qëndrimi se ndonëse kjo gjë i përshtatët qëllimeve diplomatike vjeneze,  në 

ndonjë takim tjetër me Hasan Prishtinën mos të përsërisni mendimin se në rast të 

kryengritjes do të shprehnim simpatinë për shqiptarët dhe se në rast kryengritje 
shqiptarët duhet ta marrin vetë përgjegjësinë. 

 

Raporti sekret nr. 11 i nënkonsullit Pozel nga Mitrovica, i datës 28 shkurt 1912, 

dërguar ambasadorit Pallaviçini në Kostandinopojë (Stamboll), lidhur me 

zhvillimet në Sanxhakun e Prishtinës, armatosjen e popullsisë, kontrabandën e 

armëve, incidentet kufitare dhe figurën e Isa Boletinit, ndër të tjera, theksonte: 

“Isa Boletini tani rri i qetë në kështjellën e shkëmbinjve pranë Mitrovicës dhe 

duket se do të tërhiqet me pushim të përkohshëm. Flitet se ai është grindur me 

qeverinë malazeze, nën mbrojtjen e së cilës ishte vënë gjoja vetëm në ngushticën 

e tij më të madhe. Për shkak të nënshtrimit të vet me përjashtim të rrogës mujore 

hamidjane prej afërsisht 50 lira turke, ai tani pothuaj ka arritur në zotërimin e 
plotë të pronës së tij të mëparshme. Madje ka të ngjarë që ai do t’i ofrohet qeverisë 

xhonturke. Veç kësaj, ai paraqitet këtu jo më si një hero romantik dhe udhëheqës 

i arnautëve, por si një njeri i cili kërkon gjithmonë vetëm përfitimin e vet 

personal. Thuhet se ai është më fort një muhamedan fanatik sesa një patriot 

shqiptar.”  

 

Kosova u bë vatra kryesore e kryengritjes së vitit 1912, dhe me kalimin e kohës u 

shndërrua në një lëvizje të përgjithshme, e shtrirë në të katër vilajetet shqiptare. 

Përleshjet e para ndërmjet kryengritësve dhe ushtrisë osmane u zhvilluan në prill 

të vitit 1912 në Malësinë e Gjakovës. Kryengritja e vitit 1912, që në fillimin e saj 

doli me programin e autonomisë së Shqipërisë, i cili u miratua në Kuvendin e 
Junikut, të mbajtur nga 21 - 25 maj 1912. 

      

Me 20 maj konsullata Austrohungareze në Mitrovicë e informon Ministrinë e 

Jashtme në Vjenë mbi organizimin e një kryengritje të përgjithshme antiosmane 

në zonën e Pejës Istogut e Gjakovës ku ndër të tjera theksohet se pranë Istogut 

dhe Gjurakovës (duhet të jetë Gjurakocit, L. Culaj) janë zhvilluar luftime të rrepta 

me forcat osmane ku humbjet arrijnë në më shumë se 300 vetë. Veçanerisht i 

rrebtë qe sulmi kundër karakollit osman të Gjurakocit. Tri ditë më vonë konsulli 

Austrohungarez në Prizren, Prochaska informon Vjenën se luftimet pranë Istogut 

ishin udhëhequr nga cubi i njohur Zefi i Vogël. 

 

Se sa ishte e interesuar diplomacia vjeneze për çështjen shqiptare në Kosovë dhe 
për përgatitjet për kryengritje dëshmojnë edhe raportet e ndryshme sekrete nga 

qendra të ndryshme si Shkup, Mitrovicë, Prizren etj., dërguar në Vjenë. Nga një 

telegram i konsullit austro-hungarez në Prizren, Prochaska, i datës 22 maj 1912, 

dërguar Ministrisë së Jashtme në Vjenë, në lidhje me mbledhjen e Junikut dhe 

pjesëmarrësit në të, theksohet se shqiptarët së bashku me fisnikët e Pejës, 

Gjakovës dhe të Vuçitërnit janë mbledhur qysh dje në Junik, në veriperëndim të 

Gjakovës, me qëllim që të lidhin një besë të përgjithshme. Të pranishëm ishin Isa 

Boletini dhe Zenjullah Beu, kurse si drejtues intelektual i lëvizjes ishte Hasan 

Prishtina. 

 

Për rolin dhe ndikimin e Hasan 

Prishtinës në kryengritjen e përgjith-

shme të vitit 1912 dëshmon edhe 

raporti i konsullit austro-hungarez në 

Shkup, Heimroth, dërguar ministrit të 

Jashtëm  Berchtold, lidhur me vizitën 
e ministrit të Brendshëm osman në 

Kosovë, ku, ndër të tjera, theksohet: 

“Një ditë para se unë të nisesha në 

Prishtinë (më 19 shkurt) ministri u 

telegrafoi të dy udhëheqësve të 

dëgjuar të shqiptarëve Isa Boletinit 

dhe Idriz Seferit dhe i ftoi në emër të 

sulltanit që të marrin pjesë në 

ceremoninë e mevludit që do të 

zhvillohet të Tyrbja e Sulltan Muratit. 

Sikundër marr vesh, asnjeri nuk e 

pranoi ftesën dhe gjoja më këshillën e 
ish-deputetit Hasan Beut”.  

 

Perandoria Osmane vazhdonte të 

përqendronte në Kosovë forca të reja 

ushtarake. Më 23 maj arriti në Ferizaj 

divizioni i nizamëve nga Stambolli, i 

specializuar për kryerjen e detyrave të 

veçanta dhe i pajisur me armatime e 

mjete moderne luftarake. Në fundin e 

majit 1912 ishin angazhuar 

drejtpërsëdrejti në luftime 19 mijë 
ushtarë, të pajisur me mitraloza e topa 

dhe 700 kalorës, të cilët drejtoheshin 

nga komandanti i Korpusit të 7 të 

Shkupit, gjeneral Fadil Pasha. 

 

Shqipëria autonome nën influencë 

të Austro-hungarisë duhëj të ishte 

aleati i saj kundër pansllavizmit 

Përgjithësisht nga viti 1909 deri në 

vitin 1918 Austro-Hungaria gra-

dualisht filloi të ndërhynte dhe kishte 
si qëllim krijimin e një Shqipërie 

autonome, e cila do të ishte e varur 

nga ajo në pikëpamje ekonomike, 

kulturore dhe 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 Otrantos. Si legalizim i kësaj po-

litike të diplomacisë vjeneze vepronte 

kultusprektorati mbi katolikët 

shqiptarë. 
 

Qëllimi i politikës austro-hungareze, 

ndonëse kishte interesa të veta, nuk 

ishte pushtimi i territoreve shqiptare, 

por pengimi i Serbisë për të siguruar 

dalje në det nëpërmjet Bosnjë-

Hercegovinës, me çka do të pengohej 

shtrirja e sferës së ndikimit rus në 

pjesën perëndimore të Gadishullit 

Ballkanik. Gjykuar nga këto rrethana, 
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diplomacia austro-hungareze ishte e interesuar për një autonomi shqiptare nën 

ombrellën e Stambollit. Ky qëndrim  ndërlidhej me faktin se krijimi i një shteti 

shqiptar shumë të brishtë do të ishte pre e synimeve të shteteve sllave, në radhë 

të parë i synimeve të Serbisë, të udhëhequra nga Rusia. 

 

Nga ana tjetër qëndrimi i diplomacisë vjeneze konsistonte me faktin se duhej ta 
shmangte sa ishte e mundur edhe ndikimin e diplomacisë së Romës te shqiptarët. 

Por ishte e pashmangshme që rivaliteti ndërmjet Vjenës dhe Romës të mos 

shtohej, pasi secila përpiqej të shtonte ndikimin e vet te shqiptarët.  Italia synonte 

Vlorën. Ajo ishte e vendosur ta frenonte shtrirjen e influencës greke dhe ta 

mbante Serbinë larg bregdetit. 

 

Vjena mund ta shfrytëzonte në ketë mes dobinë që i sillte protektorati i kultit 

por gjithsesi duhej të përpiqej që Italia mos ta shtrinte ndikimin me fuqishëm 

tek shqiptarët. Vjena dhe Roma u “dakorduan” ta ruanin status-quo-në në 

Shqipëri ngase asnjëra prej tyre nuk ishte në gjendje ta pushtonte. Ishte e 

pashmangshme, pra që rivaliteti në mes tyre të shtohej, ngase secila përpiqej 

për ndikimin e saj në këtë vend. Konkurrenca italo-austro-hungareze për ndikim 
në Shqipëri dhe Adriatik do të shndërrohej në të ardhmen në mollë sherri në mes 

këtyre dy fuqive. 

 

Fuqitë e tjera të mëdha nuk mund të qëndronin anash përballë rrezikut të prishjes 

së status-quo-së së proklamuar të Perandorisë Osmane dhe të mbështetur prej tyre 

prej kohësh. Në krahasim me Rusinë dhe Francën, fuqitë e tjera kishin një 

qëndrim më të favorshëm ndaj çështjes shqiptare. Prej tyre dallohej sidomos 

Austro-Hungaria, që i mbështeste në heshtje kërkesat shqiptare. Ministri i saj i 

Jashtëm, Leopold Berthold, ndërmori një aksion diplomatik pranë kabineteve të 

Fuqive të Mëdha të tjera për t’i mbështetur këto kërkesa, në mënyrë që të 

pengohej ndërhyrja e shteteve ballkanike. Austro-Hungaria kishte frikë se 
kryengritjen shqiptare do ta shfrytëzonin shtetet fqinje për copëtimin e tokave që 

ende i mbante Perandoria Osmane. 

 

Nikolla Pashiqi, i ndodhur përballë politikës së Austro-Hungarisë në Evropën 

Juglindore, doli me doktrinën e re të politikës së Jashtme të Serbisë “Ballkani 

popujve të Ballkanit”, duke e mbrojtur atë me “parimin e kombësive”, sipas të 

cilit Ballkani duhet t’u takonte jo shteteve ballkanike dhe pushtuese, porse 

popujve, se çdo popull në këtë pjesë të Evropës Juglindore do të shtrihej në kufijtë 

e tij etnografikë, i bashkuar me popujt e tjerë për të mbrojtur Ballkanin nga 

agresioni i jashtëm. Por Pashiqi, më 1911, nuk ishte i gatshëm të zhvillonte me 

shqiptarët bisedime rreth autonomisë së tyre. Shkaku i qëndrimit të tij të 
papërfillshëm nuk qëndronte në  shkallën e tyre “kulturore të ulët” dhe  në “pa-

pjekurinë politike”, as në ndikimin e fortë që  “ushtronte” mbi krerët shqiptarë 

Austro-Hungaria, e cila në momentin e përshtatshëm do të përdorte autonominë 

shqiptare gjoja si mjet të depërtimit në jug drejt  Selanikut. 

 

Suksesi i kryengritësve në Qafë të Prushit ushtroi ndikim në popull dhe, siç 

theksonte Hasan Prishtina, i dha një shtytje të fuqishme lëvizjes së armatosur 

edhe në viset e tjera. Kryengritja po merrte përpjesëtime gjithnjë e më të mëdha 

dhe po shndërrohej gradualisht në një kryengritje të përgjithshme, në të cilën 

merrnin pjesë shtresa të ndryshme shoqërore: fshatarë, qytetarë, oficerë dhe 

ushtarë shqiptarë, që kishin dezertuar nga ushtria osmane. Si rrjedhim, kryen-

gritja mori karakter të gjerë. 
 

Në këtë kohë, në radhët e krerëve të kryengritjes shqiptare, krahas problemeve të 

tjera, kishte edhe dallime rreth zgjedhjes së aleatëve për luftë kundër xhonturqve. 

Hasan beu Prishtina, Zenjullah Aga dhe Riza bej Kryeziu anonin kah Austro-

Hungaria, ndërsa Isa Boletini, Sadik Rama, Mahmut Zajmi etj. nga Serbia. Këta 

të fundit tërhiqnin pas vetës Bajram Currin, Bajram Daklanin dhe Hasan Jakup 

Ferrin, sepse Isa Boletini ishte në krushqi me Ferrajt, kurse me Mahmut Zajmin 

ishin të të njëjtit fis (Shalë). Megjithatë, përballë synimeve të përbashkëta, këto 

përçarje ishin të vogla dhe të parëndësishme, por nëse thelloheshin mund të ishin 

të rrezikshme ta dëmtonin Lëvizjen Kombëtare. 

Kryeministri serb, në realizimin e 

politikës së tij, shpresonte dhe 

kërkonte nga Rusia t’i kundërvihej 

me forcë çfarëdo përkrahjeje të auto-

nomisë shqiptare nga ana e Austro-

Hungarisë. Nga ana tjetër, ajo ishte e 
interesuar t’i mbante nën vëzhgim 

autoritetet shqiptare. 

 

Diplomacia vjeneze, krahas raporteve 

nga terreni dhe nga qendra 

diplomatike në Vjenë, më 19 qershor 

1912, informonte disa ministri e zyra 

qeveritare në Vjenë mbi kryengritjen 

e shqiptarëve dhe mundësisë së 

kalimit të kufirit të Malit të Zi. Po 

ashtu, përcillej informata se më 6 

qershor Isa Boletini, për të marrë mu-
nicion, përmes Serbisë, u nis për në 

Sofje. 

 

Në vazhdën e informacioneve të 

detajuara për kryengritjen e 

përgjithshme shqiptare, rrjedhën e 

saj, përfshirë këtu edhe kontributin e 

Isa Boletinit, nënkonsulli austro-

hungarez në Mitrovicë, Tahy, më 1 

korrik 1912 e informon ambasadorin 

austro-hungarez në Stamboll, 
Pallaviçini, mbi organizimin e 

kryengritjes antiosmane nga Isa 

Boletini, ku, ndër të tjera, theksonte: 

“Isa Boletini punoi pa pushim për 

organizimin e kryengritjes. Ai 

përshkoi të gjithë Shalën, krahinën e 

Labit dhe Kolakut (Llapit dhe 

Gollakut, L. Culaj) duke nxitur 

arnautët kundër qeverisë. Më 27 

qershor në Vese Kovce (Kazaja e 

Vuçiternit) në malësinë e Kapao-
nikut, në kufirin e krahinës së Shalës 

dhe të Labit (Llapit) u zhvillua një 

mbledhje e shqiptarëve, në të cilin 

morën pjesë rreth 2000 vetë të 

armatosur nga krahinat e përmendura. 

Aty u vendos të luftohej kundër 

qeverisë deri në fund. Ata që do të 

vepronin kundër u kërcënuan se do 

t’u digjeshin shtëpitë. 

 

Kurse telegrami i konsullit austro-

hungarez, Kral, nga Selaniku, më 5 
korrik 1912, dërguar kontit 

Berchtold, mbi të dhënat e marra nga 

Fadil Pasha rreth luftimeve në 

Boletin, theksonte se Fadil Pasha 

njofton zyrtarisht për një luftim 

dymbëdhjetë orësh ndërmjet 1000 e 

ca shqiptarëve, nën udhëheqjen e Isa 

Boletinit dhe forcave ushtarake të tij 

një gjysmë ore larg Vuçitërnës. 

(vijon) 
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Nikë Gashaj, Podgoricë 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krimet e luftës serbe në ish-Jugosllavi 
 

Agresioni serb 

Shpërbërja i përgjakshme i RSFJ dhe shpërthimi i 

politikës nacionaliste dhe shoviniste serbe ka nxitur 

vuajtjet e rënda të popullësisë civile. Ka ardhur deri te 

përleshjet e përgjakshme midis njerëzve mbi baza 

nacionale dhe fetare, çka ka pas për pasojë: vrasjet, 

torturat dhe përuljet e poshtërsitë njerëzore. Janë bë 

gjenocide njerëzore, spastrime etnike, krime lufte, 

dhunimi i grave dhe vepra tjera penale. Sipas të dhënave 

të historianes, Llatinka Peroviq, në luftë në territoret e 
ish-Jugosllavisë ka pasur 297 mijë të vdekur, 4,4 miliona 

refugjatë, 125 miliarda dollar dëm nga luftërat.  

 

Shikuar gjenezën e luftës, në mënyrë të qartë del se ajo 

rrjedh nga Memorandumi i Akademisë Serbe të 

Shkencave dhe Arteve më 1986. Në të cilin është 

përmbajtur baza ideore dhe politike e krijimit të “Serbisë 

së Madhe”. Memorandumi në fjalë qartas ka shprehur 

domosdoshmërinë e bashkimit kombëtar të popullit serb 

- pa marrë parasysh se në të cilën Republikë dhe Krahinë 

gjinden, duke kuptua atë si të drejtë të tij historike dhe 
demokratike. Në të vërtetë, procesi i shpërbërjes të 

federatës jugosllave ka fillua me nxjerrjen e 

Memorandumit 1986. Ndërsa ekzekutor i një projekti të 

tillë ka qenë Sllobodan Millosheviq. 

 

Gjithashtu, fatkeqësisht nuk është e panjohur se një 

numër jo i vogël i intelektualëve serb ka qenë i kyçur në 

këtë valle të luftës dhe të krimeve. Para së gjithash kanë 

qenë të përzier me arsyetimin e tyre mendor, 

koncepcione, deklarata, me nxitje të shpërbërjes të ex- 

Jugosllavisë.  

 
Krimet serbe në Kosovë 1998 – 1999 

Regjimi shtetëror politik i Serbisë, respektivisht i RFJ 

nuk ka pas aftësi as forcë që me matricën e paqes të 

zgjidhi konfliktet e brendshme dhe përçarjet, në veçanti 

ndaj shqiptarëve në Kosovë. 

 

Forcat ushtarake - policore dhe formacionet 

paraushtarake të Serbisë/RFJ gjatë luftës në Kosovë 

1998-1999, kanë bë krime të mëdha. Kanë bë vrasje 

masive, masakra, shfarosje dhe persekutime të popullsisë 

shqiptare nga Kosova me qellim të spastrimit etnik. Për 
atë dëshmojnë dhe të dhënat vijuese: rreth 12000 

pjesëtarë të popullit shqiptarë janë vra, masakrua dhe 

përndjekur. Nga ai numër janë 1741 gra dhe 1396 fëmijë. 

Rreth 1600 persona janë të zhdukur. Në Kosovë ka 660 

varreza me shumicën nga ajo luftë. Gjithashtu janë 

përdhunua rreth 20.000 gra. Më tutje janë persekutuar më 

shumë se një milion qytetarë shqiptarë nga Kosova.  

 

Përveç, vrasjeve, masakrave dhe përndjekjeve të 

qytetarëve nga shtëpitë e tyre, janë shkatërrua një numër 

i madh i objekteve për banim, si dhe të objekteve 

arsimore, kulturore, ekonomike dhe fetare.(Burimet: 

Agjencia arkivore shtetërore e Kosovës, Konferenca mbi 

shqyrtimin e viktimave të luftës në Kosovë 1998-1999, e 
mbajtur me 24.02. 2017, në Prishtinë, si dhe të dhënat 

statistikore nga UNHCR). 

 

Agresioni serb në Bosnjë e Hercegovinë 1992-1995  

Sipas profesorit të njohur të Universitetit të Sarajevës, 

Qazim Sadikoviq ( Studimi: “Të drejtat e Njeriut pa 

Mbrojtje”, Sarajevë, 1998, fq.12): “Invazioni serb në 

BeH është, para së gjithash, agresion klasik (ose sulm) 

sepse i ka të gjitha elementet të cilat, në të njëjtin kuptim, 

i parasheh definicioni zyrtar i agresionit të cilin e ka 

përcaktua Kuvendi i Përgjithshëm i KB, 4. IX. 1974, në 
Seancën 29 me Rezolutën nr. 3314(1)”. 

 

Më tutje profesori Sadikoviq, shton: ” Agresioni i Serbisë 

– ose i Republikës federative të Jugosllavisë – është 

realizuar në mënyra të shumta, prej të cilave më markante 

është angazhimi i drejtpërdrejtë i njësive të rregullta të 

Armatës Jugosllave, si dhe të atyre të cilat tashmë kanë 

qenë të stacionuara në BeH, si dhe të atyre që në 

vazhdimësi kanë arritur gjatë gjithë luftës nga Serbia. 

Mirëpo, një karakteristikë e veçantë e agresionit në BeH 

është një prani i madhe e formacioneve paraushtarake. 

Ajo para së gjithash, ka qenë si pasojë e një ideologjie 
nacionaliste – raciste. 

 

Në vitin e parë të agresionit, sikurse e thekson autori nga 

Zvicra Philip Koulisher, ka ndodhë “një eksterminacion 

më i tmerrshëm masovik në shekullin XX”. Gjithashtu, 

sipas vlerësimeve Tilmana Zulcha dhe të “Shoqërisë për 

popujt e rrezikuar”, tanimë në vitin e parë të luftës kanë 

ekzistuar më së paku 200 kampe të përqendrimit të 

internuarave në të cilat kanë vuajtura më shumë se 

250.000 Bosanaca, kryesisht civilë. Në disa prej kampeve 

të përqendrimit sikurse janë: Omaska, Keraterm ose 
Lluka Brçko janë ekzekutuar vrasje sistematike të 

internuarve. 
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Nga Bosnja e Hercegovina kanë qenë të detyruar të ikin, 

ose kanë qenë të dëbuar më së paku 1,2 milionë 

boshnjakë. Deportimi më së shumti është bë në vagonët 

e mbyllur transportues ose në konvoje të autobusëve dhe 

të furgonëve. Gjatë, transportimit, shumë qytetarë janë 

likuidua (Qazim Sadikoviq). Tilman Zulch nënvizon se 
gjatë vitit të parë të agresionit në BeH janë përdhunua më 

së paku 20.000 gra, kryesisht myslimane, dhe se 

përdhunimet janë bë më së shumti në kampe të 

përqendrimit dhe se kanë qenë të organizuara.  

 

Gjenocidi në BeH ka përfshi dhe fshirjen e të gjitha 

gjurmëve të kulturës boshnjake. Në territoret e okupuara 

– thekson Tilman Zulch, pushteti dhe ushtria serbe kanë 

shkatërruar me qellim të gjitha gjurmët e kulturës të 

besimit islamik. Më se paku njëmijë xhamia janë 

shkatërrua, njësoj si dhe përmendoret tjera me origjinë 

islamike – hamamet, konakët, medresat, bibliotekat etj. 
 

Gjenocidi serb mbi boshnjakët në Srebrenicë 

Këtu po përkujtojmë krimin, masakrën, viktimat e 

pafajshme, respektivisht gjenocidin serb mbi boshnjakët 

në Srebrenicë, më 11 korrik 1995. Në dhe rreth “Zonës të 

Sigurt” të Kombeve të Bashkuara të Srebrenicës, në 

muajin korrik 1995, janë likuidua më se 8.000 Boshnjakë 

të Bosnjës e Hercegovinës, për arsye të përkatësisë së 

tyre nacionale, etnike dhe konfesionale. Në marrjen e 

“Zonës së sigurt” të Kombeve të Bashkuara të 

Srebrenicës dhe të kryerjes të gjenocidit mbi boshnjakët 
në korrik të vitit 1995, kanë marrë pjesë: “ forcat 

ushtarake dhe policore të Republikës serbe,, si dhe forcat 

e armatosura të Republikës federale Jugosllave dhe 

njësitë e Ministrisë së Punëve të Brendshme të 

Serbisë”(Çekiq Smail, Studimi: “ Gjenocidi dhe e vërteta 

mbi gjenocidin në Bosnjë e Hercegovinë”, Instituti për 

hulumtime të krimeve kundra njerëzimit dhe të drejtës 

ndërkombëtare të Universitetit në Sarajevë, Sarajevë, 

2012, fq.25). 

 

Agresioni serb në Kroaci 1991 

Pas Sllovenisë në mënyrë të armatosur është sulmua 

Kroacia. Agresioni ndaj Kroacisë filloi më 3 korrik 1991, 

me hyrjen e dhunshme të APJ, së bashku me rezervistët 

dhe vullnetarët serb në territorin kroat, në Baranja dhe 

Sllavoni Lindore. Në fund të vitit 1991, forcat serbo-

ushtarake pushtuan me forcë gati një të tretën e territorit 

të Republikës së Kroacisë (Davorin Rudolf, Studimi: 

“Krijimi i shtetit kroat me 1991”, Kujtime ministrore, 

Zagreb, 2017, fq.353). 

 

Gjithashtu, duhet të përmendet, rebelimi i serbëve dhe 

shpërthimi i konfliktit në komunat e Krajinës më 1990 
dhe 1991. dhe të kujtohet i ashtuquajturi “Revolucioni i 

Ballvanëve”, pastaj “Pashkët e përgjakshme” në Plitvicë 

me 31 mars 1991, në të cilat ranë viktimat e para 

njerëzore. 

 

Tragjedia e Vukovarit 

Nga krimet e kryera në Kroaci, në veçanti, ngjarjet më 

tragjike kanë ndodhë në Vukovar. Vlerësohet se në ato 

vite janë vra 1737 persona. Prej tyre kanë qenë 1350 

persona civilë. Ndërsa, 2557 persona u plagosën. Po 

ashtu vlerësohet se 5.000 kanë qenë të zënë rob dhe me 

dhunë janë dërguar në kampe të përqendrimit serbe 

(shumica e kampeve ishin në Serbi). 

 

Më në fund mund të konstatohet se serbët e kanë në gjene 
luftën për pushtimin e territoreve të huaja dhe për 

krijimin e Serbisë së Madhe”. Në lidhje me atë, 

historiania e njohur serbe, Latinka Peroviq “thotë: Serbët 

për 125 vite, për çdo 14 vite kanë luftua për pushtimin e 

territoreve të huaja. Tani modelet e tilla politike kishte 

dashur me iu ardhur fundi, por jo. Ajo varet prej 

mentalitetit serb. Ndërsa mentalitet serb shumë vështirë 

ndërron. Prandaj, në atë aspekt është pyetje e madhe a 

kanë shërim.  
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Publicistika e Fishtës - një thirrje aktuale 
(pjesa e parë) 

 
Atë Gjergj Fishta, i njohur si poet, më së pari me “Lahuta e Malcis”, në Shqipëri e kudo që gjëndeshin shqiptarë, por edhe në 

Ballkan, në Europë dhe më tej, përcaktuar nga albanologu austriak Maksimilian Lamberc, si “vepër homeristike”27ishte 
poliedrik: "misionar, publicist, përshtatës, polemist, gojëtar, burrë shteti dhe pedagog...".28Publicistika e tij shtrihet në një 

periudhë kohore gjysmëmshekullore, prej fundviteve të shekullit XIX deri në vjeshtën e 1940-s. 

 

Thënie nga At Gjergj Fishta 

 

Fletoret me të cilat bashkëpunoi Gjergj Fishta janë të 
shumta. Mes tyre përmendim gazetat dhe revistat “Elçija i 

zemers t’Jezu Kristit”(Shkodër),”Albania” të Faik Konicës, 
“Zani i Shna Ndout”, (Shkodër), "Dielli"-Boston  ShBA, 

“Hylli i Dritës”, "Shkëndia"; "Leka", "Gruaja shqiptare"; 
"Zani i popullit" (Shkodër), "Bota e Re" (Korçë), "Gazet` e 

Re" (Tiranë), "Shqipëri` e Re" e mërgatës shqiptare në 

Konstancë të Rumanisë,  "La Nazione Albanese", e 
përdyjavshme arbëreshe, “Posta e Shqypnis” (Shkodër), 

“Ora e Maleve” (Shkodër), Afrimi” (Shkodër), “Vullneti i 
Populllit” (Tiranë),,“Politika” (Vlorë),"Rivista d`Albania", 

botim i Akademisë Mbretërore të Italisë, etj. 
 

1. 
Fillet e publicistikës së Fishtës i gjejmë në revistën 

“Albania” të Faik Konicës në vitin 1899. Famullitar i 
përkohshëm në famullinë e Gomsiqes. Frati i ri, pas kthimit 

nga Bosnja, ku kreu studimet për teologji e filozofi, tërhoqi 
vëmendjen e drejtuesve të Urdhërit Françeskan, si dijetar i 

ri, për formim të lartë edhe sociologjik e kulturor. 
  

 
27Die homerische Frage und das albanische Grossepos von Max Lambertz, në "Shejzat", 1961, nr. 11-12, fq. 385-391 
28Ana Luka, fjalim në paraqitjen e veprës së Fishtës, mbajtur në Romë me 30 korrik l99l 
29Për këtë pseudonim shih: Filip Fishta - Shënime bio-bibliografike mbi Gjergj Fishtën- revista “Shkëndia”, Tiranë, 1941, f, 607 
30Ëilly Kamsi – “Albania” 1897-1909 – Bibloogrfi kronologjike, Shkodër 2008   
31Shih Revitën: “Albania” Vol. I, VIII, 1904, nr. 6, f. 10  
32Revista “Albania”, Volumi E. IV/, 15 tetor 1900, nr. 9, f.21-23  
33Revista “Albania”, Vol. G VI, mars 1902, nr. 3, f. 63  

Ishte koha kur me interesimin e konsullit austriak, një varg 

autorësh shkodranë dhe nga Shkodra, kryesisht fretën filluan 
bashkëpunimin me të përkohshmen “Albania”, që atëhere 

Faik Konica e botonte në Bruksel (Belgjikë). At Gjergj 

Fishta u nxit të shkruajë dhe u përkrah nga Dom Ndoc Nikaj 
asokohe (1888-1890) ndihmësfamullitar në Shkodër, që 

botonte rregullisht në faqet e “Albania”-s me pseudonimin 
Nakdo Monici. Dhe u mirëprit nga Faik Konica, ashtu si 

bashkëpunëtorët: Luigj Gurakuqi (Jakin Shkodra), Atë 
Pashko Bardhi (Oshkap Idhrabi), Nasuf Bej Dizdari 

(N.b.D.), funksionar në Konsullatën Austriake në Shkodër, 
“Kangëtari i dallëndysheve”, emigranti shkodran Filip 

Shiroka (Geg Postripa) etj. 
 

Fishta, bashkëpunimin me “Albania”-n e Konicës e nisi si 
poet dhe e vijoi me shkrime në prozë. Vjersha e tij e parë u 

publikua në muajin nëntor 1899 me pseudonin E populhit.29 
Shkroi e botoi edhe me psudonimet: Rushmani, Rushman 

Sokoli, Rr. (Rushmani) Castigat Ridendo, Suta Fushk për 

dushk, Mar Pepa etj. 30  Shkrimi i fundit botuar në këtë 

revistë është Kanga e Ndoc Kolës.31 
 

Vargjet dhe shkrimet në prozë, botuar në “Albania” gjatë 
viteve 1899-1906, në tërësinë e tyre përbëjnë një risi ngjizje 

të gazetarisë me letërsinë artistike. Krijimtaria poetike, 
sidomos ajo me humor e sarkazëm, në një linjë me frymën e 

stilit të gazetarisë koniciane, përbëjnë një vlerë për 
mjeshtërinë e publicistikës dhe të historisë së shtypit 

shqiptar të Rilindjes sonë Kombëtare. Fishta, me 
pseudonimin Rushmani lartëson veprën kombëtare të 

T’nnershmit Zotni Gege Postrippës Kangtarit t’përmenun 
“Shqypja e burrit” (Aquila Pyrrhi), Tingllimë, 32  por me 

pseudonimin Castigat Ridendonën titullin Makeroniana, u 

turret me ironi e sarkazmë atyre që, në emër të 
shqiptarizmës, ishin vënë shërbim të politikave të huaja.33 

Kështu Rr. (Rushmani) zbulon dhe kritikon shovinistët fqinj 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Gomsiqe
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për trillet dhe bëmat për të zhvatur trojet ona arbërore34 

dheCastigat Ridendo, me vargjet satirike – Jaho begu e 
Palok Tsuta – kritikon një a dy tregtarë të Shkodrës, që, për 

t'u pasuruar mohonin atdheun. 35 
 

2.  
Jetëshkurtër revista “Hylli i Dritës”, në edicinn e parë të saj, 

(tetor 1913 - korrik 1914), por e pasur dhe promovuese në 
historinë e gazetarisë shqiptare si pararendëse e mediave të 

këtij formati në Shqipëri. Ishte koha kur disa gazeta dolën 
në qarkullim në “truallin ende djerr” të shtypit shqiptar në 

Shqipëri, duke filluar nga e përjavshmja “Koha” e Mihal 

Gramenos në Korçë (11 shkurt 1913) dhe vijuar me të 
përdyditshmen “Besa Shqyptare” të Ndoc Nikajt në Shkodër 

(13 maj 1913), me të përtreditshmen “Përlindj’e 
Shqipenies” në Vlorë (24 gusht 1913) dhe të së parës të 

përditshme në Shqipëri, “Taraboshi”, themeluar e drejtuar 
nga Terenc Toçit në Shkodër (26 nëntor 1913). 

   
E përmuajshmja” Hylli i Dritës” ndonëse botohej në 

kyeqëndrën e Shqipërisë veriore, jo njëherë i kapërceu caqet 
rajonale, duke ngritur e trajtuar probleme me karakter 

kombëtar, artikuj si: “A janë të zotët shqiptarët me u mbajtë 
shtet më vete?”, “Kryeqyteti i Shqipnisë”, “Kohë e re në 

Shqipni”, “Gjuha e mësimit”, “Një komedi e pandershme e 
XX qindvjet”, etj. Në artikullin, titulluar “A janë të zotët 

shqiptarët me u mbajt shtet më vete?” 36 Fishta polemizon 
me qarqe e qeveri shoveniste të Ballkanit, që synonin të 

krijonin opinione të shtrëmbëra për racën shqiptare, 
denoncon stisjet dashakaqe të armiqëve, sqaron opinionin 

publik dhe akuzon. Autori, pasi shtron këtë pyetje, zbulon 
rrënjët e politikës, të qëndrimeve e veprimeve armiqësore të 

shteteve fqinjë ndaj Shqipërisë. Fishta, tej sharjeve e 
trillimeve absurde, sheh përpjekjet e armiqëve të Shqipërisë 

për të gllabëruar e copëtuar trevat tona etnike. Me ironinë e 
tij therëse aludon për qëndrimin e disa qarqeve "t`epra 

burokratike t`Europës", që "nënzë" u dalin në krah 
politikave diskriminuese antishqiptare; ballafaqohet kështu 

edhe me “Fletoret e Francës, që ia kanë “thënë” alemit e 
polemit (mbarë opinionit në botë) se shqiptarët “duhen 

lëshue sllavëve të Ballkanit në dorë me i zbutë e me i 
qytetnue”.37 

 

Fishta hyn në debatin “Kryeqyteti i Shqipnisë” me idenë për 
Shkodrën kryeqytet dhe në mënyrë të figurshme shpreh 

mendimin-argument se kryeqendrën e shtetit e shihte si 
“burim e gurrë e gjallë prej së cilës rrëkajë-rrëkajë do të 

shkapërderdhet jeta e qytetnueme nëpër dej e nëpër 
gjymtyrët e kombit”.38 I çlirtë ishte Fishta në mendime, me 

bindjen se “...kombi i shqiptarit nuk asht ma rob i kurrkujt, 
por zot shtëpie në shtëpi të vet”, ndaj nuk ishte i detyruar 

“me i dhanë kujt arsye për punë e range të veta, posë Zotit 
në qiell, ligjit e ndërgjegjes së vet”.39 Me kurajo këmbëngul 

që gjuha shqipe të hynte e programuar “gjuhë mësimi, mos 
tjetër, ndër të gjitha shkollat fillestare të Shqipënisë...shkolla 

 
34Revista “Albania”, Vol. H, maj 1903, nr. 5, f. 74 
35 Revista “Albania” Vol. IX, nr. 7 1905, f. 154-155 
36Gjergj Fishta – Vepra – Publicistika, Botimet Fishta, Lezhë, vëlll. 9, 

1913, nr. 2, f. 36-42; 1913, nr. 3, f. 74-78; nn 1914, n r. 5, f. 138-141 
37Revista “Hylli i dritës”, Shkodër, 1913/ 1, f. 33 
38Gjergj Fishta – Vepra – Publicistika, Botimet Fishta, Lezhë, vëlll. 9, 

1914, nr.4, f. 75  
39Revista “Hylli i dritës”, Shkodër, 1913/4, f. 74 
40 Artikulli Gjuha e mësimit /Gjergj Fishta - Vepra – Publicistika, 

Botimet Fishta, Lezhë, vëlll. 9, 1914, nr.8, f. 134  

të çdo besimi, të çdo kombësie, nën rregullim të çdo pushteti 

a fuqie të veçantë që të jetë”.40 
 

Ai, që heret parashtron nevojën dhe domodoshmërinë e 
shkruarjes së historisë së Shqipërisë, pasi, siç nënëvizonte: 

“Një komb pa histori të veten nuk mundet me pasë jetë 
kombëtare të gjatë, pse historia asht mësuesja e jetës, e 

kombi që s’ka histori e shkon jetën pa rregull, e pasandej 
shkatërrohet e humb si krypa në ujë. Për punë shkrimtarët, 

që me vepra e kërkime të veta mbërrijnë me i shtue dritë 
historisë sonë të lashtë...”. 41  Fishta, gjatë kësaj 

kohështrirjeje, me disa artikuj merret me probleme të 

politikës së jashtme. Ai vlerësonte pëkrahjen e atyre shteve 
europiane që ndihmuan për pavarësimin e Shqipërisë dhe 

kontributin që jepnin për zgjidhjen e problemeve të 
ndërlikuara të Shqipërisë e të shqiptarëve. Në rubrikën 

“Rrotull Shqipërisë”, pas njoftimit se në “Shkodër: - me 11 
nanduer...” kremtuen ditën e t’lemit të regjit të Italisë”. Mes 

të tjerash shkruan: “Sivjet populli i Shkodrës në ditë e nderit 
(mirënjohjes) të sherbimeve, që Italia, bashkë me Austro-

Hungarinë e Gjermaninë, ka ba me e qitë Shqipninë më 
vete...”., iu bashkue me zemër ushtrisë e konsullatës italiane 

në kremtimin e ditës së lemit të Viktor Emanelit III, regjit të 
Italisë”. 42 

 
Me argumente kritikon shovenistët fqinj të Ballkanit, që me 

pretendime absurde përpiqeshin të përvetësonin trojet 
shqiptare. Madje “sllavëvët kishin vu për në progamet e tyne 

me e humbë prej fytyrës së botës kombin shqiptar!”.43 Fishta 
nuk kursente edhe përfaqësitë e huaja në tryezat 

diplomatike, konferencat dhe institucionet politike që 
përkrahnin padrejtësisht shovinistët ballkanas duke coptuar 

e rrudhur Shqipërinë. Dhe denoncon: Ka shkue tepër gjatë 
puna e Shqipnisë, duket në këtë, që gjashtë Pushtetet e 

M՚dha të Europës, 44  të cilat çfaqin fuqinë e 400 milion 
vetëve ndër ma të qytetnuemit njerëz të kësaj bote, s’kanë 

marre e turp me e lane Shqipninë krejt në anarki tash 14 
muej, që ato e kanë marrë në dorë me e rregullue. E jo veç 

me e lanë në anarki,por, ma tepër, ndonjena-ndonjena ndër 
to, me dredhi të poshtmë, mundohet me e ngatërrue lamshin 

edhe ma zi...”.45 Dhe fillë mbas këtij qëndrimi vjen artikulli 
“Një komedi e pandershme e XX qindvjet”, ku me zemratë 

e tone të ashpër kritikohej heshtja e Fuqive të Mëdha, pasi 

“sllavët e Ballkanit e Grekët e Jugut pushtuan Shqipërinë, 
grekët erdhën deri në Vlorë, serbët në Durrës e malazezët 

për rreth Shkodrës”,46 pyet: “E po, tash, çka bani Europa...? 
Kurrgja! Në Europë nuk lehi asnjë qen pse nji grusht sllavë 

e grekë e kishin përbuzë gjygjin e popujve ma të fortë e ma 
të qytetnuem të rrokullisë së kësaj bote 47  e se kishin 

poshtnue tagrin e të drejtat e nji kombi, të cilin ajo e kishte 
marrun me ndore (mbrojtje)”. 48  Po! Fuqitë e Mëdha 

reaguan, madje me egërsi e prepotencë. Dhunshëm detyruan 
“Hyllin e Dritës” të ndëpriste botimin, dënim ky që vazhdoi 

deri në muajin maj të vitit 1921, duke heshtur për 7 vjet. 
 

41Revista “Hylli i dritës”, Shkodër, 1913/ 1, f. 23 
42Revista “Hylli i dritës”, Shkodër, 1913/3, f. 65 
43Shih art. “Kanibalizmi sllav ose vdekja e shëmtuemee P. Luigj Paliqit, 

OFM”- Revista “Hylli i dritës”, Shkodër, 1913/ 1, f. 56 
44Gjermania, Franca, Austro-Hungaria, Rusia dhe Italia  
45Revista “Hylli i dritës”, Shkodër, 1914/5, f. 95 
46“Hylli i Dritës”. Nr. 10, f. 165  
47Fjala është për vendimin mbledhjes së Londrës që shpalli mbretni në 

vete... 
48Shih “Hylli i “Dritës”, 1914, nr. 10, f.  165 
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Një nga veçoritë karakteristike të “Hyllit të Dritës” së viteve 

1913-1914 ishte zbatimi i parimit themelor të gazetarisë së 
shkruar, informacioni dhe informimi publik. Fishta e 

konceptoi drejt këtë funksion mediatik, duke informuar 
audiencën drejtpërdrejt me kronika e lajme si dhe përmes 

shkrimeve të gjinive informative, analitke e letraro-
publicistike. Ai, në strukturën e revistës krijoi dy rubrika 

informative. Në të parën, emërtuar “Rrokull Shqipnisë” 
botonte kryesisht lajme të zgjeruara për ngjarje e zhvillime 

politike, shoqërore, kulturore (nga Shkodra, Lezha, Durrësi, 
Dibra, Vlora, Elbasani, Puka, Mirdita etj,); ndërsa në të 

dytën, “Rrokull botës”, kryesisht kronika (nga Austria, 

Italia, Mali i Zi, Turqia, Serbia, Greqia, Hungaria, 
Portogalia, Franca, Rumania, Bullgaria, Rusia, Japonia).49 

 
Lajmi i Fishtës është më shumë se “i zgjeruar”, kompleks; 

me ndërthurje elementësh analitikë priret nga “Shënimi 
publicistik” me qëndrim të autorit për faktet dhe arsyetime 

rreth tyre, si në rastin: “Pazari i Shkodrës asht ba tamam 
Club me pi kafe me ça llafe...politike. Oh, po! Për politikë 

mos pyet! Këtu politikë sa të duash. Pa pas nxanë gja 
politike, çdo kopuk do me dalë Bismark...”. 50 Autori në 

“lajm” bën edhe përgjithësime. Fishta, në lajmin “Kremtimi 
i kryevjetit të parë të independencës së Shqipnisë në 

Shkodër”, gjenë arsye për të shprehur shpresën për të 
ardhmen se “nëpër rreze të Fesë e të Dijes ka me muejtë 

udobisht me dajtë udhën e drejtë të përparimit e të 
qytetnisë”.51 

 
Duket se Fishta për këtë strukturë lajmore ka pasë reagime 

e  sugjerime, pasi tregon: “më kanë thanë mos me shkue 
tepër gjatë me lajme të vërteta...”. 52 Shih: “Rrokull 

Shqipnisë” (4) - Revista “Hylli i dritës”, Shkodër, 1914/4, 

f. 129-134,( vëllimi, 9, f. 86Lajmi fishtjan ishte një vçanti 

mjeshtërore, sprovë në median e shkruar të asaj kohe. 
 

3.  
Gjergj Fishta, thuajse në çdo numër të gazetës “Posta e 

Shqypnisë”, ka një shkrim. Disa tituj: “Gemi i ullinit” (1916, 
nr.4), “Mbarë shekulli asht nji katund” (1916, nr. 6), 

“Shqipnia” (1917, nr.9), “Skëndërbeu e shqiptarët” (1917, 
nr.13), “Bashkimi” (1917, nr.15), “Si do të përbahet 

bashkimi i kombit” (1917, nr.16), “Kur do të bashkohën 

shqiptarët?” (1917, nr.17), “Shteti e besimi”(1917, nr.9), 
”Gjuha shqipe” (1917, nr.23), ”Për faj të kujt u la Europa në 

gjak”, “Shqipnia e kultura”, “Qëllimi i Austro-Hungarisë 
për detin”, “Ushtria austro-hungare e të mëkambunit e 

Shqipnisë”, etj. 
  

Fishta përmes artikujsh, analizash me sens kritik dhe 
polemikash të serta pasqyron realitetin e Shqipërisë dhe 

hedh vështrimin drejt të së ardhmes për një Shqipëri ku “të 
gjithë shqiptarët, pa ndërlikim besimi a partie, para atdheut 

e para ligjit ta mbajmë veten vetëm për shqiptarë...”;53“ Për 
me qenë na komb i qytetnuem lypset që na të 

bashkohemi...”; 54 “Për me i dhanë zhdrivillim të 

mjaftueshëm gjuhës amtare”;55“...gjuha shqipe të mbahet 
gjuhë mësimi ndër të gjitha shkollat fillestare të Shqipnis” 
56 dhe inteligjenca shqiptare të organizohet, të studiojë 
aspiracionet e kombit, të mundohet me mjete të ligjëshme  

me bashkue fuqitë kombëtare”.57Shpreh besimin “me uzdajë 
të zotit e me fuqi të rreptë të Katërlidhjes, asht tue marrë 

trup e jetë ideali i Skënderbeut”.58 

  

Argumenton: “Proklamacioni që e Nalta Komandë 
Ushtarke bani më 23 të këtij mueji përmbi vetmbarështrim 

të Shqipnisë, autonomi të Shqipnisë s’ka pasë, as s’ka me 

pasë tjetër qellim e kuptim veçse  bashkimin e 
shqiptarëve”.59 Se “Vetëm Austro-Hungaria, ndërtë gjitha 

shtetet e mëdha të Europës, ka dëshmue se e ka dashtë 
përnjimend autnominë e lirinë qytetnore të Shqipnisë”,60 

”vetëm prej kësaj dere të lumnueshme Shqipnija ka lirinë e 
vet të vërtetë”...Rroftë Perandori e regji apostolik, Karli 

I”,61“që asht mbrojtës i lumnueshëm e zemërgjanë i lavrimit 
katolik në Shqipni”. 62/Gazeta “Posta e Shqipnis”, Shkodër, 

1917, nr.15, f. 1/ 
  

Në faqet e shtyllat e “Posta e Shqipnisë” publikohen 
shkrimet e Fishtës për politikën e jashtme. Në ta zbulohen 

”Qëllimet e fshehta të Japonisë”, e cila “përditë gatohet për 
lufta të reja që do të bahen në Azi...me një ftyrë ujku rri tue 

pritë ditën që të mundet me ra pre...”, //Gazeta “Posta e 
Shqipnis”, Shkodër, 1917, nr.78, f. 1/. Në artikullin 

“Shqipnia e ministri i Bullgarisë në Berlin Dr Rizov” bëhet 
e ditur se ky diplomat, në një intervistë, dhënë të 

përditshmes gjermane “Neue Freie Presse”, ka folur hapur 
për politiken bullgare të asaj kohe, zhdukjen e Shqipërisë 

nga harta e Ballkanit. Ai thotë: “Serbisë duhet t’i lëshohet 
mbarë Mali i Zi (posë Lovçenit), Kosova e krejt Shqipnija 

verilindore, çka merr prej kufirit të Malit të Zi e deri në 
Durrës. Greqisë i duhet dhanë Shqipnija jugore. Çka shtrihet 

prej Vlone e teposhtë dhe atë rryp ndërmjet Durrësit e 
Vlorës” duhet ta marrë Bullgaria./Gazeta “Posta e 

Shqipnis”, Shkodër, 1918, nr.12, f. 1-2/ Në vijim të ciklit të 
shkrimeve për politikën e jashtme, Fishta, pasi paraqet 

gjendjen e Rusisë në përvjetorin e Revolucionit  të tetorit 
1917, pyet dhe përgjigjet si do të jetë “Rusia në kohët e 

ardhshme”:  /Gazeta “Posta e Shqipnis”, Shkodër, 1918, 

nr.29. 1/. Një tjetër artikull analitik i Fishtës është ai me titull 
“Për faj të kujt u la Europa në gjak” /Po aty:/Gazeta “Posta 

e Shqipnis”, Shkodër, 1917, nr.78, f. 1/ 
 

Gazeta “Posta e Shqipnisë” mbyllet shkrimin “Shqipnia e 
shqiptarëve’. /Gazeta “Posta e Shqipnis”, Shkodër, 1917, 

nr.89, f.2-3/ 
         (vijon) 

 

 

 

 

 

 
49” Rrokull botës” (3) /HD, 1914,6, f. 191-198 
50Gjergj Fishta –Revista “Hylli i dritës” - Publicistika”, Vëllimi 9, f 15, 

marrë nga: Revista “Hylli i dritës”, Shkodër, 1913/ 1, f. 4-6 
51Gjergj Fishta – Vepra – Publicistika, Botimet Fishta, Lezhë, vëlll. 9, 

1913, nr. 3, f. 74-78 
52Shih: “Rrokull Shqipnisë” (4) - Revista “Hylli i dritës”, Shkodër, 

1914/4, f. 129-134, (vëllimi, 9, f. 86 
53Gazeta “Posta e Shqipnis”, Shkodër, 1917, nr.16, f. 2 
54Gazeta “Posta e Shqipnis”, Shkodër, 1917, nr.15, f. 1 

55Gazeta “Posta e Shqipnis”, Shkodër, 1917, nr.24 f.12 
56Gazeta “Posta e Shqipnis”, Shkodër, 1917, nr. 23, f. 1 
57Gazeta “Posta e Shqipnis”, Shkodër, 1918, nr.58 f.1 
58Gazeta “Posta e Shqipnis”, Shkodër, 1917, nr.12 f. 1 
59Gazeta “Posta e Shqipnis”, Shkodër, 1917, nr.16, f. 1 
60Gazeta “Posta e Shqipnis”, Shkodër, 1917, nr.57, f.21 
61Gazeta “Posta e Shqipnis”, Shkodër, 1917, nr.15, f. 1 
62- po aty 
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Prof. Dr. Zymer U. Neziri, Prishtinë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lahutarët e Sanxhakut të Pazarit të Ri 

 
(“Lahutarët e Sanxhakut të Pazarit të Ri”, kumtesa të simpoziumit shkencor, mbajtur më 8.9.2018, botues Instituti 

Albanologjik i Prishtinës dhe shoqata “Kosova për Sanxhakun’’, kryeredaktor dhe përgatitja për shtyp prof. dr. Zymer 

Ujkan Neziri, Prishtinë, 2020)  

 

Libri “Lahutarët e Sanxhakut të Pazarit të Ri” 

 

Simpoziumi shkencor “Lahutarët e Sanxhakut të Pazarit 
të Ri”, mbajtur më 8.9.2018, tuboi studiues nga shumë 

vise e, ndër to, edhe nga Italia e Polonia, dy epikologë të 

njohur, prof. dr. Nikolla Skalldaferi (Nicola Scaldaferrit) 

dhe prof. dr. Rigels Halili. Redaksia i ka renditur 

kumtesat për botim sipas këtyre fushave: histori, gjuhësi, 

hulumtime kërkimore-shkencore në Sanxhakun e Pazarit 

të Ri dhe në Universitetin e Harvardit, pasqyrime të 

hulumtimeve kërkimore-shkencore të dorëshkrimeve të 

epikës gojore shqiptare në fondet arkivore të Harvardit, 

si dhe të tjera.  

     
 

 

 

Ky vëllim hapet me kumtesën nga fusha e historisë, 

mbajtur nga ma. Ismet Azizi, “Sanxhaku i Pazarit të Ri 
në fokusin e historisë”. Autori thekson që në fillim se  

 

Sanxhaku gjendet në qendër të Gadishullit Ballkanik dhe 

ka pozitë jashtëzakonisht të mirë gjeografike dhe gjeo-

strategjike. Sanxhaku, ose saktësisht Sanxhaku i Pazarit, 

ka popullsi shqiptare dhe shqiptare të boshnjakizuar, si 

dhe një pakicë të popullsisë sllave. Popullsia shumicë ka 

tradita të trashëguara nga lashtësia ilire-arbërore: të 

folmen, veshjen, doket, ritet, mitet, festat e motmotit, 

lojërat, vallet këngët ku veçohen këngët e Eposit të 

Kreshnikëve dhe lahuta, që tashmë janë të njohura për 
opinionin botëror. Sanxhaku, vazhdon ai, sot u takon dy 

shteteve, Serbisë dhe Malit të Zi, i cili, në vitin 1790, 

ishte në kuadër të Vilajetit të Kosovës. Sipas studiuesit 

Ejup Mushoviq, pohon autori, ky rajon që nga lashtësia 

ka qenë i banuar nga ilirët. Pas gjendjes së krijuar, 

Kosova dhe Sanxhaku, që nga viti 1913, tashmë mbetën 

të ndarë. Sanxhakasit, edhe pse të pushtuar nga Italia dhe 

Gjermania gjatë Luftës së Dytë Botërore, këtë kohë e 

përjetuan si çlirim, duke shpresuar se do t’i bashkohen 

Shqipërisë etnike, përfundon ai.  

 

Nga fusha e gjuhësisë pason kumtesa e prof. dr. Rexhep 
Doçit, nga Instituti Albanologjik i Prishtinës, ndër 

studiuesit tanë më të dalluar në fushën e onomastikës, 

“Onomastika shqiptare – boshnjake e Sanxhakut të 

Pazarit të Ri, sipas këngëve të Koleksionit të Millmen 

Perit në Universitetin e Harvardit”.  Këngët popullore të 

trimërisë së hershme të Koleksionit të M. Perit nga ana e 

Sanxhakut të Pazarit të Ri, thekson ai, shihet se janë 

këngë shqipe të kënduara nga lahutarë shqiptarë të atij 

krahu dhe janë përkthyer në serbisht. Në këto këngë të 

përkthyera janë përdorur kryesisht trajtat shqipe. Topo-

nimet e atjeshme ilire janë dëshmi e vijimsisë shqiptare 
në ato vise, kurse për ruajtjen e emrit ilir Teutë, oikonimi 

i sotëm Tutin dëshmon për një fortifikate të atyshme. Por, 

gjendja e sotme, thotë ai, dëshmon se shumica e 

katundeve shqiptare të Rrafshnaltës së Peshterit janë 

shkombëtarizuar, sidomos në këto njëqind vjetët e fundit, 

duke e humbur gjuhën e vet. Autori e mbyll këtë kumtesë 

me pohimin se popullit shqiptar është populli më i 

moçëm evropian me prejardhje pellazge-ilire-thrakase, 
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prejardhje kjo për të cilën ai ka shkruar 10 vepra 

shkencore onomastike-gjuhësore-historike. 

      
Kumtesa vijuese është e prof. dr. Rigels Halilit, epikolog 

nga Universiteti i Varshavës, i cili në fillim të këtij 

mijëvjeçari ka kryer hulumtime kërkimore-shkencore në 

Sanxhakun e Pazarit të Ri, “Epika heroike legjendare në 

Sanxhakun e Pazarit-një krahasim midis kërkimeve të 

Parry-it e Lord-it dhe gjendjes së sotme”. Sanxhaku, 

pohon autori, mund të quhet një nga laboratorët më të 

gjallë të traditës gojore të këngës epiko-heroike në 

Ballkan gjatë gjysmës së parë të shekullit XX. Studiuesi 

lokal Rexhep  

 
Shkrijel (me origjinë nga fshati Boroshticë, i cili banohet 

tërësisht me popullatë me prejardhje nga fisi i Shkrelit) 

dhe disa mësues në Novi Pazar ishin të vetëdijshëm për 

ekzistencën dhe mjeshtërinë e Salih Uglaninit, thotë ai. 

Pos këngëtarit Smaka Bibiq, shembull i gjallë i 

vazhdimësisë së dygjuhësisë shqiptaro-boshnjake në 

Peshter, autori përmend edhe lahutarin Remo Gorçeviq 

(Gorçaj), por, mund të thuhet se tradita gojore sot në 

Sanxhak po shkon drejt humbjes tërësore, thotë autori, 

për shkak të ndryshimeve të strukturës shoqërore, 

migracionit masiv të brendshëm dhe të jashtëm, të 

ndryshimeve modernizuese, sidomos zhvillimit të 
sistemit shkollor të kontrolluar nga instanca shtetërore 

dhe mungesës së kujdesit të institucioneve kulturore për 

traditën e këngës së lahutës. 

      

Kumtesa tjetër e hulumtimeve kërkimore-shkencore në 

Sanxhakun e Pazarit të Ri, në fillim të këtij mijëvjeçari, 

është edhe ajo e dr. Harun Crnovershaninit, “Lahutarët e 

njohur të Sanxhakut, me vështrim të posaçëm për 

lahutarin Xhemajl Arnautoviqi (1925-2017)”. - Me 

zgjimin e ndërgjegjes kombëtare të boshnjakëve në mes 

të shekullit XIX, u shfaq një valë e veprimtarisë kulturore 
të lahutarëve në formën e krijimeve epike nga Sanxhaku, 

e më i famshmi ndër ta ishte Qorr Hysi (Qor Huso 

Husoviq), nga Kolashini, thotë autori. Pas Luftës së Dytë 

Botërore, secila komunë e Sanxhakut kishte dhjetëra la-

hutarë të shkëlqyeshëm. Ai shkruan edhe për një lahutar 

të Sanxhakut, Xhemail Arnautoviq, i lindur në vitin 1925 

në fshatin Milijesh të Pribojit, që kishte  botuar 11 libra 

dhe kishte shkruar 25 000 vargje, kurse boshnjakët në 

Suedi e kanë quajtur “Kalorës dhe Hero nga Sanxhaku i 

zemëruar”. Në vitet 1962-1965, ai kishte mbledhur emrat 

e të vrarëve gjatë gjenocidit çetnik në Luftën e Dytë 

Botërore. Kështu, gjatë hulumtimit të hollësishëm, 
Xhemajl Arnautoviqi kishte mbledhur emrat dhe 

mbiemrat e 2 473 viktimave boshnjake, përfundon autori. 

      

Kumtesa e studiuesit arbëresh prof. dr. Nikolla 

Skalldaferi (Nicola Scaldaferri) nga Universiteti i 

Milanos është rezultat i hulumtimit të tij kërkimor-

shkencor në fondet arkivore të Universitetin të Harvardit, 

Koleksioni i Letërsisë Gojore të Millmen Perit (Milman 

Parry). “Muji dhe Gavran Kapetani”, nga Salih 

Ugljanini (Salih Uglla). Vërejtje për performancën mu-

zikore”: - Millmen Peri kishte projektin paraprak, ku 
ende nuk përmendej epika shqiptare, e pastaj materialet e 

tij përfshijnë një korpus epik me më shumë se 100 këngë 

e me mbi 22 000 vargje, që u përkisnin repertorëve të 

rreth dyzet këngëtarëve, thotë autori. Aty kemi 

regjistrimin e parë të një kënge të tërë epike shqiptare dhe 
këngën më të gjatë shqipe, të dyja të pabotuara. E para 

është “Muji dhe Gavran Kapetani”, e kënduar nga Salih 

Uglla, ndërsa e dyta është “Sirotin Alia”, me 2163 

vargje, e diktuar nga Adem Brahimi. Këngëtari Salih 

Uglla, një nga figurat qendrore të brezit të tij të 

këngëtarëve, deri në moshën tridhjetë vjeç këndoi vetëm 

në gjuhën shqipe. Në këngën “Muji dhe Gavran 

Kapetani”, me 236 vargje, Salih Uglla përdor vetëm tre 

melodi të shkurtra (ose, më saktë, modele melodike), 

secila prej të cilave ka pozicionin dhe funksionin e vet të 

saktë, pohon ai. Këngët boshnjake të Salihit ofruan 
elementë të rëndësishëm për zhvillimin e Teorisë së Fo-

rmulës. Ai ishte i njohur për studiues, si Matija Murko 

dhe Alois Schmaus. Rasti i tij është shumë interesant dhe 

tregon se sa të ndërlikuara ishin lidhjet etnike dhe 

kulturore në atë zonë në atë kohë, përfundon autori. 

       

Edhe kumtesa e profesorit të folkloristikës dhe studiuesit 

të Institutit Albanologjik të Prishtinës, prof. dr. Zymer U. 

Neziri, “Lahutarët e Sanxhakut të Pazarit të Ri në 

Koleksionin e Millmen Perit”, është po ashtu rezultat i 

kërkimeve të tij në Harvard, në Koleksionin e Letërsisë 

Gojore të Millmen Perit (Milman Parry): - Projekti i M. 
Perit (Milman Parry) është hartuar më 1933 dhe, në 

kuadër të tij, është realizuar edhe poezia popullore gojore 

shqiptare, nga lahutarët shqiptarë në Sanxhak të Pazarit: 

Salih Uglla, Avdo ose Avdullah Ferizi, Sulejman Makaj, 

Ali Fulani, Xhemajl Zogaj, Shaban Nuhoxha, si dhe 

Fatime Arifi e Ethem Hasani. Dy më të mirët ishin Salih 

Uglla e Avdo (Avdullah) Ferizi dhe konsiderohen ndër 

Homerët e fundit në Evropë. Dëshmitë se lahutarët shqi-

ptarë dygjuhësorë nuk janë sllavë, duhet pranuar, pra: 

deklarimi i tyre për përkatësinë etnike shqiptare, plisi i 

bardhë shqiptar, mbiemri pa prapashtesën boshnjake - 
viq, leksiku shqip në këngët boshnjakisht dhe sintaksa e 

përmbysur boshnjake, prandaj duhet të rishikohet edhe 

emërtimi i Koleksionit. A. Llordi solli edhe dëshmi 

shumë të rëndësishme në Harvard se këngët e 

kreshnikëve i këndojnë njësoj lahutarët shqiptarë të dy 

besimeve, ndërsa Koleksioni i Perit mbetet kryevepër 

arkivore e eposeve heroike të Ballkanit dhe renditet ndër 

kryeveprat arkivore botërore të letërsisë gojore.  

       

Në kreun Pasqyrime është renditur kumtesa e studiuesit 

dhe e kandidatit doktor i shkencave të filologjisë, mr. 

Fitim Veliu, për hulumtimet kërkimore-shkencore të 
dorëshkrimeve të epikës gojore shqiptare në fondet 

arkivore të Universitetit të Harvardit: “Kryelahutarët e 

Sanxhakut të Pazarit të Ri, Salih Uglla dhe Avdullah 

Ferizi, në studimet e deritashme të profesor Zymer Nezi-

rit në fondet arkivore të Universitetit të Harvardit”: - Në 

këtë kumtesë për studimet e deritashme të Zymer Nezirit, 

autori flet për punën e tij kërkimore-shkencore në fondet 

arkivore të Universitetit të Harvardit, në vitet 2002, 2007 

e në vijimësi. Ajo, pohon ai, ka si esencë trajtimin poetik 

të këngës epike në studimet e tij, në një rend substancial 

të kërkimit të këngëtarit, këngës dhe dëgjuesit (lexuesit), 
pra një trinom që shënjon poetikën teorike dhe retorikën 

pragmatike, dy fusha të dijes që Z. Neziri suksesshëm i 
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inkorporon në tekstet e tij, për ta dhënë eposin si dije e 

dëshmi dhe, në fund, si bindje, pra, retorikë të argu-

mentuar. Punimi i tij heton këtë idiomatikë në studimet e 
Z. Nezirit, në relacionin trinomik këngë, këngëtar dhe 

lexues, që, sipas tij, janë shenja themelore të epopesë si 

zhanër.  

        

Në kreun Të tjera, Redaksia ka renditur dy kumtesa të 

mbajtura në këtë simpozium shkencor për lahutarët e 

Sanxhakut të Pazarit të Ri. E para ka të bëjë me 

shqyrtimin paralel të baladës boshnjake të vëllezërve 

Moriqi me vëllezërit Kastrati të Malësisë së Madhe, 

ndërsa kumtesa e dytë është një paraqitje e jetës dhe e 

repertorit të lahutarit të krahinës së Hasit, Jemin Zeneli. 
Kumtesa e profesorit dhe studiuesit të njohur të 

folkloristikës në Institutin Albanologjik të Prishtinës, 

prof. dr. Adem Zejnullahu, është “Tragjika e vëllezërve 

Kastrati dhe vëllezërve Moriqi në dy balada historike”. 

– Balada shqiptare e vëllezërve Kastrati dhe balada bosh-

njake e vëllezërve Moriqi, në rrafshin semantik, informativ 

e artistik janë krijime poetike që kanë pikëtakime të 

shumta, por kanë edhe karakteristika të veçanta kombëtare 

të shtresimeve të ndryshme etnopsikologjike, ambientore, 

të cilat, po ashtu, i shquajnë për disa veçori të theksuara, 

thotë autori. Te kënga shqipe, motra, duke u hakmarrë, 

shëron një plagë, por hap një tjetër të pashëruar për tërë 
jetën e saj. Në baladën boshnjake, nëna i kërcënohet Diz-

dar agës se do të hakmerret ndaj tij dhe Sulltanit. Kënga 

shqiptare e vëllezërve Kastrati dhe balada boshnjake e 

vëllezërve Moriqi kanë lindur dhe janë zhvilluar 

pavarësisht nga njëra-tjetra në kohë e hapësira të ndryshme, 

por në rrethana të caktuara shoqërore, ekonomike, 

nacionale, sociale, politike, kulturologjike e historike, 

përfundon autori.  

         

Mbledhësi i dalluar i folklorit shqiptar dhe botuesi i tij, 

sidomos i epikës heroike legjendare, studiues i njohur i 
disa fushave të albanologjisë, prof. asoc. dr. Shefqet 

Hoxha, ka këtë kumtesë për rapsodin e Eposit të Kresh-

nikëve, Jemin Zeneli: “Jemin Zeneli (Ukperaj), bartës i 

njohur i Eposit të Kreshnikëve të Hasit”. - Krahinat e 

Kukësit (Lumë, Has, Malzi, Fand) ruajnë tradita të pasura 

folklorike, në mes tyre edhe Eposin e Kreshnikëve, i cili 

ka qenë më i pasur në krahinën e Hasit, thotë autori. Në 

këtë krahinë, si vegël muzikore përdorej edhe lahuta, me 

të cilën rapsodët shoqëronin këngët e ciklit të Mujit dhe 

Halilit. Jemin Zeneli, Ukperaj, është bartësi më i njohur 

(ndoshta jo më cilësori, por me një repertor të gjerë) në 

Hasin e Brijës, në gjysmën e dytë të shek. XX, pohon ai, 
që nuk dinte të lexonte dhe të shkruante, por që zotëronte 

talent natyral, mençuri, kujtesë të fortë dhe ndjeshmëri 

delikate. Ai ishte ndër këngëtarët e njohur në Has, nga i 

cili ka mbledhur dhjetëra këngë historike dhe këngë të 

Eposit të Kreshnikëve. Prej tij, autori ka shënuar dhe 

botuar 14 këngë të Eposit të kreshnikëve dhe 28 këngë 

historike. 

      

Ky libër, i hartuar sipas standardve shkencore, me 

rezyme edhe boshnjakisht e anglisht, është ndihmesë e 

vogël për krahinën e Sanxhakut të Pazarit të Ri, dikur 
pjesë e Kosovës, e sot i ndarë dysh ndërmjet Serbisë dhe 

Malit të Zi. Banorët e tij janë përfshirë në projekte 

shtetërore edhe për zhvendosje në Turqi, sidomos në 

kohën e Kralit, kur këtu bënin kërkime për Eposin e 

Kreshnikëve studiuesit e Universitetit të Harvardit dhe 
ku, për fat të mirë, takojnë Homerët e fundit të Evropës. 

Trajtimi i keq ndaj këtyre banorëve ka vazhduar edhe në 

kohën e Titos, prandaj sot jetojnë të zhvendosur në vende 

të ndryshme, një pjesë e madhe e tyre në Turqi, në Evro-

pën Perëndimore e gjetiu. Ky libër, besoj se sadopak do 

t’u ndihmojë të gjithëve që ta njohin të kaluarën e vet të 

lavdishme të etnokulturës, që ruhet në fondet arkivore të 

Universitetit të Harvardit. 
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Botohet romani i dytë i Angjelina Markut ‘‘Shtyje hënën’’ 
 

 

 
Ditë me parë doli nga shtypi romani i dytë i shkrimtares 

nga Gjakova, e cila ka vite që jeton dhe vepron në Vjenë, 

Angjelina Markut, me titull ‘‘Shtyje hënën’’, i cili mund 

të thuhet lirisht se është vazhdim i romanit të saj të parë 

‘‘Dimri i shekullit’’, i botuar tri vite më parë dhe i 

përkthyer edhe në gjuhën angleze. 

Kopertina e romanit ‘‘Shtyje hënën’’ 

 

Tema qendore e romanit është lufta e së mirës kundër të 

keqes, të cilës i prin një grua e re në moshë, por e cila 
gjen forcë mbinatyrore për t’u ballafaqur me sfidat me të 

cilat e konfronton jeta në këtë botë, por edhe përtej 

kufinjve të saj, në pjesët e nëndheshme dhe të 

mbidheshme të universit, i cili paraqitet sa abstrak aq dhe 

real, ashtu siç e imagjinon autorja në ndërdijen e saj.  

 

Helena, kryepersonazhi i këtij romani vazhdon betejën e 

saj atje ku e lanë prindërit e saj. Në këtë rrugëtim drejt 

lirisë për vete dhe popullin që i përket ajo nuk është 

vetëm. Në këtë luftë në krahë të saj është shqiponja, e cila 

me krahët e shtrirë e mbron trupin dhe shpirtin e saj, dhe 

atë gjerë në frymën e fundit. Në anën e kundërt janë 
hijenat, ujqit dhe vampirët, të cilët simbolizojnë smirën, 

errësirën dhe të ligën. Në këtë ballafaqim ngjarjet kanë  

 

 
një shtrirje gjeografike të shpërdarë në kohë dhe hapësirë, 

e të cilat ndjekin një kronologji të caktuar, gjithmonë në 

shërbim të shtjellimit të rrëfimit, i cili përshkruhet me një 

gjuhë të veçantë në të cilën dominojnë gjetjet e qëlluara 

të metaforave, simboleve dhe figurave.  

 

Redaktimin e librit e ka bërë Violeta Allmuça, shkrimtare 

nga Austria, ndërsa nga një vështrim për librin e kanë 

shkruar edhe Sabije Dervishi-Veseli, shkrimtare me 

banim në Amerikë dhe Musa Jupolli, shkrimtar nga 

Franca. Romani u përgadit nën përkujdesjen e shtëpisë 
botuese IWA Bogdani me seli në Bruksel dhe Prishtinë 

me editor Jeton Kelmendin. 

 

Angjelina Marku shkruan prozë dhe poezi dhe është 

anëtare e Lidhjes së Krijuesve Shqiptarë në Mërgatë si 

dhe e Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë 

në Austri ‘‘Aleksandër Moisiu’’. Ajo ka marrë pjesë në 

shumë orë letrare dhe në disa konkurse letrare në të cilat 

është shpërblyer me çmime.  

 

Vështrim nga Sabije Dervishi-Veseli, shkrimtare (SHBA) 
 

Pasi e lexova romanin “Shtyje hënën’’ të Angjelina 

Markut shkruar me një stil unik, m`u duk si librat e Harry 

Potter. Ndjenja shpirtërore me imagjinatën bëhen bashkë 

dhe autorja shpërthen në një rrëfim duke krahasuar 

Shqiponjën me atdheun e pamposhtur nga pushtimet e 

huaja shekullore. Emrat e personazheve janë emra 

origjinalë të heronjve tanë ilirë. Beteja mes të mirës dhe 

të keqes duke luftuar për të ardhmen i bën personazhet të 

gjalla dhe njerëzore, siç janë, Serafini, Helena, 

Kostandini e të tjerë. Secili personazh përjeton ëndrrat e 

veta, ku së brendshmi buron drita e hënës. Në mendje të 
mbeten personazhet që shfaqen në këtë roman brenda një 

drame ku lëvizin legjendat, shekujt, të fshehtat, sprovat, 

tradhtitë dhe dashuritë. Në roman flasin shqiponjat, 

gurët, djajtë, engjëjt, fëmijët, të rriturit, të mbijetuarit, me 

dyshimet dhe të vërtetat rreth tyre. Secili nga figurat 

mitike zbulon fuqinë e tij, misterin, dhunën, fatkeqësinë, 

mallkimin, humbjen apo fitoren për të prekur lirinë! 

Shpirtrat e heronjve së bashku me shqiponjat fluturojnë 

qiellit të kaltër duke u bërë të pavdekshëm në duel me 

përbindshat dhe hijenat. Romani shpesh kthehet në 

retrospektivë ku zhvillohen ngjarje në një univers po 
ashtu të pavdekshëm, sa imagjinar po aq edhe real. 

Pasqyrimi fantastik i vendlindjes frymëzohet nga mitet. 

Ky roman me një gjuhë të thjeshtë shkruar me mjeshtëri 

nga Angjelina Marku, na sjell përmasën e jetës 

ngadhënjyese të shqiptarëve.      

 

Burimi: 

http://www.iwabogdani.org/2021/01/30/botohet-

romani-i-dyte-i-angjelina-markut-shtyje-henen/ 

http://www.iwabogdani.org/2021/01/30/botohet-romani-i-dyte-i-angjelina-markut-shtyje-henen/
http://www.iwabogdani.org/2021/01/30/botohet-romani-i-dyte-i-angjelina-markut-shtyje-henen/
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Dy tituj të rinj në gjermanisht me lirika dashurie nga Besim Xhelili 
 

Viti i ri 2021 fillon mbarë për shkrimtarin shqiptar nga Austria, Besim Xhelili. Sapo kanë dalë nga botimi në gjuhën 

gjermane dy titujt e tij të fundit me lirika dashurie. Këto dy vëllime me poezi u botuan në gjuhën shqipe në vitin 2019 

 

Edhe pse kriza e pandemisë ka bllokuar tash mëse një vit 

e tepër gjithë poret e jetës, ku arti e kultura vuajnë në 

masë të madhe, kulturëbërësit po mundohen të 

mbijetojnë, të vazhdojnë krijimtarinë, të organizohen 
sipas rrethanave të krijuara, të mbajnë takime kulturore e 

letrare nga larg, përmes internetit dhe platformave të 

ndryshme. 

 

Poeti shqiptar nga Tetova, i cili jeton në Vjenë të 

Austrisë, sjell para lexuesve gjermanëfolës dy titujt e tij 

të fundit me poezi, vëllimin e tetë me radhë “Fragmente 

të një zemre të dalldisur...! (ISBN 9783752641523) dhe i 

nënti “Vragë malli” (ISBN 9783752611731). Të dy këto 

vëllime u botuan në shqip në vitin 2019.  

 

 

Recensent i të dy vëllime është kritiku i mirënjohur 

shqiptar Prend Buzhala, për redaktimin u kujdesën Hasan 

Qyqalla dhe Ejup Ajdini, kurse kritikën letrare e ka bërë 

Migena Arllati. Përkthimin në gjermanisht e realizoi 
albanologu i njohur austriak Kurt Gostentschnigg, kurse 

pikturat e kopertinave janë vepër e piktores dhe artistes 

Saranda Kika-Bahtiri nga Mitrovica. Autori falënderon 

stafin punues në libra, të cilët gjithmonë i qëndrojnë 

pranë me mbështetjen e tyre. 

 

Këto dy vëllime gjenden gjithandej në libraritë dhe 

bibliotekat, si dhe në platformat e shitjeve të librave në 

internet. Në linkun e mëposhtëm mund të gjehen librat 

direkt tek botuesi: 

https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/?q=b

esim+xhelili 
 

 

Më poshtë sjellim një cikël me lirika nga këto dy libra: 

 

Dy sy 

Dy sytë e tu t’bukur, aq të përsosur 

O sa janë të thellë dhe frymëzues 

Por, një poet seç e kanë brengosur 

Me atë shikim t’egër e pushtues... 

 

 
Sonatë 

O këta sytë e tu një sonatë e përkryer 

Brenda tyre një çerdhe e pavdekësisë, 

E sikur rrugën me zili më kanë rrëmbyer 

Disa valë të brishta brenda melodisë... 

 

 

Melodi me tinjug të fikur 

O melodi e qëndisur me tinguj t’fikur 

Vjeshta sapo mbaroi e më s’u pamë, 

Një lule n’mes vargjeve seç ka zbritur 

Po pret t’pathënat që kurrë s’i thamë... 
 

 

Dihatje 

Buzën pika t’verës po ta prekin 

N’ato çaste hareje dhe kënaqësie 

Timen ngrica akujsh seç e stepin 

Nga dihatje t’lodhshme dashurie... 

 

 

Si kahera 

N’ballkon po qave sonte si kahera 
Yjet po i pyete nëse jam gjallë e lotoj, 

Do t’thonë se gjithmonë e gjithhera 

Aty n’zemër t’kam e dot s’të lëshoj... 

 

 

(Shkrimi i redaksisë) 

 

https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/?q=besim+xhelili
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/?q=besim+xhelili
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Dr. Nail Draga, Ulqin 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Botim kritik me vlera shumëdimensionale 

 
Gjokë  Dabaj, E KALUARA E VËRTETË E ARQIPESHKVISË SË TIVARIT, Botoi: ART CLUB, Ulqin, 2014 

 

Nga viti 2004 kur botoi studimin 

dy vëllimësh SHESTANI-studim 

filologjik gjithëpërfshirës, Gjokë 

Dabaj deri më tash ka botuar një 

numër të konsidruar librash, 

kryesisht nga fusha  e letërsisë por 

edhe të zhanrëve tjera. Kohë më 

parë opinionit iu prezantua më një 

botim i cili mban titullin E kaluara  

e vërtetë e Arqipeshkvisë së 
Tivarit, botuar nga Art Clubi në 

vitin 2014.  

 

Është ky një botim i veçantë qe 

dallohet për nga përmbajtja dhe 

qasja e tij, sepse kemi të bëjmë me 

një kritikë, ndaj një libri me autor 

Ivan Jovoviq me titull IZ 

PROSLOSTI DUKLJANSKO-

BARSKE NADBISKUPIJE(Nga e 

kaluara e Arqipeshkvisë  
Dokleato-tivarase), botuar në 

Tivar në vitin 2004. 

 

Ndonëse një botim i tillë kishte 

dhjetë vite qe kishte dalur në 

qarkullim, jemi dëshmitar se ka 

munguar reagimi kritik, qoftë në 

formë vështrimi apo recensioni 

nga autor të ndryshëm shqiptarë, 

qofshin ata historianë, klerikë apo 

publicist. Por, nëse ky libër do të 

ishte botuar në kohën e monizmit, 
diçka e tillë ka mundur edhe të 

arsyetohet, sepse pak kush ka 

pasur guxim të merret më çështje 

të tillë, sepse pasojat kanë qenë 

evidente për autoret përkatës. Por, 

një qendrim i tillë nihilist tash në 

pluralizëm nuk mund të arsyetohet 

më asgjë, sepse ekziston liria e të 

shprehurit  dhe e të shkruarit, ku 

nuk bejnë përjashtim as çështjet 

konfesionale, apo të institucioneve 
përkatëse sikurse është 

Arqipeshkvia e Tivarit. 

Pikërisht, duke e parë këtë çështje me vështrim kritik e cila meritonte një 

përgjigje dhe qasje profesionale, ishte Gjokë Dabaj, i cili u angazhua, duke 

pasur guxim intelektual dhe  opinionit i dhuroi  një  botim të veçantë  me titull 

E KALUARA E VËRTETË E ARQIPESHKVISË SË TIVARIT. 

 

Kopertina e librit ‘‘E klulara e vërtetë e Arqipeshvisë së Tivarit’’ 
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Duke lexuar këtë libër nuk ka 

dilemë se është për admirim 

angazhimi i autorit, në lidhje me 
një temë interesante për të 

kaluarën e një institucioni 

shpirtëror që ka luajtur një rol të 

rëndësishëm në ketë mjedis. Por, 

them pa hezitim se autori kishte 

guxim të merrej me një temë të 

tillë e cila kryesisht iu takon 

klerikëve apo historianëve sepse 

janë më kompetent për çështje të 

tilla. Por Gjokë Dabaj, duke qenë 

intelektual i guximshëm bëri një 
avancim personal dhe moral duke 

trajtuar një temë të veçantë e cila 

nuk është trajtuar në diakroni dhe 

sinkroni deri më tash nga asnjë 

autor shqiptar. Ky botim më vlerë 

paraqet një polemikë, apo më mirë 

të themi  një përgjigje ndaj autorit 

I.Jovoviq, i cili e ka botuar në 

gjuhën serbe në vitin 2004. 

 

Në përgatitjen e këtij botimi autori 

ka treguar angazhim te veçantë 
personal, sepse e ka trajtuar këtë 

çështje duke u bazuar në literaturë 

profesionale, botimet publicistike 

por edhe kujtesen popullore, duke 

qenë autokton nga ky mjedis i cili 

është në kuadër të Arqipeshkvisë 

së Tivarit. Pra, autori me ketë 

mjedis është i lidhur në mënyrë 

emocionale, sepse është pjesë e 

botës shpirtërore katolike e cila i 

ka sfiduar rrethanat e kohës, duke 
mbetur i vetmi institucion katolik 

në këtë mjedis. 

 

Në sajë të përvojës profesionale 

autori nuk ka mbetur rob i 

referencave dhe burimeve të 

ndryshme shkencore të cilat i ka 

përdorur në  këtë libër por ai i 

analizon dhe komenton ato në 

mënyrë analitike, duke sjellë 

përfundime logjike dhe të 

argumentuara. Eshtë pikërisht  
analiza e autorit e cila demaskon 

autorin Jovoviq, duke ndriçuar pa 

pargjykime të kaluarën e 

Arqipeshkvisë së Tivarit, dhe rolin 

qe ajo ka pasur në te kaluarën e 

deri në ditet tona për popullatën  

vendore shqiptare të konfesionit 

katolik, në të kaluarën e deri në 

ditët tona.  

 

Gjokë Dabaj cekën qartë se 
dekompozimi i Siujdhesës Ilirike 

(Ballkanit), fillon  me pushtimin nga ana e Perandoriës romake, por moment 

kritik paraqet shek. VII, kur perandori i Bizantit Irakliu, me dekret perandorak  

lejoj vendosjen e sllaveve në Iliri. Autori jep të dhëna me interes për periudhën 
njëmijëvjeçare të Arqipeshkvisë së Tivarit nga koha e themelimit të saj 1089 e 

deri në ditët tona, madje duke paraqitur edhe regjistrin e arqipeshkve të cilët 

kanë shërbyer këtu. Ndërsa dekompozimi i fundit dhe më tragjik është në vitin 

1878, ku në sajë të vendimeve të Kongresit të Berlinit, Tivari dhe rrethina i jepen 

Malit të Zi, dhe nga ajo kohë kemi shkeputjen e Arqipeshkvisë së Tivarit nga 

Shkodra. Ishte ky një veprim politik i kohës, duke anashkaluar faktin se kisha 

katolike është ekumenike, e cila nuk mund të parcializohet në sajë të kufijve 

politik të shteteve të ndryshme. Por, një veprim i tillë u legjitimua me 13.3.1886, 

në sajë të nënshkrimit të Konkordatit të Vatikanit me Malin e Zi, qe paraqet një 

akt të turpshëm  diplomatik, nga del në mënyrë transparente politizimi i fesë për 

qellime politike të pushtetit të princit malazias të kohës. Autori, është kritik, për 
këto veprime absurde të kohës, të cilat kanë pasur pasoja në vitet në vijim  për 

arqipeskvinë dhe popullatën e konfesionit katolik në ketë mjedis. E dhëna se 

nuk është lejuar mbajtja e meshës në gjuhën shqipe, si pjesë dërmuese e 

pjesëtarëve të konfesionit katolik në ketë arqipeshkvi e dëshmon më së miri një 

konstatim të tillë. Një gjendje vazhdon edhe sot në sistemin pluralist, gjoja të 

barazisë qytetare dhe nacionale, nga del qartë, politika asimiluese dhe 

sllavizuese  ndaj  shqiptarëve  të përkatësisë katolike në kuadër të këtij 

institucioni edhe në ditët tona. andaj, me të drejtë konstaton autori, se një 

politikë e tillë ka ndikuar qe një numër i konsideruar  e shqiptarëve katolikë të 

deklarohen në aspektin kombëtar në malazez apo kroat, duke mohuar ate 

shqiptare qe janë rreth 90% të pjesëtarëve të kësaj arqipeshkvie, qe është rast 

për hulumtim dhe apsurd i për kohën tonë. 
 

Gjokë Dabaj, këtë libër nuk e shkruan më subjektivizëm apo me qellim për të 

fyer autorin Jovoviq, por e kundërta, ai është i matur dhe me kujdes prezanton 

pikëpamjet e tia me argumente, duke hjedhur poshtë tezat e Jovoviqit të cilat 

nuk përkojnë me realitetin etnik e demografik në të kaluarën dhe në ditët tona 

të hapësirës gravituese të Arqipeshkvisë së Tivarit. Madje autori Dabaj cekën 

qartë se duhet ndarë qartas së ç' është historikisht e pranueshme dhe ç' është 

prodhimi i fantazisë krijuese apo letrare. Dabaj po ashtu është i qartë dhe 

kategorik kur ceken se ilirët pasi ranë nën sundimin romak, mbeten ata qe ishin 

por nën pushtetin e një perandorie. Pra, popullsia romane ishin ilirët edhe pse 

ka pasur administrator, zejtarë, tregtarë e qeveritarë të ndryshëm, sidomos në 
qytetet bregdetare të Ilirisë, por popullsia dominuese ishte ilire, ndërsa sllavet 

janë vendosur vonë si ardhacak në krahinat e ndryshme të Ilirisë, ku është bërë 

një simbiozë me popullsinë autokone-ilire, që më së miri dëshohet pikërisht në 

Mal të Zi. Pra e meta parësore e botimit të I.Jovoviqit cekën me të drejt Dabaj 

së është mungesa  e trajtimit dhe injorimi i popullsisë iliro-arbërore në këtë 

mjedis gjeografik. 

 

Madje kjo është vlera e veçantë e këtij libri qe është polemikë e llojit të vet për 

kohën tonë. E them me bindje  plotë një konstatim të tillë, sepse për libra të 

ndryshëm kemi pasur rast të lexojmë, vështrime apo recensione të ndryshme 

nga disa faqe tekst, por jo sikurse kemi ketë rast ku ndaj një libri shkruhet një 

libër tjetër. Është ky një rast i veçantë për kohën tonë dhe ky libër polemizues 
është unikat dhe si e tillë do të jetë edhe për një kohë të gjatë. 

 

Por, me duhet të them edhe një faktor  tjetër qe ka qenë motiv i reagimit të tillë 

polimezues, që ka të bëj me largimin e tij nga vendlindja në moshë të re pa e 

parë ate për rreth tridhjet vite(1962-1991). Ndonëse  ka jetuar larg saj në 

Shqipëri, vendlindjen e kishte në zemër. Madje nuk thuhet kot se vendlindjen 

më së shumti e duan ata qe janë larg saj. 

 

Autori Gjokë Dabaj, meriton respekt  të veçantë, ku them  me bindje të plotë se 

pas monografisë kushtuar Shestanit, kjo është vepra e tij  jetësore, e cila nderon 

autorin dhe botimet albanologjike. 
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Prof. Migena Arllati, studiuese e letërsisë, Gjakovё 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Përflakje në majat e ndjeshmërisë 
 

Vështrim mbi vëllimin me poezi “Përflakje” të autores Shqipe Bytyqi. 

 

Kopertina e përmbledhjes me poezi “Përflakje” 

 

Me talentin e pashtershëm prej një poeteje humaniste, Shqipe Bytyqi sjell për 

lexuesin një vëllim befasues me poezi kuptimplote, duke synuar efektin e 
dyfishtë të magjepsjes dhe tronditjes. Tematika e shtruar, kësaj here përmban 

një domethënie sociale të thellë, gjë 

e cila përshfaqet që në titullimin e 

vëllimit, “Përflakje”, e deri në 

detajet e shumta që e piketojnë 

vargun në majat e ndjeshmërisë.  
 

Duke u nisur nga parimi se 

antikonformizmi ruan zjarrin të mos 

shuhet ndërsa konformizmi i bën 

temena hirit, poezitë e vëllimit 

“Përflakje” vijnë herë si shkundje e 

fuqishme nga letargjia e gjatë e 

kritikës për probleme tepër të 

ndjeshme në mjedisin tonë, e herë si 

lutje poetike për ndryshim të 

menjëhershëm, për të mos thënë 
revolucion, në aspektin e 

konceptimit dhe jetësimit të 

nocioneve fundamentale.  

 

Bytyqi në këtë vëllim na sjell një 

poezi të shqetësuar, ashtu siç është 

vetë koha, si edhe vetë Kosova 

sepse poezia e saj është pasqyrë 

artistike e kohës. Ngjyra kryesore e 

artit të autores është vetëdija: 

vetëdija për të qenë, vetëdija për të 

jetu, vetëdija për të ndryshu. Për të 
arritur në gjendjen e dëshiruar për të 

cilën poetizon, poetja është e 

gatshme të pranojë edhe refuzimin 

estetik, dhe t’i çojë më tej vlerat e 

antikomformizmit, në tendencë të të 

cilit i shpërthejnë një galeri e tërë 

poezish.  

 

Poezi grishëse për një atdhe 

funksional; varg tronditës për 

ndërgjegjen e munguar në botën e 
interesit; leksik i fuqishëm për të 

thënë shumë me sa më pak fjalë.  

 

Me këtë shfaqje të rrallë poetike, 

vizioni lirik i poetes tejzgjatet përtej 

pasionit të saj, poezisë. Ajo e kërkon 

çlirimin shpirtëror në orvajtjen për 
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të gjetur të drejtën, e provokuar nga qindra raste kur kjo e drejtë është shkelur 

me të dyja këmbët. Pretendimi i saj në këtë qëllim është mbipersonal, duke 

pasur parasysh vite e dekada punë, mund dhe luftë të idealistëve të shumtë, të 
cilët tashmë siç duket, gjithnjë e më shumë do të konsiderohen specie në 

zhdukje.  

 

Ka plot krijues që e kanë lënë të hapur këtë sfidë brenda ndërgjegjes së tyre 

por poetja Bytyqi mishërohet vërtetësisht me këtë perceptim, i cili kësisoj 

kthehet në qëllimin e saj parësor e fundamental.  

 

Laboratori i saj krijues, kësaj here sundohet nga leksema kyçe, si: dheu, heroi, 

vdekja, mallkimi, agoni, çburrëri, zezëdita, ringjallje, shpirti, ose togfjalëshat: 

mot i çoroditun, fëmijë dielli, andërr zgjimi, dashni e pakusht etj.  

 
Në betejën me të pamundurën, ka raste që ajo e gjen veten të vetme, megjithatë 

asesi të refuzojë të vazhdojë sërish e sërish, a thua për të mbajtur peshën e 

botës jo mbi shpatullat e brishta të trupit të saj, por mbi metaforat e zjarrta, 

epitetet magjike, simbolikën shokuese dhe kontrastet e flakëruara.  

 

Poetja ndjen nevojën e brendshme për t’iu thënë të tjerëve ato që e mundojnë 

dhe që ajo i ndien njëjtë por reagon ndryshe nga ta. Vargimi i përgjigjet natyrës 

së saj ndaj duke marrë fuqi nga magjia e fjalës i zgjon mendimet dhe ndjenjat 

për të shprehur hidhërimet, vuajtjet, reagimet, kundërshtimet apo siç thoshte 

Rembo, “për t’i shtrydhur nga vetja të gjitha helmet”.  

 

E tërë plazma e vëllimit përshkohet nga temat koherente: zjarri si energji e 
akumuluar dhe përpjekja njerëzore për të arritur të mirën edhe kur ajo është 

varrosur nëntë pashë nën dhé. Për këtë arsye i gjithë vëllimi merr rëndësi dhe 

vlerë të pafund humane, natyrshmërie, ndjeshmërie. Dhe autorja e arrin këtë 

me një pedantëri lehtë të hetueshme që nga momenti i ngjizjes së frymëzimit 

e deri në përfundim të procesit të shtrimit poetik.  

 

Asaj i ka hije kujdesi i vazhdueshëm femëror, gjë e cila e bën të konsiderohet 

një nga penat me identitet të fortë në poezinë e sotme shqipe.  

Poetja duket sikur flet drejtpërdrejtë me anën përballë saj, duke krijuar një 

rrëfim të qartë ku dyzohen përpjekjet njerëzore (tokësore) me qëllimet e 

përzotshme (të larta). Në këtë fuqizim të dyfishtë ajo përflaket bashkë me 
muzën dhe bëhet e plotfuqishme si vetë zotat. 

 

Kodi poetik i frymëzimeve mbetet morali, atdhedashuria, sakrifikimi, dhe për 

t’u arritur të gjitha këto, poetja vendoset e ankoruar gjatë në thellësitë e 

dëshirës dhe synimit, duke na sjellë shpesh poezi qëllimore. Dramaciteti i 

përshkallëzuar në rritje, fare pak ose aspak ka lidhje me probleme personale, 

përkundrazi, autorja Shqipe Bytyqi, shfrytëzon veten bashkë me gjuhën e 

saj poetike për t’i dhënë krahë të drejtës dhe të mbarës në tokën e shenjtë, siç 

e konsideron ajo atdheun.  

 

Jo rastësisht, atdheu dhe njerëzit e tij, të kontrastuar në heronj dhe antiheronj, 

do të mbeten përkufizime të përhershme në motimin e vargut të saj, varg të 
cilin poetja e shndërron në tribunë sa apeluese aq edhe zhurmuese për të bëmat 

dhe të pabëmat, për njerëzoren dhe antinjerëzoren, për të bukurën dhe të 

shëmtuarën në manierat e ndryshme të shfaqjes së kudoqoftshme.      

 

Gjakovë, dhjetor 2020 
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Bedri Tahiri, Prishtinë 

 

 

 

 

 
 

 

 

Orekse të sëmura 
tregim 

 

Rrofshin artistët pa parti! (L. Poradeci) 
 

Shkrimtari Bardhyl Shpati, edhe 

pse jetonte në një zonë të thellë  e 

gati-gati të harruar malore, ku, 

mjerisht, zinin vend të theksuar 

xhelozi, mënia, injoranca dhe 

naiviteti  primitiv, kishte bërë 

emër si krijues i matur, i vërtetë 

dhe i paanshëm. Atypari,  ende, 

me një fanatizëm të pashoq, 

mëtohej të ruhej tradita e të parëve 
me të gjitha reliktet e saj. Thënë të 

vërtetën, ore të keqen vëllai, ato 

edhe pse ishin zvetënuar cazë e 

kishin zënë të tëholloheshin deri 

në këputje, krahasuar me 

vendbanimet e rrafshëta e urbane, 

ku për to mund të gjëje veç 

kujtime të mplakura, prapëseprapë 

nuk ishin për t’u sharë. 

 

Pra, sillu e mbështillu, si shuli për 

penj, fati i tij ishte lidhur nyje 
gordiane me jetën e malësorëve të 

vet. Me ta zgjohej, me ta errej, me 

ta rritej, me ta frymonte, me ta 

gjallonte, me ta gëzohej, me ta 

hidhërohej...Me fjalë tjera, dekë e 

drekë bashkë. Aq më keq, me ta, 

herë- herë, edhe përballej, 

përkundër asaj se niveli i tyre binte 

ndesh me pjekurinë e tij 

intelektuale e arsimore. Se me ta 

hiqte të zitë e ullirit dhe bënte punë 
sizifiane, veç shpirti i tij e dinte. 

Të gjithë ata që kuptonin sadopak, 

ia kishin lakmi durimit të tij prej 

babaxhani shpirtbardhë. Ah, çfarë 

ndryshimi midis mjedisit 

mediokër ku jetonte dhe shkollës 

ku punonte e takimeve të shumta 

të nivelit akademik, anekënd 

Trojeve Etnike Shqiptare. Pa, pa, 

pa, e pakrahasueshme! 

 

Nga të gjitha këto, më se keqi 
ndjehej kur rrinte nëpër oda e ku 

ballafaqohej me karaktere të 

larmishme. 

- Tregona diçka të mirë, o Bardhyl burri, - i thoshin ata, që, mbase kurrë nuk 

kishin shkelur jashtë gjerdheve të vendlindjes e nuk kishin marrë asnjë gram 

dituri. 

 

Ai, si me ngurrim, ia niste, ashtu qetë- qetë, me zë të ulët e me një kulturë 

akademike, por kot. Fjalët e tij të arta e me vend nuk ua mbushnin dot 

mendjenfyllësinë e tyre. Jo xhanëm, jo, ata veten e hiqnin si të gjithëditur. Fap- 

fup, kërcente njëri këtu e tjetri atje, duke dredhur mustaqet vesh me vesh, duke 

i rënë gjoksit me grushte, duke i dhënë zërit si në mullirin e xha Brahos e duke 

filozofuar aq hollë, saqë më aty nuk i mbetej vend as Ciceronit plak. 
 

Dhe, paskëtaj, ky mbështetej në qoshe dhe pushonte. Pushonte e dëgjonte dokrra 

bajate që nuk do t’i hante as gomari i Baba Tasit … 

 

Për të qenë, shkrimet i ecnin mirë e mbarë. Zaten, kjo ishte më kryesorja. 

Shkruante e shkruante. Natën e ditën. Mbase, duke shkruar vazhdimisht, sikur 

edhe përtonte të fliste. Apo, mos ashtu e ka natyra mëmë, të dy dhuntitë nuk t’i 

dhuron njëherësh: shkrimin dhe oratorinë. I ke parë politikanët, gjithë ditën 

mund të mos prajnë së foluri, edhe pse, në fakt, nuk thonë edhe shumë, por, për 

të shkruar e kanë zitë, nuk i bëjnë dot as dy rreshta shkarravina  

Ani, mirë, ore ju paça për jetë të jetëve, ç’të keqe ka këtu, gjithkush me të tijën, 

- këshillojnë urtakët. 
 

Dhe, që thua ti, të gjitha shkrimet e tij përvijohen drejt një stili e një caku të 

veçantë. Ato, hëpërhë, kryesisht, rrezatojnë e rrezonojnë në një pikë të vetme, 

në kujtesën tonë historike. Pena e tij e stërholluar, mjeshtërisht e realisht, skalit 

portretet e heronjve dhe të dëshmorëve tanë, gjaku i të cilëve solli ditën e bardhë, 

solli lirinë. Kështu, librat e tij, që tashmë kanë depërtuar në secilën shtëpi 

shqiptare, kapërdihen me një gllenkë nga lexuesit e shumtë kureshtarë. Ky 

popullaritet, shpesh ngjall edhe xhelozi te autorët e tjerë, veçan te historianët, të 

cilët sikur po e marrin “përzierje” në profesionin e tyre. 

 

Mirëpo, aq i bën atij.  
 

Jo, ore jahu, ai ecën sipas fjalës së mënçur latine: Fjalët i merr era, shkrimet 

mbesin! Dhe, pa ua varë veshin se ç’thonë e ç’mendojnë të tjerët, ai vazhdon të 

lërë gjurmë e të ngjitet majës së piramidës... 

- Më lehtë po merrem vesh me ata që kanë vajtur në atë botë se me të gjallët, - 

përsërit ai, kurdo që bie fjala rreth kësaj teme. 

  

Megjithatë, shpirti krijues i këtij artisti të paepur në ecejakët e tij, has përplot 

marifetllëqe çoroditëse. Ato, herë- herë, jo që janë të paarsyeshme dhe të 

pakapshme për logjikën e shëndoshë, por të bëjnë që të dyshosh në mendësinë 

e bartësve të tyre. Në raste të tilla, ai, edhe pse i urtë e i butë, sakaq bëhet i 

ashpër dhe rebelohet. Kjo është e vetmja e “metë” e tij, sepse nuk është në 
gjendje të pësojë metamorfozë dhe t’u përshtatet situatave e plotikave ditore. 

Duke e pasur fare të qartë se krijuesit janë pararojë e popullit dhe se gjithmonë 

duhet të jenë në shërbim të së vërtetës, ai, përherë pohon: 
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- Atë që nuk ma ndjen zemra, nuk 

e thotë goja as nuk e shkruan lapsi! 

  

Shkurt e shqip: shkrimet me 

porosi nuk i shkojnë fare. Eh, 

ç’them edhe unë i ziu, jo që nuk i 
shkojnë, por nuk i do, ore i uruar! 

Bile, kur i afrojnë një gjë të tillë, 

pos që refuzon pahezitueshëm, fill 

i vë gishtin kokës dhe mediton 

mëdyshëm për mësuesen e jetës: 

Vallë, kështu qenka shkruar 

historia?!!!  

         

Kur këto vijnë nga njerëz të 

rendomtë, nuk e çudisin shumë, 

sepse ata e bëjnë thjeshtë nga 

dashuria familjare. Mirëpo, kur 
kjo ngjet tek intelektualët, që 

veten e pandehin parimorë e 

autoritarë, atëherë nuk mund t’i 

arsyetojë kurrësesi.  

 

Do të ma shkruash një monografi 

për vëllanë! 

 Do të ma thuresh një 

këngë për babanë! 

 Do të ma hartosh një 

libër për gjyshin! 
 Do të ma qëndisesh një 

biografi për djalin! 

 Ai, i shikon me habi dhe, 

kur i vjen keq t’ua thotë hapur, nga 

frika se po i lëndon shpirtërisht, 

hesht.  

 

Hesht dhe në heshtje refuzon. Kjo 

“kokëfortësi” dhe ky refuzim 

intelektual e atdhetar, të shumtën, 

janë edhe të kushtueshme. Po, po, 
të kushtueshme që ç’ke me të, 

qoftë për vetë autorin, qoftë për 

familjarët e tij. Ata që janë në 

pozita hakërrohen dhe shfrejnë si 

të harlisur, kur nuk thurën lavde, të 

pamerituara, e të paqena, për të 

afërmit e tyre. 

 

Tekefundit, edhe kur përpiqet të 

bëjë ndonjë kompromis, përherë 

duke i qëndruar pranë së vërtetës, 

i dalin telashet më të mëdha 
Bardhyl Shpatit. 

Pak paske bërë për vëllanë! 

Nuk i ke thënë të gjitha për 

babanë! 

Libri për gjyshin ka dalë i zbehtë! 

Djali ka bërë më shumë se ato që i 

ke thënë! 

Zakonisht, kështu e qortojnë ata 

që, në një mënyrë ia kanë bërë 

ndonjë të mirë. Ah, sa keq! Dhe, 

për çudi të çudive, kur u jepet mundësia, edhe e ndëshkojnë. Dreq o punë. Ato 

zemërime tekanjoze zbrazën edhe mbi kurrizin e të pafajshmëve, mbi farefisin 

e tij. 

 

Sidoqoftë, ai është një oqean që nuk tundet dot nga erërat e stuhitë ndjellakëqija, 

nxitur nga Posejdoni zemrak. Fjalët dhe veprimet e tyre nuk i honeps dot. Me 
gjakftohtësi e me maturi i sfidon përpëlitjet e tyre prej çilimiu idhnak. Është tip 

altruisti, çdo gjë pranon, edhe sakrificën, por kurrë nënshtrimin! Kështu, 

dalëngadalë, paanshmëria dhe besnikëria për të vërtetën, bën që shkrimet e tij, 

shpesh të shndërrohen në një bukuri që vret... 

 

-O Zot, sa të babëzitur që janë këta njerëz me orekse të sëmura e me mendësi 

primitive! - përfundon Bardhyl Shpati, i cili, megjithatë, është i përkushtuar të 

qëndrojë vertikalisht. 

 

 

                        Lulzime Malaj, Vlorë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shtëpiza pranë liqenit … 
 

A të kujtohet motër, shtëpiza jonë e ngrohtë, 

Ku në liqen hidhte petalet e luleve molla? 

Sa herë kërcisnin dhogat ti qeshje me lot,  

Në ato shkallët e drunjta që i hante mola! 

 

Dritat për së largu, që ngjanin si xixëllonja, 

Tjegullat e thyera, kujtoj si për çudi,  
Ëndrrave fëmijëria vjen e më përqafon,  

Me sytë e pafajshëm, këmbëkryq ulet rri. 

 

A të kujtohet motër kur liqenit lëshonim, 

Varka letre, t’i çonim udhëtimit larg? 

Me ëndrra të bukura plot i ngarkonim, 

Ujërave pa rrudha, lundronin varg e varg ... 

 

Mall për lodrat e drunjta, për kukullën qeros’, 

Xhepat e fustanit mbushur manaferra, 

Erëmonte oborri nga ato lulet rozë, 
Kur gërshetit të lidhja kordelen përhera. 

 

Atë derën e drunjtë që hapej me gërvimë, 

Dhe me gërvimë mbyllej përsëri, 

Zërat e prindërve dhomës sikur kumbojnë, 

Në krah engjujsh ikën në fluturim ... 

 

*** 

 

Nga malli mërguar nisa t’i hedh në letër,     

Ka kohë që më djeg motër, sa s’e rrëfej dot, 
Xhamave m’rrodhën lotët si shiu i vjeshtës,      

Me to, strehëzën pranë liqenit, vizatova sot! 
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Tahir Bezhani, Gjakovë   

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Një vrimë në shpirt 
Më janë skuqur sytë , dy gaca n ‘fikje 
Gjuhën e kam kafshuar shumë herë 
(deri në gjakosje) 
Për durimin e tepruar të përtypjes së ashtit 
Buzët plasnin nga temperaturë fjalësh 

Rrugëtimeve të gardhuara në mendimet e pritshme 
Mashtrimeve shumëngjyrëshe dalë boje 
Për t’i bërë mirë zemrës, hoveve rënkuese 
Duke dihatë malli lodhjeve ngacmuese 
Nuk besoj se kam kohë tepër, tepër ishte 
Të qëndroj përballjeve të nxira 
Lazdrimeve të boshatisura hamshorqe 
Vrapimeve të kohëve mbushë me re të zeza 
Një vrimë në shpirt kullon dhimbje 

Një kokë me plagë plagosur në token e vet 
Në kërkim të kufijve të gjallë varrosur 
Me shpresa të ringjalljes pas vuajtjes 
Si Jezu Krishti i gozhduar n ‘damarë 
Falni dashuri o Zot, më mirë se goditje 
Nuk dëshiroj t’ia ngul askujt sytë n’ plagë 
Përmes lotëve 
Një vrimë po kullon mureve të shpirtit 

Gjithmonë lëngim deri në shërim... 
 
Gjakovë, 16 janar 2021 
                                     
Meditimi dimëror 
Paska ikur nata në heshtje 
Si çdo natë dimri e pabesë 
Hutuar jam, duke mashtruar vetën 

Kotësive që nuk mund të zmbrapsen 
Thumbimeve, fërkimeve të marra 
Halucinacione të sëmura me viruse të kohës 
Pas lodhjes së umit në tokën e zezë 
Si në ëndërr, por i zgjuar, ndërrova vend 
Dimrit e parafytyroj verën me vapë 
Verës dridhem mërdhimjeve dimërore 
Përfytyroj bjeshkët, lartësitë e thepisura 

Ato pika të larta praruar në bukuri 
Shikoj çuditërisht një pishë që bën jetë 
Në një rrasë guri pa asnjë lopatë dheu 
Me trupin e njomë, shtatin e drejtë 
E gjelbëruar dhe krenare si shqipet përreth 
Sa i dëshiroj ato lartësi që puthin shkrumbin tim 
Dëshiroj pafundësisht atë bukuri 
Të isha shkëmb bjeshke 
Atje ku hëna ledhaton e zbehur ngurtësinë 

Dielli me buzëqeshje shkrin... 
 

Teja grimcon pragun e kujtesës 
Mendimet të fshehura skutave të zemrës 
Ngacmuan hpirtin e fjetur në damarë 
Ia mbatha rugëve 
U bëra udhëtar pas erës së lotëve të saj 

Më rrëmbeu dëshira e kallur rrugës së gjatë 
Deri te pragu i ndarjes ku ndiheshin ofshamë 
Dy zemra ndaheshin me vaj atëbotë 
Me sy të mbyllur, qerpikë të varur 
Duart nuk shkëputeshin nga shpirti i mekur 
“Një ditë e fat të mbarë”, shkreptimë buzëve 

Nuk di nga erdhi ai zë... 
Me shpresë takimi te “Grandi” e bëmë me fjalë 
Tani shpirti rrokotelet i dërmuar, 
Dëshirat kallën në flakë 
Kujtimeve të një zjarri që nuk fiket kurrë... 
Jeta me dashuri nuk ngopet  
Etje e përjetshme mbetet dritave të ballit             
*               *  
I fshehur në pragun e ndarjes, pellg malli 

Grimcon atë dru, bën zhurmë natën, ditën 
Grimcon e grimcon, krimb i tejes 
Hesht e përgjon zërin, hapat e saj 
Hapet dera ngadalë, gjurmon, hesht 
Ajo... 
Shikon me sy të skuqur, mbushur mall 
Nuk e trazoj, e lë në qetësinë e harresës 
(Nëse ajo e ka mbuluar) 

Se do uji nën urë ka kaluar 
Ika ngadalë, ngadalë, pa u hetuar 
Duhmë lotësh ruante ai prag kujtimi... 
Nga dritare befas një zë piskë dëgjova 
“Ndal erë mali, ndal! Lermë të të shoh me sy 
Malli më ka verbuar që sa vite pa të parë 
Digjem e tretem n ‘kujtime 
Ndal të ndajmë këtë strajcë me hi, zharavë 

Nga dy zemra le të bëhemi një 
Të shpërndajmë pjellurinave kudo 
Vetëm dashuri botën le ta përfshijë 
Dy flakë ndizen gjithmonë në qiell 
Si dy yje, dashuri e gjithësisë... 
 
Nëse dashuria është burg 
Nëse dashuria është burg 

Do dëshiroja dënimin e përjetshëm 
Përjetësia është liria e shpirtit n ‘kërkim 
Mbështeteni zemrën në murin e vetmisë 
Dëgjoni trokitjet në portat e njerëzisë 
Ushtimën përmes zgavrave të qara 
Si futet brenda avulli i dëshirave të kallta 
Flini ngaherë në shtratin me gjemba 
Në kullën e këtij ngujimi mistik... 
Pyetni Dante Aligerin për rrathët e ferrit 

Për Beatriçen e përsosur 
Pyetni   Vërnerin për vuajtjen e ëmbël 
Vuajtja është stoli e jetës 
Tagër i shpirtit në amshim.... 
Vdekatarëve nuk u kërkohet gjykimi ... 
 
Gjakovë, 18 janar 2021 


