1

2

FJALA JONË
Të nderuar lexues,
kemi kënaqësinë t’jua përcjellim numrin jubilar, të dyzet e pestë të revistës sonë dhe
tuaj ‘‘Dielli Demokristian’’. Që nga 1 qershori i vitit 2010, pra përgjatë njëmbëdhjetë
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 SHBA, Franca, Belgjika, 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
Koordinues i Shoqatave Shqiptare në Austri (www.keshilli-koordinues.at), Lidhjes së
Shkrimtarëve edhe Krijuesve Shqiptarë në Austri ‘‘Aleksandër Moisiu’’
(www.moisiu.eu) dhe organizatës KA https://www.facebook.com/grupiKA,.

Shën Nënë Tereza
PËRMBAJTJA

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 shtator
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 mijëra adresa elektronike të lexuesve në të
katër anët e botës.
Lexim të këndshëm!
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Faqja e katërt
Don Lush Gjergji, Prishtinë

Feja - kërkim, shpresa – veprim, dashuria – flijim dhe dhurim
Nëna Tereze (1910 – 1997)

Gonxhe Bojaxhiu u lind në Shkup më 27 gusht 1910 nga prindërit shqiptarë
katolikë Kolë Bojaxhiu dhe Drane lind. Bernaj – Bojaxhiu, me prejardhje nga
Prizreni dhe Novosella e Gjakovës. Shkollën fillore, katër vitet e para, i kreu
pranë famullisë së “Zemrës së Krishtit”, vitet tjera dhe gjimnazin në shkolla
shtetërore. Në moshën 18 – vjeçare vendoset për shërbim të plotë Zotit,
Kishës, njeriut me jetën rregulltare të “Motrave të Loretos” që vepronin në
Kalkutë. Atje bëri studimet universitare histori – gjeografi, dhe për pak kohë
punoi si infermiere, pastaj si profesoreshë dhe drejtoreshë e shumë shkollave
të mesme në Kalkutë. Në vitin 1946 braktisi rregullin për t’iu kushtuar
tërësisht “të varfërve ndër më të varfër”.
Në vitin 1950 themeloi motrat “Misionaret e Dashurisë”, pastaj “Vëllezërit
Misionarët e Dashurisë” (1963), “Bashkëpunëtorët e Nënës Tereze” (1969),
“Misionaret e Dashurisë – dega kontemplative” (1976) dhe “Vëllezërit e
Fjalës – dega meshtarake” (1977).
Mori gati të gjitha shpërblimet më të larta kishtare dhe shekullare, edhe atë
Nobel për Paqe (1979). Mbarë bota e çmoi dhe nderoi me titullin më të lartë
dhe më të ëmbël: Nëna e Dashurisë.
Si në jetë, ashtu edhe në vdekje dhe selakim, si në lumturim, ashtu edhe në
shenjtërim, mblodhi dhe bashkoi mbarë botën.
U kthye në “Shtëpinë e Atit” apo ndërroi jetë më 5 shtator 1997.
Në jetën dhe veprën e Nënës Tereze kemi tri faza bazore jetësore që mund t’i
dallojmë dhe quajmë edhe me tri emërtime: Gonxhe Bojaxhiu (1910 – 1928),
Motra Tereze e Loretos (1929 – 1950) dhe Nëna Tereze – Misionare e
Dashurisë (1950 – 1997).
Këto tri periudha jetësore kanë tri qëndime apo orientime, përcaktime
themelore që përputhën me tri virtytet hyjnore: FEJA, SHPRESA dhe
DASHURIA.
FEJA – KËRKIM
Faza e pare 18 – vjeçare karakterizohet me KËRKIME. Gonxhja së pari në
gjirinë e saj familjar gjithnjë kërkonte prej prindërve babës Kolë dhe nënës
Drane – kuptimin e jetës dhe domethënien e veprimit. Më vonë këtë kërkim e
kishte vazhduar edhe në bashkësinë famullitare të “Zemrës së Krishtit” në
Shkup, së bashku me rininë katolike, por edhe me të gjithë të tjerët. Kërkonte
në brendi dhe në thellësi psehin e shumëçkahit, nuk ndalej vetëm në vrojtime
dhe konstatime, por gjithnjë hulumtonte, gjurmonte, analizonte…
Ja dëshmia e saj: “Isha ende shumë e re, pa i mbushur 12 vjet, e rrethuar nga
familja, kur ndjeva dëshirën e parë për t’u dhënë tërësisht Zotit. Gjashtë vjet
kam medituar dhe jam lutur… Në fillim nuk më pëlqente fare ky mendim,
“tundim”. Disa herë kam menduar se isha liruar nga kjo dëshirë…
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Ndonjëherë më dukej se po bëja
gabim, se kjo nuk ishte thirrje, por më
në fund u binda se isha e ftuar nga
Zoti. Zonja e Letnicës, Zonja Cërnagore, më ndihmoi shumë për ta
arritur një vendim të tillë.”
Pas afro gjashtë viteve të “luftës” me
Zotin, ajo kupton, pranon, përcaktohet për jetën rregulltare. Ajo thoshte:
“Më 14 gusht të vitit 1928 u gjunjëzova para trupores së Zonjës së
Letnicës me qiri në dorë dhe me
zemër të dhezur duke u lutur kështu:
Më munde o Zot, fitove o Zonjë! Unë
kam vendosur që të bëhem motër
misionare për t’iu kushtuar Zotit dhe
të afërmit, sidomos të varfërve të
botës.”
Dhe kjo fe, ky kërkim nuk u ndërpre
më askurrë. Kërkonte vullnetin e
Zotit, Zotin, nëpërmjet njeriut, dhe në
njeriun vëlla – motër – ZOTIN, bile
edhe në ata që s’kishin më as dukje
njerëzore, sepse ishin të shëmtuar nga
varfëria, uria, sëmundja, dëbimi, gërbula… Gjithnjë kërkonte dhe gjithnjë
gjente Zotin në çdo njeri, dhe mu për
këtë ishte aq e lumtur, më e lumtura
në botë “sepse 24 orë në ditë jetonte
dhe vepronte me Zotin, për Zotin, me
njeriun, për njeriun”.
Kërkimi i saj vazhdoi gjatë tërë jetës,
në çdo hap dhe kënd të botës, në çdo
mënyrë dhe rrethanë jetësore, me çdo
mjet dhe mundësi, me një qëllim të
vetëm: Që njeriu – njerëzimi mos të
pësojë, por të jetojë, mos të urrejë, por
të dashurojë, mos të vdesë, por të
jetojë tani dhe në amshim. Syri,
mendja dhe zemrae saj e madhe ishin
gjithnjë në kërkim në nder dhe lavdi
të Zotit, në të mire dhe në dobi të
njeriut, të popullit.

Për Nënën Tereze të besosh domethënë të kërkosh.
SHPRESA – VEPRIM
Faza e dytë jetësore e Nënës Tereze karakterizohej me veprim sipas stilit dhe
porosisë së Jezu Krishtit i cili thotë: S’kam ardhur të më shërbejnë, por të
shëbej dhe ta dhuroj jetën time për shëlbimin e botës. Motra Tereze e Loretos
shpresën e konkretizoi në veprim shërbimi. Së pari si infermiere, më vonë si
profesoreshë dhe drejtoreshë e shumë shkollave të mesme të Motrave të
Loretos në Kalkutë dhe në rrethinë, gjithnjë me shumë përkushti dhe me plot
dashuri. Së shpejti bëhet Histori e kërkimit të pashoq dhe të veprimit
shembullor në dobi të vëllaut njeri, pa dallime gjinore, kombëtare, fetare,
rasore, kastore… Për afro 20 vite e mësonte rininë e Kalkutës, i edukonte me
fjalë, mësime, shembull, jetë gjithnjë e udhëhequr nga fuqia e fesë dhe nga
frymëzimi i dashurisë. Mirëpo as kjo nuk e kënaqte. Të gjithë e donin dhe e
nderonin, e admironin, mrekulloheshin me jetën dhe veprimtarinë e saj, ndërsa
ajo gjithnjë kërkonte, vepronte dhe e pyste vetveten para Zotit dhe para
ndërgjegjjes: Kush jam unë? Çka kërkon dhe prêt Zoti prej meje? Çka duhet
të bëj unë këtu dhe tani për këta njerëz, për mbarë Kalkutën, Indinë, për mbarë
njerëzimin?
Dhe ja prapë dëshmia e saj: “Si fluturon koha këtu. Kur ndalem dhe mendoj
për thirrjen time misionare, mund të them vetëm një FALËNDERIM të madh
e të përzemërt, Ty o Zot, që më ke dashur aq shumë dhe që më ke dhënë
mundësinë e dashurisë së përkujdesjes ndaj të tjerëve” (Nga letra vëllaut
Lazër në viti 1937).
DASHURIA – FLIJIM DHE DHURIM
Nga kjo fe – kërkim – shqetësim kreativ, nga ky veprim – shërbim që ishte
shpresa e saj e madhe dhe e pathyeshme, lindi edhe faza e tretë: NËNA
TERZE – MISIONARE E DASHURISË, dhurimi dhe flijimi si shprehje e
vazhdueshme dhe e plotë e Dashurisë. Kërkimi (feja), veprimi (shpresa) dhe
dhurimi (dashuria) ishin dhe mbesin shtyllat në të cilat ajo e mbështeti mbarë
jetën dhe tërë veprim – flijimin për ta mahnitur njerëzimin si Nëna e
Dashurisë.
“Vetëm duke dhënë njeriu merr;
Vetëm duke harruar vetveten, njeriu e gjen veten;
Vetëm duke falur njeriu është i falur;
Vetëm duke dashuruar njeriu gjen jetën dhe lumturinë.”
Dhe vazhdon:
“Më bëj të denjë, o Zoti im
t’u shërbej të gjithë të varfërve të mbarë botës
të cilët jetojnë dhe vdesin në uri dhe në varfëri.
Jepju atyre nëpër duart tona bukën e përditshme
nëpër dashurinë tonë paqen dhe gëzimin.”
Së bashku me Nënën tone Tereze edhe ne do të besojmë në Zotin dhe në
Njeriun, do ta kërkojmë njeriun vëlla ose motër, për t’u takuar, afruar,
vëllazëruar dhe bashkuar në shërbim të të Mirës, të të Drejtës, të Vërtetës, mbi
të gjitha të Dashurisë. Nëna Tereze me ZOTIN – DASHURI dhe me
VËLLAUN – NJERI bëri vërtet mrekullii si binom i pandashëm i jetës dhe
veprimit të saj të madh në të gjitha meridianet e botës. Risia e vjetër dhe
gjithnjë e re është feja, shpresa dhe dashuria, që për Nënën Tereze ishin
kërkimi, veprimi dhe dhurimi, e vetmja mundësi dhe fuqi për ta ndërruar dhe
përmirësuar së pari veten, pastaj edhe të tjerët. Plagët tona të vjetra apo të reja
ende gjakojnë dhe si të tilla na kërcnojnë dhe rrezikojnë.
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T’i çelim sytë për të parë më mire, më
qartë, më thellë dhe më larg, ta
angazhojmë mendjen për të kuptuar
më mirë dhe më rrënjësisht vetveten
dhe botën rreth nesh, ta zgjojmë dhe
zgjerojmë ndërgjegjjen dhe zemrën
për kërkim, veprim dhe dhurim, për
bashkpunim dhe bashkëjetesë dhe
vëllazëri me të gjithë. Nëse nuk i
mundim ndarjet dhe përqarjet e çfarëdo lloji, atëherë ne ende nuk jemi të
lirë, aq më pak të mirë, por të robëruar
nga e keqja. Ta flakim urrejtjen dhe ta
mësojmë dhe zbatojmë artin e jetës –
dashurisë, sepse vetëm kështu ne do
të jemi bijtë dhe bijat e denja të Nënës
së Dashurisë, dhe ajo do të jetë dhe do
të mbetet Nëna jonë Tereze, tash
Shën Terezja jonë. Kështu ajo na
mëson dhe na frymëzon, këtë ajo na
dhuron. Me të të gjithë t’i kthehemi
vetvetes dhe të Vërtetës, dmth. së pari
Zotit, pastaj njëri – tjetrit, sepse
vetëm vëlazërisht dhe bashkarisht
mund të jetojmë dhe përparojmë duke
u mbështetur në të vërtetën dhe në
dashurinë.
Këtë ia kemi borxh Nënës Tereze,
vetvetes, të tashmes dhe ardhmërisë
sonë.

Speciale
Dr. Faruk Ajeti, Vjenë

Amaneti i ministrit austriak për Ballkanin
BE-ja nuk po vepron mjaftueshëm dhe me vendosmëri në Evropën Juglindore – kundër ndikimit
të Moskës dhe Pekinit dhe kundër ideve për ndryshime të kufijve. Diplomati i lartë dhe i ndjerë
austriak Albert Rohan gjithmonë angazhohej për një politikë më të fortë transatlantike në
Ballkan.

Koka e mençur e politikës austriake ndaj Kosovës
Që kur ai mori përsipër drejtimin e
Departamentit të Evropës Lindore
dhe Juglindore në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Austrisë më 1990,
situata jostabile, veçanërisht në ishJugosllavi, ka qenë një shqetësim i
thellë dhe permanent për Rohan-in.
Shpesh dhe me të drejtë i referuar si
truri i politikës austriake për Kosovën
dhe Evropën Juglindore, ai ishte në
krye të detyrës kur erdhi puna për
mbajtjen e kontakteve me të gjitha
palët, pa përjashtim, në ish-Jugosllavi.
Albert Rohan

Rajoni i Ballkanit është në një fazë vendimtare për të ardhmen. Ndikimi në
rritje i aktorëve jo-perëndimorë si Rusia dhe Kina në Ballkan duhet të shërbejë
si këmbanë alarmi për shtetet e BE-së. Publikimi së fundmi i të ashtuquajturave Non-Papers, të cilat përmbajnë ndryshime masive të kufijve, po
tronditin politikën ballkanike dhe atë evropiane. Sikur BE-ja, të kishte vepruar
si një aktor i aftë dhe i vendosur në Evropën Juglindore, zhvillimet do të
rrjedhshin ndryshe.
Para vdekjes së tij, diplomati i lartë dhe me përvojë Albert Rohan e
përshkruante debatin rreth ndryshimeve të kufijve si “një mendim fisnor
mesjetar”. Dhe ai paralajmëronte, se komuniteti evropian nuk duhet ta
mbështesë atë. Perspektiva e Rohan duhet të merret parasysh në të gjithë
Evropën. Trashëgimia e tij diplomatike – si diplomati më i rëndësishëm
ndërkombëtar i Republikës së Dytë Austriake (Paul Lendvai) – duhet të
mbetet një mësim i domosdoshëm për Evropën.
Është një ditë e veçantë, në të cilën ditë Rohan e festonte ditëlindjen. Dhe, më
9 Maj është Dita e Evropës, datë në të cilën përkujtohet themelimi i organizatës pararendëse të Bashkimit Evropian. Rohan vdiq dy vjet më parë. Ai
llogaritet tek ata diplomatë, që luajti një rol kryesor në formësimin e politikës
së Evropës në Ballkan gjatë dekadave të fundit.
Në të njëjtën kohë, historia evropiane pasqyrohet në përvojat e tij personale.
Ai dhe familja e tij u dëbuan nga tri vende (Bohemia, Hungaria dhe
Niederösterreich). Ndjenja e të qenurit i dëbuar ishte padyshim një pjesë
themelore e eksperiencës së tij të jetësore, diçka të cilën ai nuk donte ta shihte
kurrë të përsëritej në tokën evropiane.
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Roli i Rohan-it në politikën austriake
ndaj Kosovës është një analogji
historike me atë të dajës së tij, i cili
ishte njëherësh edhe kumbara i tij,
Konti Albert Mensdorf-Pouilly, i cili
si ambasador i Austro-Hungarisë në
negociatat e paqes në Konferencën e
Ambasadorëve të Londrës (1912/13),
ka luajtur një rol të veçantë në vendosjen e paqes në Ballkan e sidomos
ndaj çështjes shqiptare. “Çështja
shqiptare” – pjesë e së cilës ishte edhe
Kosova – “ka qenë gjithmonë temë
diskutimi në tavolinën tonë familjare”, ishte deklarata e Rohan-it për
autorin e këtyre rreshtave, pak para
vdekjes së tij. E filluar me angazhimin e dajës së tij – i cili ia la atij edhe
emrin e vet Albert – që insistonte
atëbotë për përfshirjen e tokave
shqiptare brenda një shteti shqiptar,
ku Kosova dhe vise të tjera shqiptare,
si rezultat i vendimit të Konferencës
së sipërpërmendur u lanë jashtë,
mbeti çështje e pazgjidhur. Vite më
vonë me çështjen shqiptare, do të
merret një zonjë nga gjaku blu, fat i së
cilës, si rezultat u martesës së saj do

të lidhet përjetësisht me shqiptarët. E kush tjetër, pos kushërira e Rohan-i,
Mbretëresha Gjeraldinë. E vite më vonë, do t’i vij radha Rohan-it personalisht
të merret me një nga çështjet e pazgjidhura të shqiptarëve. Që nga shpërthimi
i luftës në Kosovë, Rohan apelonte fuqishëm dhe pa ndërprerë, se spastrimi
etnik nuk mund të jetë asnjëherë çështje e brendshme e një shteti.
Rohanit nuk i pëlqente kur e quaja “truri” i politikës austriake për Kosovën,
sepse sipas tij, nuk ishte ai, por ish-shefi i tij, ministri i Jashtëm austriak Alois
Mock. Si ndjekës i “politikës Mock-iane” (Gerhard Jandl), Rohan si një
eminencë gri, kultivoi kontakte që në fillim të viteve 90-ta me Presidentin
Ibrahim Rugovën, i cili po kërkonte një zgjidhje pacifiste për Kosovën. Në një
iniciativë të guximshme më 10 korrik 1998, ai ishte një nga diplomatët e parë
evropianë që negocioi me Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës në një nga zonat e
luftës. Vetëm dy javë më parë, diplomati amerikan Richard Holbrooke ishte
takuar me një komandant lokal të UÇK-së, Lum Haxhiu, ku fotografia e atij
takimi qarkulloi shpejtë nëpër botë. Me qëllim të vendosjes së një dialogu
serbo-kosovar, Rohan udhëtoi shpesh në Kosovë dhe Serbi, katër herë vetëm
brenda vitit 1998. Kur Austria nën siglën e kryesimit të Bashkimit Evropian
hapi për herë të parë zyrën e kësaj të fundit në Prishtinë, Princi Albert nuk
hezitonte të kalonte natën në një dyshek në dyshemenë e kësaj zyre të marrë
me qira në Prishtinë, ngaqë përpos që atëbotë nuk kishte dhoma hoteli të lira
në Prishtinë, pjesa më e madhe e Kosovës ishte tashmë në luftë.
Së bashku me diplomatin tjetër austriak Wolfgang Petritsch, i cili veproi si i
dërguari i parë austriak i BE-së për Kosovën, ata luajtën një rol të veçantë në
bisedimet ndërkombëtare të paqes. Jo vetëm dy diplomatët e përmendur
tashmë me një finesë të veçantë diplomatike, por edhe figurat tjera austriake,
sikurse Franz Vranitzky, Alois Mock, Erhard Busek, Wolfgang Schüssel,
Stefan Lehne dhe Ulrike Lunacek kanë luajtur një rol të rëndësishëm për
rajonin e Ballkanit.
Ministri Austriak për Ballkanin
Si Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Austrisë nga
1995 më 2001, rajoni i Ballkanit ishte një nga “specialitetet” e tij, dhe ai ishte
përgjegjës me një dijeni të jashtëzakonshme për këtë rajon. Kur Rohan u
pensionua në 2001, ka pasur komente të panumërta në mediat austriake, të
cilat si një kor i organizuar njëzëshëm shkruanin: “Ministri i Austrisë për
Ballkanin po largohet nga skena”. Realisht, ai nuk ishte asnjëherë ministër,
por për Ballkanin ishte më shumë se kaq.
Zyrtarisht, Rohan ishte larguar nga skena, por skena nuk e la atë të largohet.
Në vitin 2005 ai u emërua nga Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Kofi Annan, si zëvendës i kryenegociatorit finlandez, Marti Ahtisaari,
për të gjetur një zgjidhje për “nyjen gordiane të Ballkanit”: Kosovën.
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Në garën e pikëpamjeve të kundërta
ndërmjet serbëve dhe kosovarëve për
statusin final të Kosovës, Ahtisaari
dhe Rohan arritën në përfundimin se
“pavarësia e mbikëqyrur” e Kosovës
ishte zgjidhja e vetme dhe reale.
“Fëmija diplomatik”: Kosova
Mozaiku i Republikës së Kosovës do
të ishte i paplotë pa emrin e Albert
Rohan. Ai duhet të shihet si një nga
personalitetet e pakta evropiane që e
ka përcjellë vazhdimisht situatën politike në Kosovë që nga shfuqizimi i
autonomisë në mënyrë të dhunshme
në vitin 1989. Republika e Kosovës
festoi në shkurt ditëlindjen e saj të 13të. Ajo mund të përshkruhet si “fëmija diplomatik” i Rohan-it, për të cilin
ai punoi si një “mami” me përvojë
diplomatike prej më shumë se 40 vjetësh për të siguruar një lindje të shëndetshme të një shteti, të cilën ai me të
drejtë duke buzëqeshur dhe i shkëlqyer fytyra, e quante “fëmija im”.
Dr. Faruk Ajeti është bashkëpunëtor
shkencor në Institutin Austriak për
Marrëdhënie Ndërkombëtare në Vjenë dhe ka mbaruar doktoratën mbi
politikën e jashtme austriake në
Kosovë.
Ky shkrim së pari është botuar në
gazetën ditore austriake “Die Presse” dhe me disa ndryshime ribotohet
me lejen e autorit.
Burimi:
https://klankosova.tv/kolumne/amaneti-iministrit-austriak-per-ballkanin/

Ekskluzive

Kurti: Viti 2021 e gjen Kosovën me qeveri stabile,
le ta shfrytëzojmë për investime

Kryeministri Albin Kurti

Presidentja Vjosa Osmani-Sadriu

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka marrë pjesë në
Asamblenë e Përgjithshme të Shoqatës së Miqësisë
Austriake-Kosovare, krahas deputetit të Parlamentit
Evropian, njëherit President i Shoqatës së Miqësisë
Austriake-Kosovare, Lukas Mandl, sekretares së shtetit
Ulrike Lunacek, konsullit të nderit Manfred Brandner dhe
Sekretarit të Përgjithshëm të Shoqatës së Miqësisë
Austriake-Kosovare, Arbër Marku.

siguruan atyre arsim të përballueshëm dhe me cilësi të
lartë.” - tha kryeministri Kurti.
Ai e vlerësoi Austrinë si një nga partnerët më të mëdhenj
tregtarë të Kosovës, me investime që janë në rritje të
qëndrueshme dhe me organizatat shtetërore si ADA, që
mbështesin Kosovën me programe të ndryshme në
arsimin e lartë.

Në hapje të takimit, kryeministri Kurti tha se populli
austriak ishte një zë i fuqishëm në mbështetjen e
përpjekjes së Kosovës për liri, pavarësi dhe një jetë me
dinjitet.

Ambasadori Lulzim Pllana

Gjatë këtij takimi, Kurti u bëri thirje mërgimtarëve,
sipërmarrësve dhe investitorëve të mundshëm, që të
përendrojnë investimet e tyre veçanërisht në fushën e
teknologjisë së informacionit, bujqësisë dhe përpunimit të
ushqimit, si edhe në prodhim dhe në fushën e turizmit.
‘‘2021-ta e gjen Kosovën me një qeveri stabile dhe me
shumicë në parlament. Le ta shfrytëzojmë këtë momentum dhe të vazhdojmë të ndërtojmë miqësinë tonë
prosperuese.” - tha kryeministri Kurti në fund të fjalimit.

Pamje nga takimi virtual

‘‘Jo vetëm gjatë luftës, si një strehë nga regjimi serb, por
edhe pas luftës, dyert e saj (Austrisë) ishin të hapura.
Universitetet prestigjioze pranuan të rinjtë tanë dhe u

Burimi:
https://www.koha.net/arberi/268436/kurti-2021-e-gjenkosoven-me-qeveri-stabile-le-ta-shfrytezojme-kete-momentum-perinvestime/
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Intervista

Angazhimi për kulturën shqiptare të jep dinjitet
Intervistë me aktivistin shqiptar në Vjenë, Ermal Vejsën
kulturë’’, ‘‘kâ kamping’’, ‘‘kâ takim’’, ‘‘kâ futboll’’, ‘‘kâ
nej’’, ‘‘kâ zâ’’, ‘‘kâ ciklizëm’’, ‘‘kâ vrap’’, dhe ‘‘kâ ecje’’.
Poashtu, secili është i mirëpritur që të na bashkangjitet me
dëshirën dhe idenë e tij për të krijuar sëbashku një diçka
të re që akoma s’kâ.
Cilat janë organizimet e KÂ përgjatë muajve të fundit
dhe ato që pritet të ndodhin deri në fund të këtij viti?
Duke marrë parasysh të gjitha anulimet e organizimeve të
bëra, sidomos në gjysmën e parë të vitit 2020 shkaku i
pandemisë Covid-19, në vjeshtë në filluam të bashkëpunojmë me disa organizata tjera shqiptare të Evropës si
‘‘URACult’’ nga Köln-i, ‘‘Germin’’ nga Prishtina, ‘‘Brezi
Ynë’’ nga Zürich-u, ‘‘Oda’’ nga Hamburg-u, ‘‘Marrja e
Zezë’’ nga Berlini dhe ‘‘Ajo’’ nga Londra dhe krijuam një
iniciativë të cilin e quajtëm TOK, kurse aktivitetin e parë
‘‘Tok për Kulturën tonë’’ e realizuam shkaku i pandemisë
online, ku secila organizatë prezantoi artistë, poetë e
krijues nga të gjitha vendet pjesmarrëse. Programi zgjati 1
orë e 15 minuta.

Ermal Vejsa gjatë një fjalimi në vitin 2018

Kush është Ermal Vejsa dhe cili ishte motivi që ju
shtyri që të vini dhe të vendoseni në Austri?
Jam lind dhe jam rritë në Gjakovë në një familje zejtarësh
tradicionalë, me kulturë pune. Që në fëmijëri mbaj mend
vehten duke mësuar dhe ndihmuar babain në zejen e tij të
punimit të lëkurës në dyqanin e tij në Çarshinë e Vjetër,
zanat të cilin babi akoma vazhdon ta mbajë gjallë. Në
moshën e studimeve kam kaluar me vendbanim në
Prishtinë, ku kam përfunduar studimet në degën e Sociologjisë, Fakulteti Filologjik, Universiteti i Prishtinës. Në
vitin 2012 kam ardhur për të jetuar në Vjenë në kërkim të
një edukimi më cilësor dhe mundësive më të mëdha të
avancimit personal dhe profesional.
Kur është themeluar shoqata KÂ, cili është misioni i
saj dhe aktivitetet kryesore?
Pas disa organizimeve të karakterit kulturor dhe sportiv që
ndërmorrëm me vetiniciativë, unë së bashku me gruan
time këtu në Vjenë, Lirjetë Avdiu - Vejsa, u shfaq natyrshëm nevoja për t’i administruar të gjitha ato aktivitete nën
një emër, prandaj themeluam një organizatë për kulturë
dhe sport të cilën e quajtëm KÂ (në kuptimin ‘‘është’’,
‘‘egziston’’, ‘‘gjendet’’, etj.).

Kâ kamping '20 - në Krumau am Kamp

Në shkurt të vitit 2021, në bashkëpunim me Këshillin
Koordinues të Shoqatave Shqiptare në Austri dhe Tv Syri
Vision, kemi realizuar ‘‘Program për Pavarësi’’ për nder
të Pavarësisë së Kosovës. Pastaj, për nder të ditës së
pranverës, në bashkëpunim me URACult kemi realizuar
një koncert me Gipsy Groove. Ndërsa, aktiviteti i fundit
dhe mjaft me rëndësi me datë 15 prill ishte ‘‘kâ takim’’
mes të ambasadorit të Republikës së Shqipërisë z. Roland
Bimo, Ambasadorit të Republikës së Kosovës z. Lulzim
Pllana dhe përfaqësuesëve të organizatave dhe bizneseve
shqiptare në Austri, si dhe përfaqësuesve shqiptar nga
insitucionet austriake. Në këtë takim u diskutua rreth
krizës që solli pandemia, u ngritën shumë çështje dhe ide
të reja bashkëpunimi.

Zgjodhëm këtë emër me qëllim për të kundërshtuar
mendimet negative rreth asaj se organizime të mirëfillta
nuk ka, dhe se nëse ne do t’i organizonim, ato nuk do të
vlerësoheshin nga komuniteti shqiptar, si dhe pjesmarrja
nuk do të ishte e mjaftueshme. Përkundrazi, gjatë angazhimit tonë, neve na u dëshmua e kundërta: Që shqiptarët
historikisht në Austri e kishin kultivuar kulturën e tyre,
dhe se thjesht si organizator nevojitej të kesh qasjen e
duhur dhe përkrahja e bashkëpunimi nuk do të mungonte.
Mision i organizatës KÂ është ruajtja dhe avancimi i
kulturës së shtrenjtë dhe të pasur shqiptare. Për të përmbushur këtë mision, përveç organizimeve të shumta
vetanake në Austri, ne bashkëpunojmë edhe me organizata
të tjera si nga vendet amë dhe nga vende të tjera të huaja,
si dhe me institucione shtetërore të shteteve amë si dhe të
Austrisë. Aktivitetet kryesore të Kâ deri më sot janë: ‘‘kâ

Të planifikuara për t’u realizuar gjatë këtij viti janë: ‘‘kâ
kamping ’21’’ në qershor në Mooswirt, ‘‘kultura kâ zâ’’
në korrik-shtator-nëntor, ‘‘kâ takim’’ në tetor në kuadër të
‘‘Javëve të Kulturës Shqiptare në Austri’’ si dhe ‘‘kâ nej’’
në dhjetor do të prezantohet muzika jazz ‘‘Visar Kuqi
Trio’’ në një Tour në Vjenë dhe Köln.
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Si lindi ideja e krijimit të Këshillit Koordinues të
Shoqatave Shqiptare në Austri dhe si duket struktura
dhe anëtarësia e saj?
Falë aktiviteteve të sukses’shme të organizatës KÂ, jam
ftuar dhe përzgjedhur të bëhem pjesë e kryesisë së
Këshillit Koordinues të Shoqatave Shqiptare në Austri në
vitin 2016. Në periudhën 2017-2019 më është besuar
udhëheqja e Kryesisë së këtij këshilli. Me kërkesë të
shoqatave anëtare në Kuvendin e 2019 jam rizgjedhur si
anëtar i Kryesisë me qëllimin kryesor për të siguruar
vazhdimësinë e aktiviteteve të viteve paraprake dhe për të
mbështetur Kryesinë e re. Ky këshill është i themeluar në
vitin 2014, dhe sipas përshkrimit të historikut, theksohet
që themlimi i tij erdhi si nevojë për të koordinuar aktivitetet e organizatave të shumta shqiptare. Sot kryesia e
Këshillit Koordinues përbëhet nga tetë anëtar, ku shumica
janë përfaqësues nga shoqatat aktive shqiptare në Austri.

vjetorit të themelimit të Misionit Katolik Shqiptar në
Austri.
Kush janë mbështetësit kryesor financiar të aktiviteteve tuaja?
Pavarësisht që pyetja fokusohet tek mbështetja financiare, sa i përket KÂ-së, dua të theksoj se që nga aktivitetet
e para, ishin vullnetarët dhe shoqëria ata të cilët duke i
dashur dhe vlerësuar iniciativat tona, na mbështetën më së
shumti kudo që KÂ-ja ishte prezente me aktivitetet e veta,
sidomos gjatë projektit ‘‘Javët e Kulturës Shqiptare në
Austri’’. Duhet cekur se aktivitetet tona nuk janë fitimprurëse në aspektin financiar, dhe nuk dizajnohen si të
tilla. Përparësi gjithnjë ka autenticiteti dhe kualiteti i
organizimeve. Fatmirësisht mbështetja ende vazhdon.
Ndërsa, mbështetës financiar si për KÂ-në poashtu edhe
për Këshillin Koordinues janë institucionet shtetërore të
Kosovës dhe Austrisë, bizneset shqiptare të cilat veprojnë
këtu dhe në Kosovë. Ndërsa nga institucionet shtetërore të
Shqipërisë (duke përjashtuar vet Ambasadën e Republikës
së Shqipërisë në Austri!) akoma nuk kemi marrë
mbështetje financiare.

Çfarë mund të na tregoni lidhur me ‘‘Javët e Kulturës
Shqiptare në Austri’’?
‘‘Javët e kulturës shqiptare në Austri’’ janë një aktivitet sa
frymëzues aq edhe shembull i shkëlqyeshëm për atë se si
në formë të organizuar, me kualtitet dhe impakt mund të
bashkëveprohet dhe të promovohet kultura shqiptare
gjithandej tek mërgata jonë nëpër botë. Ky aktivitet filloi
që në themelimin e vet Këshillit Koordinues, i cili quhej
‘‘Java e kulturës shqiptare në Austri’’ dhe mbahej në
stinën e verës. Në vitin 2016, u propozua që të quheshin
‘‘Javët e kulturës shqiptare në Austri’’ dhe të mbaheshin
nga nëntori shkaku i rritjes së numrit të aktiviteteve dhe se
muaji nëntor është muaj i festave të kombit tonë. Që nga
viti 2017 projekti u emërua ‘‘Javët e kulturës shqiptare në
Austri’’ dhe aktivitetet u shtuan dhe u shtrinë nga nëntori
gjer në dhjetor. Kurse në vitin 2020 u vendos që ‚Javët e
kulturës shqiptare të fillonin me 26 tetor për nder të Ditës
Nacionale të Austrisë, të përfshihej 28 Nëntori dhe të
përfundonin simbolikisht me 17 Shkurt për nder të
Pavarsisë së Kosovës. Ky projekt mbështet dhe promovon
posaçësisht artistët, sportistët e krijuesit shqiptar të cilët
veprojnë në Austri, me qëllim që të avancojë zhvillimi i
kulturës shqiptare në mërgatë.

Sa janë të integruar shqiptarët në jetën shoqërore,
politike dhe kulturore në Austri?
Sa i përket integrimit të komunitetit shqiptar në jetën
shoqërore dhe kulturore në Austri kam përshtypjen që po
bëjmë një punë të mirë, pavarsisht që komunitetit tonë, e
sidomos studentëve të shumtë që po mundohen të krijojnë
një karrierë këtu, artistëve dhe krijuesve të shumë u
nevojitet mbështetje e madhe. Ndërsa integrimi jonë në
jetën politike austriake mund të them që është i dobët apo
i pakët, pavarësisht mundësive dhe mbështetjes që shteti
austriak i ka dhënë historikisht komunitetit tonë. Prandaj
shumë çështje me rëndësi jetike për mirëqenien e
komunitetit tonë mbesin ndonjëherë edhe të pa-adresuara.
Shpresoj që kjo gjendje të ndrrojë sa më shpejtë, sepse
njerëz me kapacitet intelektual për t’u angazhuar politikisht në Austri kemi mjaft.
Cilat janë sfidat kryesore të diasporës shqiptare me
fokus të veçantë në Austri?
Një nga sfidat kryesore mendoj se është ruajtja e identitetit
shqiptar, i cili mund të arrihet vetëm përmes studimit,
njohjes dhe vetëdijësimit rreth kulturës së pasur dhe të
jashtëzakonshme që kemi, e sidomos duke kultivuar
ruajtjen e gjuhës shqipe brenda familjes dhe në institucionet shkollore. Pastaj, sfida të tjera kemi rreth çështjeve
koordinuese të komunitetin tonë, sidomos në sferën
politike dhe atë biznesore.

Cili është bashkëpunimi i Këshillit Koordinues të
Shoqatave Shqiptare në Austri me ambasadat tona në
Vjenë dhe komunitetet fetare?
Në vitin kur jam kyçur në Kryesinë e këtij këshilli,
komunikimi me ambasadat ishte i vazhdueshëm. Sa isha
udhëheqës i kryesisë së Këshillit kemi arritur edhe që të
bashkorganizojmë aktivitete, ku edhe sot vazhdojmë e
përkujdesemi që të mbajmë frymën e bashkëpunimit dhe
koordinimit me të dy ambasadorët tanë në Austri, z.
Roland Bimo dhe z. Lulzim Pllana. Kurse, mbështetës dhe
përcjellës të vazhdueshëm i kemi shqiptarët nga të gjitha
komunitetet fetare. Kemi patur edhe bashkorganizime,
nga ku mund të theksojmë p.sh. koncertin me 16 nëntor
2018, me mezzosopranon Flaka Gorancin, violinistin
Shkëlzen Dolin, dirigjentin Michael Maciaszczyk dhe
orkestrën kamertale të Austrisë, të realizuar në kishën e
komuniteti shqiptar katolik në Vjenë me rastin e 25

Për fund?
Fillimisht faleminderit juve për këtë intervistë!
Ajo që unë do të kisha dhënë si mesazh duke u bazuar në
përvojën time të angazhimit aktiv për rreth 7 vite, është që
asnjëherë të mos ndaleni përballë sfidave apo dëshpërimeve sepse janë afatshkurtëra, ndërkohë që angazhimi për
kulturën shqiptare të jep dinjitet dhe është i përhershëm.

10

Aktuale
Osman Ademi, Vjenë

Austri: Thirrje për regjistrimin e fëmijëve në shkollën shqipe
Shoqata e Mësuesve Shqiptarë ‘‘Naim Frashëri”
u bën thirrje publike të gjithë prindërve të regjistrojnë fëmijët në mësimin e gjuhës shqipe

Vjenë, 9 maj 2021: SHMSH
“Naim Frashëri” organizoi “online” takim pune me anëtaret e saj,
ku temë diskutimi ishte: Regjistrimi i nxënësve shqiptarë në
mësimin e gjuhës shqipe në Austri
për vitin 2021/2022. Takimin e
udhëhoqi kryetarja e shoqatës
Miradije Berishaj, ndërsa morën
pjesë shumica e mësuesve shqiptarë në Austri. Zonja Berishaj i
informoi kolegët e saj për punën
dhe aktivitetet e SHMSH “Naim
Frashëri” gjatë kohës së pandemisë Covid 19, raporton albinfo.at
“Janë bërë më tepër se një vit që
janë pezulluar të gjitha aktivitetet
kulturore e sportive me prezencë
fizike në tërë Austrinë për shkak të
pandemisë Covid- 19. Megjithatë,
SHMSH “Naim Frashëri” në
bashkëpunim më dy Ambasadat
shqiptare në Austri organizuam
programe virtuale me rastin e
festave tona kombëtare, 28 Nëntorin dhe 17 Shkurtin. Në ndërkohë në cilësinë e kryetares kam
patur kontakte të shumta me
përfaqësues të institucioneve të
vendeve tona dhe të mediave ku në
fokus ka qenë gjithnjë mësimi në
gjuhën shqipe në Austri”- tha mes
tjerash zonja Berishaj.
Secili nga mësuesit dha një
pasqyrë se si ishte ky vit shkollor
në rrethana pandemie. Nga të
gjitha diskutimet e shumta të
mësueseve, e përbashkët ishte
çështja: Si të arrihet përfshirja sa
më e madhe e nxënësve shqiptarë.

Pamje nga takimi

U konstatua se: Përkundër asaj se mësimi në gjuhën shqipe organizohet në shkollat
publike austriake dhe financohet nga shteti austriak (është ofertë, por jo e
obligueshme). Përkundër angazhimit të madh të mësuesve shqiptarë në shkolla
dhe jashtë shkollave me kontakte dhe aktivitete të shumta kulturore; përkundër
përkrahjes morale e materiale (furnizimi me tekste dhe përkrahje me projekte
seminare, ekskursione me nxënës në vendlindje etj) të institucioneve tona
shtetërorë; prapëseprapë numri i nxënësve që vijojnë mësimin në gjuhë shqipe
është i vogël në krahasim më numrin e nxënëseve shqiptarë në Austri. Është
prindi, ai i cili vendosë për fëmijën e tij!
Shoqata e Mësuesve Shqiptarë “Naim Frashëri” u bënë thirrje publike të gjithë
prindërve shqiptarë në Austri që ta shfrytëzojnë këtë ofertë, le të themi bujare, të
shtetit austriak, të kontaktojnë mësuesit shqiptarë në qytetin apo regjionin ku
jetojnë, të pyesin në shkollat ku mëson fëmija i tyre, se ku dhe si mund t’i
regjistrojnë fëmijët në mësim në gjuhën shqipe! Është në të mirën e nxënësit, në
të mirën e prindit dhe në të mirën e kombit. Mos hezitoni!
Tani është koha për regjistrim për vitin shkollor 2021/2022.
Burimi: https://www.albinfo.at/austri-thirrje-per-regjistrimin-e-femijeve-ne-gjuhen-shqipe/
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Vështrime
Mag. phil. Dr. Kurt Gostentschnigg, Graz

A do të zgjohemi të gjithë në të njëjtën botë?

të respektohet e drejta e personalitetit, dhe do t’u shërbejë
gjeneratave të ardhshme si një dëshmi historike mbi
kohën aktuale të kthesës.

Pas monografisë sime, të botuar në vitin 2018 në shtëpinë
botuese Springer VS dhe me 830 faqe, me titull “Shkenca
në fushën tensionuese të politikës dhe ushtrisë. Albanologjia austro-hungareze 1867-1918” nuk kam dashur më
të shkruaj një libër tjetër me përmasë të ngjashme. Por,
meqë jetojmë në një kohë të ndryshimit total, pas së cilës
asgjë nuk do të jetë më ashtu si ka qenë një herë, e kam
hedhur poshtë këtë qëllim. Ka më shumë sesa dy vite që
unë ndjek përditë ngjarjet aktuale të kohës sonë të
kthesës. Disa shkrime, të gjitha të botuara në “Dielli
Demokristian”, janë deri tani rezultati i vëzhgimeve të
mia. Ajo çfarë po ndodh para syve tanë, megjithëse
shumë njerëz ende nuk e vënë re, është aq e madhe dhe e
jashtëzakonshme sa kam vendosur të përmbledh esencën
e temave më të rëndësishme të transformimit të jetës sonë
dhe ta vendos në një kontekst më të lartë spiritual.

Në përgjithësi bëhet fjalë për konkurrencën midis dy
narrativave kryesore – narrativës së mediave mainstream
dhe narrativës së kërkuesve të së vërtetës. Ose nuk
ekziston kabale të shtetit të thellë kundër njerëzimit, Q,
Perëndi, Shpirt, engjëj, demonë dhe jashtëtokësorë ose
ekzistojnë të gjithë. A mund të jetë vallë e vertetë që
gjithçka është vetëm një rastësi nga asgjëja? Mos jemi
vetëm biorobotë kalimtar apo më tepër Shpirtra të
pavdekshëm, të cilët shtegtojnë nga një jetë tek tjetra,
derisa Jeta Hyjnore në Tokë të jetë e realizuar? Cila nga
të dyja narrativat do të dalë si e vërtetë në fund? A do të
ketë tashmë një përgjigje të shpallur publikisht për këtë
pyetje, kur të botohet libri im? Apo duhet të vazhdojmë
të kemi besim tek logjika dhe zemra jonë? Dhe para së
gjithash: A do të zgjohemi të gjithë në të njëjtën botë?

Titulli i librit tim me të paktën 500 faqe, për të cilin do të
më duhen ende disa muaj, është “Fëmijëve tanë. Rrugës
për në Jetën Hyjnore në Tokë”. Pasqyra e lëndës është
vendosur tashmë: parafjalë; hyrje: gjithçka rrotullohet
rreth fëmijëve tanë; historia e krijimit sipas Nënës; Dielli
Një-Shumë i Dashurisë; nivelet e koshiencës; perënditë;
qeniet armiqësore; pjesët e qenies së njeriut; kombi ose
populli si Shpirt Kolektiv; pesë ëndrrat e Shri Aurobindos
ose roli i Indisë për njerëzimin; mesazhi i Shri Aurobindos për Shtetet e Bashkuara të Amerikës; Shri Aurobindo mbi rolin dhe fatin e Gjermanisë; Shri Aurobindo
mbi individualizmi kundër totalitarizmit; narrativa:
kabalja e shtetit të thellë ose rendi i vjetër botëror;
narrativa: Q, kabelet e bardha dhe aleanca ose lufta përfundimtare midis së mirës dhe së keqes; fuqia tetrapolare
ose rendi i ri botëror; manifestimi supramental në Tokë;
vështrim – Jeta Hyjnore në Tokë; bretkosa në ujin që
valon ose kur teoritë e konspiracionit bëhen realitet; teatri
kombëtar si një kalë i Trojës? Shpirti i kombit kundër
demonit të shtetit të thellë; dija është një borxh ndaj vetes
ose mashtrimi më i madh elektoral i të gjitha kohëve;
ekstrakte nga “Blogu i Kurtit”, janar deri prill 2021;
korrespondenca me A dhe H; korrespondenca me B;
korrespondenca me të adresuarit e e-mail-it në grup;
korrespondenca me redaktorë të mediave; burimet e
informacionit. Korrespondenca e botuar në këtë libër
bëhet sigurisht në një formë të anonimizuar, me qëllim që
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Nikë Gashaj, Podgoricë

Kina, mrekulli e botës

gradual të Kinës Partia Komuniste
përfundimisht është përcaktua për një
koncept të pluralizmit specifik politik
dhe të sistemit shumëpartiak.

Pekini, kryeqyteti i Kinës

Republika Popullore e Kinës është vendi më i populluar në botë, me mbi 1.4
miliardë banorë. Territorialisht, është vendi i tretë më i madh në botë, por
popullsia është e shpërndarë në mënyrë të pabarabartë, kështu që në pjesën
bregdetare të Kinës jetojnë mbi 80% të popullsisë, dhe pjesa tjetër është e
vendosur në Kinën qendrore dhe në Tibetin, ku janë majet më të larta në botë.
Kina është një nga vendet në botë me një civilizim më të gjatë, disa mijëra vjet
të vjetër. Natyrisht, kanë ekzistuar dhe shumë civilizime të tjera që janë shumë
të vjetra, por në Kinë është një fenomen që ky civilizim jeton ende në një
mënyrë të caktuar akoma edhe sot. Kur Neil Armstrong doli në hanë, e vetmja
gjë që pa në tokë është Muri i Kinës. Dhe ai është një nga mrrekullitë e botës.
Sot janë ruajtur mbi 2.000 km të këtij muri dhe dikur ishte rreth 4.000 km i
gjatë.
Kur u krye reforma agrare, 500 milion hektarë tokë u shpërdanë, dhe kjo është
një nga mrekullitë e botës. Dhe shumë çka tjetër. Vetëm fakti që dëshmon se
mbi një miliard e katërqind milion njerëz jetojnë në Kinë, imponon përfundimin se atij vendi i duhet një mënyrë tjetër e jetës, organizimi shoqëror dhe i
biznesi, dhe një sistem politik ndryshe nga të tjerët.Sepse ndoshta është një
mrrekulli më e madhe botërore ajo që Kina arrin t’i ushqejë një miliard e 400
milion banorë, dhe atë kryesisht me forcat e veta.
Kina ka një sistem politik socialist dhe Partia Komuniste është leva kryesore
politike e vendit. Në Kinë është e pranishme teza se” funksionimi i institucioneve politike të gjithë sistemit politik të Kinës nuk mund të kuptohet dhe
sigurohet pa Partinë Komuniste dhe rolin e saj”. Gjegjësisht, ajo niset nga
meritat historike të PKK në udhëheqjen e revolucionit dhe në krijimin e një
Kine të re demokratike dhe popullore, ashtu që nga vet fillimi i jetës së
Republikës së re, institucioni politik më i rëndësishëm udhëheqës i tërë
sistemit politik, është partia komuniste”. Mirëpo, në kuadër të demokratizimit
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Pavarësisht nga të gjitha kufizimet e
një koncepti të tillë dhe faktit që Partia
Komuniste e Kinës ende i mban të
gjitha levat e pushtetit në duar të saj,
në Kinë sot, përveç PKK, ka dhe
shumë parti të tjera, sikurse janë:
Aleanca Demokratike, Komiteti Revolucionar Kuomintanga, Partia Fshatare Kineze, Partia Demokratike e
Punëtorëve, Partia e Drejtësisë, Shoqata Kineze për zhvillimin Demokratik Kombëtar, etj. Megjithëse këto
parti janë ende në margjinat e jetës
politike të Kinës, pa fuqi të vërtë të
ndikimit, vetëm veprimi i tyre i lirë
dhe i garantuar me kushtetutë është një
hap historik përpara për rrethanat
kineze. Kjo është arsyeja pse shumë
sot e nënvizojnë këtëspecifikë kineze
si një shembull të kompromisit, multipartiak dhe njëpartiak, natyrisht, me
epërsinë e kësaj të fundit.
Siç dihet, gjuha kineze e shkruar nuk
bazohet në përcaktimin alfabetik të
shkrojnave të veçanta në fjali, sikurse
janë ato në gjuhët evropiane e të tjera.
Atje, secili term shënohet me një
imaxh që ka evoluar gjatë historisë,
ose një kombinim foto për dy ose tri
terma. Kjo quhet alfabeti kinez ideograme. Afabeti ideogramik ka bërë të
mundur krijimin e një trashëgimie të
përbashkët letrare të gjithë kinezëve
dhe ruajtjen e homogjenitetit të tyre
kulturor dhe ndjenjën e përkatësisë së
përbashkët kombëtare.
Që nga fillimi i reformave ekonomike
më 1978, ekonomia kineze ka qenë një
nga vendet me rritje më të shpejtë në
botë, me një përqindje konstante të
rritjes vjetore, rreth 9%. Kjo është një

përqindje fantastike. Dhe dikur shkonte deri në 18 ose 19% të rritjes në
periudha të caktuara.
Në fund të vitit 2010, Kina ka disponuar me rezervat më të mëdha valutore në
botë. Dhe nga viti 2014, Kina ka qenë ekonomia më e madhe në botë, përsa i
përket barazisë së fuqisë blerëse. Kina është eksportuesi më i madh në botë
dhe importuesi i dytë më i madh i mallrave. Pas Revolucionit Kulturor, Kina
u bë shpejt një nga fuqitë kryesore teknologjike në botë, duke investuar mbi
100 miliardë për kërkime shkencore.
Republika Popullore e Kinës u krijua më 1949. Ndërsa me kushtetutën e parë
më 1954, Kina u shpall një shtet i demokracisë popullore. Aty është bë fjalë
për një aleancë punëtorësh dhe fshatarësh me qëllimin themelues, që është
ndërtimi i socializmit. Më 1975, u miratua Kushtetuta e dytë kineze, e cila
është shumë e shkurtër, me 30 nene. Sipas asaj Kushtetut, Kina u shpall një
shtet socialist. Partia komuniste e Kinës u tha se është avangardë e klasës
punëtore dhe që është thelbi kryesor i gjithë popullit kinez. Mao Ce Tungu e
ka luajtur rolin kryesor.
Kushtetuta e tretë kineze u miratua më 1978, ajo mbetet në parimet themelore
të kushtetutës së mëparshme, dhe kjo është theksimi i rolit të madh të Partisë,
me një aspiratë të theksuar për zhvillimin e demokracisë socialiste. Kushtetuta
tjetër kineze, respektivisht ndryshimet kushtetuese, u miratuan më 1982. Sipas
këtyre ndryshimeve kushtetuese, institucionet më të rëndësishme të sistemit
politik të Kinës janë: Kongresi Popullor Kombëtar, Komiteti i Përhershëm i
Kongresit Popullor Kombëtar, Presidenti i Republikës dhe Këshilli i Shtetit.
Përfundim: mund të konstatohet, se në arritjet e rezultateve të larta pozitive në
fushat e ndryshme të shoqërisë dhe shtetit, Kinës nuk ika pengua rregullimi
shtetëror socialist, as Partia Komuniste si forcë kryesore politike. Në lidhje
me këtë, njohjet nga shkencat politike njoftojnëpër formulën shkencore të
Komunizmit, e cila është: teknika + humanizmi = Komunizmi. Me një fjalë,
zhvillimi i forcave prodhuese dhe humanizmi në marrëdhëniet ndërnjerëzore.
Mirëpo, në anën tjetër ky koncept politik nuk është zbatuar në mënyrë
konsekuente në praktikë. Për shembull: Bashkimi Sovjetik zhvilloi komponentën e parë, dmth. teknikën dhe forcat prodhuese dhe arriti një shkallë të
lartë të zhvillimit të shkencës dhe teknologjisë, dhe ashtu ai vend komunist u
bë superfuqi atomike botërore, por në anën tjetër la pas dore, komponentën e
dytë, humanizmin në marrëdhëniet ndërnjerëzore.

Ne jemi gjithashtu dëshmitar se me
shpërbërjen e përgjithshme të ish RSFJ-së, komunizmi është zëvendësuar me nacionalizmin ekstrem.
Gjegjësisht, krimet e luftës dhe gjenocidet masive u kryen në ish-Jugosllavi,
dmth. krime kundër njerëzimit. Më
tutje, futja e sistemit shumëpartiak në
Mal të Zi, ishte më tepër në kuptim
formal, sesa në fakticitet, meqenëse,
në të vërtetë një oligarki e njëjtë
politike e drejtoi pushtetin për 30 vjet,
respektivisht më mirë me thënë se ne
kishim sundimin e një njeriu, e që
është karakteristikë për regjime politike jodemokratike apo autokratike.
Duke pasur parasysh mungesën e një
kulture politike dhe të vetëdijes demokratike në Mal të Zi, është iluzion të
flitet akoma për një pluralizëm politik
demokratik si një fryt civilizues.
Eventualisht, mund të flitet për kuazipluralizëm.
Më në fund, shumë analistë sot mendojnë se nëse Kina vazhdon këtë ritëm
të zhvillimit, ajo do të jetë fuqia më e
fortë ekonomike në botë, në të
ardhmën e afërt. Meqënse, Kina ka një
potencial të madh njerëzor dhe natyror, ndërsa zhvillimi shkencor dhe
teknologjik ka marrë hov. Kina po
paraqet një model të veçantë të kombinuar: një ekonomi të planifikuar
socialiste dhe të tregut që shkon
pothuajse krah për krah. Në atë drejtim, Kina ka investuar shumë në
shkencë dhe teknologji moderne dhe
ka bërë shumë punë me mendjen e saj.
Shkenca dhe teknologjia shihen si një
gjë e rëndësishme për arritjen e qëllimeve ekonomike dhe politike. Ajo
gjithashtu ka bërë hapa të rëndësishëm
në liberalizimin ekonomik.
Në përgjithësi, Kina është ende një e
panjohur e madhe dhe pyetja është se
çfarë do të ndodhë me të vërtetë në atë
vend të madh në vitet e ardhshme,
cilën rrugë do të ndjekë Kina dhe nëse
do të befasojë përsëri botën me zgjidhjet e saj origjinale.

Pamje nga Muri Kinez
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Opinione
Dr. Gjovalin Gjeloshi, Lezhë

Batakçillëku i zgjedhjeve
Kisha katolike dhe institucionet e tjera fetare,
mund të bëjnë më shumë për të ndaluar shitblerjen e votës.

pas orës 10 të natës, kur vendi nuk kishte asnjë problem
me difektet e rrjetit elektrik. Natyrisht makinat nuk i
ndalonte patrulla e policisë, se ato “po i shërbenin
popullit”. Në fakt, po i shërbenin blerjes së votave për
partinë në pushtet.

Tre burra, të rreshtuar njëri pas tjetrit, me nga një çantë
të zezë krahaqafë, rrinin nja njëqind metra larg një qendre
votimi në periferi të qytetit të Shkodrës.
- A keni vota me shitë, - u drejtoheshin si me përzgjedhje
kalimtarëve votues, që atë të dielë ishin drejtuar për nga
kutitë e votimit. Të tre dukeshin se ishin përfaqësues të
partive të ndryshme politike: dy në pushtet dhe njëra në
opozitë. Çmimin e votës e ofronin të njëjtë, si në një treg
bagëtish, ku tregëtarët nuk duan të ja prishin pazarin njëri
tjetrit.

Të shtunën, deri në orët e vona dhe në orët e para të së
dielës, një grup nga Vlora krehte zonat e Lushnjës, të
shoqëruar me makinat e policisë, duke dhënë lek në
mënyrë masive në ato vende që ishin pikasur më parë dhe
votuesit kishin rënë dakort ta shisnin votën. Ata e bënin
këtë punë paqësisht dhe të papenguar. Vetëm në fshatin
e Kolonjës, më thotë një ish funksionar shteti në këtë
qytet, djali i një kandidati për deputet të Partisë Demokratike, me grupin e tij, u zuri rrugën makinave dhe ata,
meqë nuk donin të çonin shumë pluhur, u kthyen bashkë
me policinë.

Në Blinisht të Lezhës, natën e të shtunës, përpara ditës së
votimeve, çmimi i një vote arriti rekord. Organizatorët e
blerjeve, duke bërë llogaritë se nuk e kishin arritur
numrin e duhur të votave gjatë javës së fundit të tregut,
ofruan një çmim prej 100 euro.
- Jo, iu përgjigj votuesi me dinjitet, sikur të më japësh
edhe 500 euro, unë nuk e shes votën.

Në Korçë, sipas një shokut tim, pedagog në Universitetin
e qytetit, pasi partia socialiste e pa se do t’i bumbiste
zgjedhjet, përdori në fushë-betejë armën e fundit: blerjen
e votave. Droga, dogana- para pa fund, më thotë ai në
telefon, me një zë të lodhur, krejt si ata sportistët që kanë
humbur në garë me rivalë të ushqyer mirë dhe duke i
dhënë ryshfete arbitrit. Pas orës 10 të natës, ora policore
në të gjithë Shqipërinë, sekserët e partisë në pushtet
askush nuk i ndalonte të shkonin shpi më shpi dhe pala
kundërshtare nuk i kontrollonte dot, sepse policia zbatonte ligjin për këta të fundit.

Por blerësi, që nuk tundej vendit, i ndejti gadi: qe 500, sa
vota ke? Votuesi i varfër u lëkund. Hyri në lojë ajo
shprehja: kush nuk blihet me para, blihet me shumë para.
Dëshmitarët thonë se një numër modest votash u blenë
me këtë çmim. Ndërkohë në fshatin Koljakaj, po të rrethit
të Lezhës, një familje nxirrte jashtë një djalosh
kokëqethur nga Malecajt, duke i thënë se ne nuk shitemi.
Edhe pse kjo familje ishte e majtë dhe vota i kërkohej për
partinë në pushtet.
Në Vorë, një tregtar inputesh bujqësore më thotë se, dytre netët e fundit përpara zgjedhjeve, një grup çunash prej
afro 30 vetash, nga ata që për euro nuk njohin as prindërit,
si tipa naziskinësh, kokërruar e kapuçëzinjë, të papenguar
prej askujt, jepnin euro në këmbim të votave.
Në Torovicë, një fshatar i varfër shprehet me sinqeritet
naiv përpara një kamere të fshehtë, se i kanë dhënë lek
dhe ai ka votuar për partinë socialiste. Lekët shpërndaheshin me makinën e policisë. Fshatari kallxonte edhe
emrin e personit që i kishte dhënë lekët. U tha se policia
e arrestoi mitmarrësin, por nuk u tha asgjë për ofruesin e
parave dhe aq më tepër, kush ishte burimi i tyre. Në
shumë zona banorët kanë denoncuar pranë opozitës, se
kanë parë makinat e Koorporatës Energjitike
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nëse i merr paratë, votuesi garanton votën. Në këtë rast
Kisha Katolike dhe institucionet e tjera fetare, duhet ta
thonë më tepër fjalën e tyre. Shumkujtë mund t’i kujtohet
se në prag të zgjedhjeve të vitit 1996, Konferenca
Ipeshkvnore e Shqipërisë doli me një thirrje duke u
shprehur hapur që populli të mos votojë më ishkomunistët. Thirrja natyrisht pati ndikimin e vet,
pavarësisht se si shkoi historia e zgjedhjeve të atij viti.
Tash pas 25 viteve, unë nuk po them që Kleri Katolik në
Shqipëri të përsëritë të njëjtën histori, sepse gjërat kanë
evoluar dhe Kisha nuk don që të përzihet në punën e
shtetit e të politikës. Por Kleri mund të kishte bërë e mund
të bëjë edhe në të ardhmen një punë të madhe bindëse me
besimtarët e vet, duke u shprehur kjartë se shitja e votës
përbën mëkat dhe se, ai që merret me blerjen e saj, duhet
mallkuar. Gjatë periudhës së para votimeve, nuk mungoi
ndonjë zë i vetmuar, pjestar i Klerit Katolik, i cili
predikoi kundër këtij fenomeni. Një gjë të tillë e bëri
Argjipeshkvi i Mirditës, Mons. Gjergj Meta. Edhe ndonjë
famullitar i veçantë nuk i kurseu përpjekjet e tij, për të
bindur njerëzit, se nuk duhet të votojnë ata që u ofrojnë
parà në këmbim. Një djalë nga Fushë-Arrësi, më tha këto
ditë, se famullitari i tyre, Don Andrea, një prift me
origjinë gjermane, u tha hapur votuesëve të zonës që,
“nëse u ofrojnë lekë për votën, merrini, Bëjuni be-në se
do t’i votoni dhe mos ua jepni votën. Gjynahet për be-në
në rrenë, ua marrë unë”.

Nuk kam në plan që të rreshtoj episode të tilla, të cilat
janë me qindra. U përpoqa t’i shpërndajë faktet nga
Shkodra në Korçë e deri në qarkun e Fierit, për të treguar
se partia në pushtet, në Shqipërinë tonë të dashur, vuri në
skenë të njëjtën strategji në të gjithë vendin për të fituar
zgjedhjet. Blerja e votave qe akti më i turpshëm i kësaj
drame. Çka lanë mangut aktet e tjera të strategjisë së
fitimit të votave në mënyrën më të padrejtë, e plotësonte
blerja, si mjeti më efikas dhe më i sigurt. Kanabizimi i
Shqipërisë për tetë vite me radhë prej “Skenderbeut” të
epokës së spiropalizmit e taulantoballizmit- po i jep frytet
e veta nga njëra zgjedhje në tjetrën.
… Rreth 160 vite më parë, kancelari i Prusisë Oto fon
Bismark, prej një qyteti tjetër të Gjermanisë, ku kishte
shkuar për punë, i shkruante të shoqes në Berlin: “Grua,
tashmë fillon batakçillëku i zgjedhjeve” 1 . Dhe autori
vijon: në njëfarë kuptimi, fjala ishte shumë e drejtë, sepse
donte apo nuk donte, Bismarku ishte vetë një batakçi.
Dhe Grimberg, renditë mjetet që përdorete ai kundër
opozitës në zgjedhje, siç ishin masat kundër administratës nëse votonte opozitën, rregullat për kontrollin e
shtypit, nxori dekrete në kontradiktë flagrante me ligjin
themelor, etj. Të tilla batakçillëqe përdoren edhe sot pas
më shumë se një shekulli e gjysëm prej kohës së
Bismarkut, por jo kund tjetër veç Shqipërisë: një
administratë e vënë nën presion pasi është rritur në një
shifër marramendëse, kontrolli i të dhënave personale të
shtetasve, zaptimi i mediave, përdorimi i fondeve publike
në fushatë, jo vetëm nxjerrja e rregullave në kundërshtim
me ligjin themeltar, por ndryshimi i vet kushtetutës në
mënyrë të njëanshme dhe prej një parlamenti jolegjitimqenë disa prej batakçillëqeve të batakçiut Rama. Por
duhet thënë se jo para 160 vitesh, por as para 1600 vitesh
dhe as pas po kaq vitesh, nuk do të figurojnë në asnjë prej
vendeve demokratike fenomeni i shitblerjes së votës,
ashtu siç ka ndodhur në Shqipëri në 2-3 zgjedhjet e fundit
parlamentare. Blerja e votës, që do të thotë blerje e
dinjitetit, blerje e lirisë së individit, blerje e shpirtit, blerje
e së drejtës për të ushtruar kontroll ndaj qeverisjes së
vendit tënd, blerje e së drejtës për të kërkuar më shumë
shërbime publike, blerje e së drejtës për të votuar një
program politiko-ekonomik, i cili të bind më shumë
krahasuar me programet e tjera, blerje e së drejtës për të
kërkuar ndryshimin e një qeverie që nuk punon për
interesat e tua etj, etj, është më shumë se turpërim, më
shumë se fyerje, më shumë se pështymë surratit për
njerëzit e vendit tënd.

Ndryshe nga viti 1996, ku Ipeshkvinjtë e Shqipërisë
bënin thirrje hapur se kë duhet të votojnë, dhe Kisha nuk
pati gajle se po përzihet në politikë, sot nuk kërkohet ky
qëndrim kaq ekstrem e që do të dëmtonte imazhin e
Kishës. Thirrja e Konferencës Ipeshkvnore për të mos
shitur votën, nuk do të thotë se Kisha po mbanë qëndrim
pro njërës apo tjetrës parti. Ky do të ishte vetëm një
kontribut konkret, për realizimin e të drejtës të qytetarëve
shqiptarë që të votojnë në liri të plotë për atë forcë
politike që ata e mendojnë dhe jo nën presionin e batakçinjëve që me paratë e drogës e të shtetit, i nxisin për të
shitur votën.
E thamë më sipër, se blerja e votës qe akti më i shëmtuar
i dramës së zgjedhjeve të 25 prillit, i cili u luajt në skenë
pasi aktet e tjera rrezikonin të mos realizonin skenarin e
dhunimit të zgjedhjeve. Kush qenë këto pjesë dramatike?
Qeveria shfrytëzoi me ligësi gjoja kujdesin e saj për
masat ndaj pandemisë. Kryeministri, nga aeroporti ku
shoqëronte disa paleta me vaksina, përfundonte çadër më
çadër, si kryeinfermier, ku kontrollonte vaksinimin e disa
shtresave të popullësisë dhe me paturpësi deklaronte: po
ika unë, nuk ka vaksina.

Për të ndalur këtë sëmundje kanceroze, e cila po i shtrin
metastazat e veta në mishin e trupës votuese të Shqipërisë, gjithkush mund të bëjë diçka. Natyrisht të parat janë
organet e drejtësisë, të cilat me ashpërsimin e Kodit
Penal, kanë mundësi të shtuar të dënojnë ashpër personat
që e praktikojnë këtë shëmtirë elektorale. Në disa krahina
të Shqipërisë, blerësit shfrytëzojnë besën apo be-në, se

Dëmet nga tërmeti qenë një abuzim tjetër që u realizua në
zonat e prekura. Edhe pas një viti e kusur, ekipe
inxhiniero-teknike të porositura nga bashkitë, dërgonin
në këshillat bashkiake raporte për dëmet në banesa. Në
Lezhë, fjala vjen, në Mirditë apo Kurbin, lista e banesave

Karl Grimberg: “Historia Botërore dhe Qytetërimi”, “Uegen” 2005.
Volumi 10, faqe 246
1
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të dëmtuara nga tërmeti ka qenë më e gjatë se sa në
Durrës, Thumanë apo qendra të tjera, ku vërtetë pati
dëme të konsiderueshme. Mijëra premtime e qindra
miliona lek, shkuan në veshët dhe në duar të votuesëve,
deri dy-tre ditë para zgjedhjeve.

popullit në shumicë, se ata kanë votuar opozitën dhe se
votat që ka marrë qeveria, janë shumica të blera, kokërr
për kokërr.
Në dorë të Zotit dhe të partnerëve ndërkombëtar: nëse
këta të Dy nuk do të shtrijnë dorën e ndihmës mbi ne, ky
vend një ditë do të gdhihet Siçili (koha kur zgjedhjet i
bënte mafia) e do të erret Kolumbi (ku popullin e ka
varfëruar droga dhe qeverinë e kapë për hunde krimi).

Batakçillëku më i madh i qeverisë, qe futja e duarëve në
Kushtetutën e vendit vetëm disa javë përpara zgjedhjeve,
në pabesi me marrëveshjet politike brenda vendit si dhe
në kundërshtim me rekomandimet e ndërkombëtarëve.
Meqenëse PS kishte mbetur e vetme si “Kara Gega”, u
ndryshua Kushtetuta duke mos lejuar koalicionet parazgjedhore. Kjo ishte goditja më e madhe e opozitës, në
koalicionin e së cilës ishin rrreshtuar disa parti me peshë
jo të papërfillshme elektorale. Përveç Lëvizjes Socialiste
për Integrim (LSI), edhe parti të tjera si PDIU, PBDNJ
etj, po të garonin të vetme, të papërfshira në listat e
Partisë Demokratike, do të merrnin 1-3 deputetë. Ndërsa
humbja më e madhe elektorale për opozitën ishte numri i
madh i votave të LSI, mbi 100 mijë, të cilat nuk prodhuan
më tepër se katër deputetë, ndërkohë që një parti tjetër e
majtë (PSD) me 30 mijë vota mori tre deputetë. Moslejimi i koalicioneve parazgjedhore bëri që votat e LSI,
mbi 70 mijë, të shkonin dëm, ndërkohë që po të mos
ndryshohej kushtetuta, ishin deputetë të sigurt për PD së
paku në gjashtë qarqe të vendit: në Gjirokastër, Durrës,
Lezhë, Berat, Korçë, Fier etj.
Kujdesi i partisë në pushtet për të përimtuar çdo kalkulim, shkoi deri te paraqitja grafike e fletës së votimit,
duke shënuar vetëm numra dhe jo emrat e kandidatëve.
Numri i madh i fletëvotimeve të pavlefshme, që natyrisht
shumica ishin të opozitës (fakt që tregon se më shumë
është votuar opozita se sa qeveria), i kushtoi opozitës
edhe këtu ndonjë deputet më pak. Nga ana tjetër qeveria
u tregua e gatshme që të mbyllte dyert e emigrantëve në
kufirin me Greqinë, e ndërgjegjshme se këtë radhë do ta
votonin kundër.
Për mua, dhe për mendimin e shumë të tjerëve, edhe
garimi i partive të sapokrijuara të spektrit të qendrës së
djathtë, të drejtuara shumica nga ish eksponentë të Partisë
Demokratike, ishte një nxitje e qeverisë. Meqenëse
shumica e tyre, aq vota sa do të merrnin, do të shkëputeshin kryesisht nga elektorati i PD, kjo shkonte për
leverdi të saj. Është fakt se njëra prej tyre, Bindja
Demokratike e A. Patozit, i ka bërë një shërbim të shquar
e madhor qeverisë në zgjedhjet vendore të vitit 2019.
Krijimi me ngut i kësaj force të re politike në limitet e
regjistrimit në Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve dhe
regjistrimi në garim jashtë afateve ligjore, mbajti gjallë
alibinë e zgjedhjeve vendore demokratike, sepse në fletën
e votimit në shumicën e bashkive pati minimumi dy
emra, njëri prej të cilëve i përkiste kësaj partie politike.
Në këto rreshta u përpoqa që të tregoj sado pak batakçillëqet e zgjedhjeve të 25 prillit 2021. Unë nuk e di se
çfarë do të thonë në raportet përfundimtare BE apo
SHBA, nëpërmjet misioneve të tyre, por çfardo që të
thonë ato, një gjë nuk mund ta ndryshojnë: bindjen e
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Arbërorët - lashtësia, prejardhja dhe gjuha
Historia e kombit arbëror është e dokumentuar në shumë arkiva, si për nga lashtësia e rrënjëve
të këtij kombi, ashtu edhe për nga përkatësia identitare e tij, si komb me përkatësi rrënjësisht
europiane, madje themeltare për nga gjeneza e kontinentit europian.
“Në aspektin fizik, shqiptarët janë një racë e shkëlqyer
njerëzore dhe një nga fiset më të pastra e më të vjetra në
Europë. Ata flasin një gjuhë që është e veçantë për ta, e
cila është gjithashtu me origjinë indoeuropiane. Po e njëjta
gjë u ndikua me kalimin e kohës nga pushtues të
ndryshëm. Në gjuhën e tyre, shqiptarët e quajnë veten
skipetar, që do të thotë banorë të malësisë. Shkrimtarët
bizantinë u dhanë atyre emrin arvanitas, ndërsa turqit i
quanin arnaut. Emri Shqipëri besohet të ketë origjinë
latine. Shqiptarët janë pasardhës të ilirëve të Jugut dhe të
epirotëve antikë. Vendi i tyre aktual shtrihet nga Mali i Zi
në veri deri në Gjirin e Artës në jug. Ilirët, edhe pse ishin
aty, nuk u paraqiten në histori para Luftës së Peloponezit,
në të cilën Brasida dhe Perdika u tërhoqën prej tyre. Pastaj
ata paraqiten përsëri nën qeverinë e Filipit të Maqedonisë,
i cili e sundoi pjesërisht vendin e tyre. Ato më vonë u
përdorën për të formuar trupin (falangën) e famshme
maqedonase. Pas betejave të ashpra, Iliria më në fund u bë
provincë romake. Vetëm njerëzit e nënshtruar u përpoqën
me këmbëngulje ta rimerrnin lirinë e tyre, duke i detyruar
kështu romakët ta mbanin vendin me fuqi të armatosur.
Iliria vuajti shumë nga imigrimi i gotëve, por me guxim i
rezistoi pushtimit të hunëve nën Attila-n, të cilin e
mposhtën në fortesën e tyre kufitare. Guximi luftarak i
shqiptarëve u njoh edhe nga popujt e huaj. (James Baker
lieutenant-colonel, Levn und Müller, 1879), duke mos
harruar këtu Gjergj Kastriotin dhe epokën e tij të
lavdishme në luftën kundër pushtuesit otoman turk.
Ndërsa më pas ne i takojmë ata si në ushtritë greke,
egjiptiane dhe persiane, më vonë në ushtritë romake,
bizantine dhe turke, ndërsa njerëzit fisnorë, gjysmë të
pavarur, qëndruan midis kështjellave malore të vendit të
tyre. Shqiptarët janë pasardhësit e popullit më të vjetër
kulturor europian, pellazgëve. Kjo është dëshmuar në
shumë dokumente arkivore, kronika, autorë e studiues të
ndryshëm që janë marrë me këtë fushë në hapësirën e
gadishullit ilirik, respektivisht të lashtësisë dhe autoktonisë së arbërorëve brenda kontinentit europian.

thesaret arbërore (shqiptare), të cilët i korrën fitoret e tyre
me heronjtë arbërorë (shqiptarë) e që ata, në fakt, i detyrohen kulturës dhe veprave të tyre të artit, ekskluzivisht
punës së palodhur dhe krijimtarisë së duarve arbërore
(shqiptare). (C. N., Berlin, 1903, faqe 180) “Shqiptarët e
sotëm ose skipetarët thuhet se janë pasardhës të ilirëve.
Sllavët nuk ishin ilirë”. (Richard Ritter von PfeiferHochwalden, 1897, faqe 24)
Edhe Dardania, e cila që nga lashtësia banohej me
arbërorë, pati fatin të ketë shtrembërime nga pushtuesit
serbë që erdhën në gadishullin ilirik, aty rreth shekullit
VII. Teza e tyre se Kosova, e cila më parë quhej Dardani,
është djepi i tyre, është gënjeshtra më e madhe në historinë
e njerëzimit. Ata i shtrembëruan faktet, duke shfrytëzuar
pushtimin turk, i cili i bëri dëme të pariparueshme kombit
tonë, duke prekur identitetit e tij shpirtëror e fizik. Në sajë
të kësaj, duke parë shqiptarët pas vdekjes së heroit të tyre
të pakrahasueshëm Gjergj Kastriot Skënderbeut, respektivisht shërbimeve që ata i bënë sulltanit, pastaj islamizimi
në shekullin XVII, i lanë hapësirë pushtuesit serb ta
ndërtojë historinë e tij nëpërmjet gënjeshtrave, duke i cilësuar objektet e rëndësisë së madhe historike në Kosovë si
të sajat e që, në fakt, ato objekte ishin dhe janë historikisht
arbërore që nga lashtësia. Ndarja në vilajete dhe në milet
e popullit në Shqipëri nga pushtuesi turk u hapi udhë
shtrembë-rimeve historike në këtë mjedis. Ndërkaq, pas
shembjes së perandorisë famëkeqe turke, e cila ishte në
aleancë me serbët përgjatë gjithë historisë, në marrëveshjet e tyre të përbashkëta të fshehta, ajo ia dhuroi këtij të
fundit trojet arbërore dhe, bashkë me to, edhe objektet
historike të arbërorëve u shndërruan më vonë në objekte
serbe, ashtu sikurse u shndërruan kishat në xhami nga

Poeti më i madh i të gjitha kohërave, Homeri, ishte një
pellazg ose, më saktë, një arbëror (shqiptar). Të gjithë
heronjtë e Iliadës që marshuan kundër Trojës ishin
arbërorë (shqiptarë), siç ishte Aleksandri i madh, po ashtu
Aristoteli dhe shumë burra të tjerë të famshëm të antikitetit, të cilët përshkruhen gabimisht si grekë. Për mijëra
vjet, kjo e fundit kishte qenë një fitore mashtruese dhe
skema njerëzish që kapën, i përvetësuan dhe i vodhën
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pushtuesi turk. Po kështu, u shndërruan edhe nga serbët
pushtues kishat dhe objektet e tjera. Edhe këta ndërtuan
njësoj dhe mbi themelet e vjetra iliro-arbërore e dardane
vunë gënjesh-trat dhe simbolet e tyre, me të cilat krijuan
mitet e tyre të rrejshme.

një kulturë mjaft të rëndësishme kur erdhën këndej. Mbi
të gjitha, ishin strukturat e mëdha të mureve ciklopiane që
e mbronin popullsinë indigjene ilire kundër sulmit të
fiseve të huaja. Gjithashtu, është shumë e mundshme që
gjetjet e bëra nga Heinrich Schliemann i përkasin
periudhës para-greke, pra pellazgo-ilire-arbërore. Ata
dëshmojnë për periudhën e lavdisë së fiseve parahelenike, e cila u errësua për një kohë të gjatë nga luftërat
dhe pushtimet Joniane dhe Doriane. Pas luftës, bujqësia
ishte jetesa kryesore e pellazgëve.
Sidoqoftë, helenët nuk mund ta merrnin bujqësinë prej
tyre, pasi emrat arbërorë (shqiptarë) e dëshmojnë atë si për
parmendën, atë të punëtorive bujqësore si qumështi,
gjalpi, djathi, thekra ose thekës, kullotët e barinjve,
barinjtë iliro-arbërorë, të gjitha këto janë krejtësisht të
ndryshme nga greqishtja (Benloew fq. 152).
Me kulturën pellazge, në të njëjtën kohë helenët adoptuan
një numër hyjnish nga popullsia indigjene. Për këto hyjni,
Benloew (faqe 159) me të drejtë vëren se ato nuk mund të
lidhen me ata që arianët adhuruan në Indus dhe Ganges.
Nderimi entuziast i Bacchus, kulti gjysmë i trazuar,
gjysmë i trishtuar i Attis, janë të huaj për të gjithë arianët
e tjerë. Më në fund, arianët në Indus ishin larg Armaitit,
për ta shoqëruar tokën e shenjtë me zakonet mistike të
trakëve në Samothrakë dhe në tokën e Greqisë. Apoloni
është një hyjni pellazge. Ai është Perëndia i Dritës; kjo
është arsyeja pse Benloew e shikon pseudonimin Apollos
Surios si fjalën shqipe “Shikim – Pamje, Horizont”. Ne
duam të vërejmë se emri i ishullit të Delos, i famshëm për
kultin e Apolonit, shpjegohet në shqip si “Dielli” e “Syri”.
Për shumë autorë, Zeus me të vërtetë u adhurua nga ilirët
me emrin Dyalosose si Dielli. Apoloni (forma më e vjetër
është Apellon) është pra fillimisht një hyjni ilire, dhe jo
vetëm ata ishin admiruesit e Apolonit, figurë kjo që më
pas u shtri edhe në hapësira të tjera si një hyjni e
admirueshme edhe për popujt e tjerë. Benloew (faqe 168)
e shpjegon emrin e Apolonit sipas gjuhës shqipe si “Zot i
dritës”. Artemis, motra e tij, e cila jetonte në malet e
Arcadia, si Perëndeshë e Gjuetisë, u adhurua nën emrin
Kadreatis. Emri “Kadreatis” shpjego-het në gjuhën shqipe
si “kodër, mal”. (Louis Benloew, 1877). Pastaj Akili
këmbëshpejtë u nderua në Epirin ilir nën emrin Aspetos,
nga i cili në gjuhë shqipe do të thotë “shpejt ose i shpejtë”.
Dhe me të drejtë ofron shpjegimin e dëshiruar dhe
kuptimplotë. Është interesante që emri i nënës së tij,
Perëndeshës së Detit, Thetis, mund të shpjegohet vetëm
nga gjuha shqipe si “Deti”. Provat kryesore të prejardhjes
ilire të banorëve origjinalë në trojet arbërore të gadishullit
ilirik janë emrat e vendeve, hyjnive dhe gjurmëve e
objekteve të tjera arkeologjike. Sigurisht, shpjegimi i
emrave të vendeve të lashta aty nga gjuha shqipe është një
vlerë e madhe, edhe përkundër mohimeve të ndryshme që
iu është bërë në të kaluarën, por po ashtu edhe mohimeve
të sotme e shtrembërimeve të ndryshme që janë bërë e
bëhen vazhdimisht, e që kanë për qëllimi mohimin e
lashtësisë të iliro-arbërorëve në kontinentin europian, si
pjesë e themeleve të përbashkëta të civilizimit zanafillor
të këtij kontinenti. Sidoqoftë, pellazgët duhet të llogariten

Iliro-arbërorët ishin një komb i madh për nga vlerat, jo për
nga territoret, të cilat përbëheshin nga qytetet e fiset dhe
ku secili kishte qeverinë dhe ligjet e tyre. Ata nuk ishin
asnjëherë pushtues ndaj asnjë kombi, ndaj asnjë populli,
ndaj askujt: ata u ngjajnë për nga gjeografia natyrore
Zvicrës, Austrisë dhe vendeve të tjera të bukura alpine. Në
secilin rajon apo krahinë ligjvënësit e fiseve kishin për
objekt rregullimin e jetës shoqërore sipas rendit dhe ligjit
të tyre dhe lumturisë së vetë rajonit e qytetarëve të saj,
porse nuk ishin inferiorë nga krahinat e tjera të fiseve
fqinje të tyre. Ajo çka shihet më shumë nëpër dokumente
të autorëve të ndryshëm, studiuesve e udhëpërshkrueseve,
është se ata të gjithë arritën rezultate të njëjta në
hulumtimet e tyre në fushat që gjurmonin në trojet e lashta
të IliroArbërisë.
Tezën se shqiptarët dhe shqipja rrjedhin prej ilirëve dhe
gjuhës ilire, Schleiheri e thekson më vonë se gjuha shqipe,
ashtu si edhe gjuhët e tjera të lashta indoeuropiane –
greqishtja, latinishtja dhe ilirishtja – rrjedhin prej gjuhës
së pellazgëve, banorëve të lashtë të Ballkanit. Këtë
mendim e kanë pranuar shumë shkencëtarë, si dhe
përfaqësuesit më të rëndësishëm të gjuhësisë, respektivisht të albanologjisë. (Përparimi, 1968, faqe 198). Ata që
u morën me studimet mbi iliro-arbërorët, gjuhën e tyre,
etnologjinë, antropologjinë, gjeografinë etj., si Ptolemeu,
Leibnitz, Thunmann, Bopp, Hahn etj., panë se shumë
emra, vendbanime etj., përpurthen dhe janë vazhdimësi e
paraardhësve të arbërorëve, madje shumë emra, sipas tyre,
shpjegohen vetëm në gjuhë arbërore dhe marrin kuptimin
e plotë të tyre. Kështu ata gjetën aty objekte të rëndësisë
arkeologjike, gjurmë që përputhe-shin me realitetin e
sotëm arbëror, sikurse ishin armët, gjarpri, sikurse ishte
epoka e gurit, e hekurit, themele të objekteve dhe gjurmë
të tjera neolitike. Ata ishin të mendimit se futja e bronzit
në trojet iliro-arbërore, duhet t’u atribuohet ilirëve
(pellazgëve), si arianët e parë. Kështu, helenët hasën në
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“Albanoi”, në vitin 1043, te historiani bizantin Mihail
Ataliati 9, 9; por kjo trajtë me “l” ka dalë që në shekullin
II te gjeografi Aleksandrin, Ptolemeu, për fisin ilir
“Albanoi”, (Dhimitër S. Shuteriqi, 2005, “Albani”).

në mesin e arianëve, pasi pasardhësit e tyre, arbërorët
(shqiptarët), flasin një idiomë ariane.
Këtu duhet nënvizuar një emër i rëndësishëm që u mor me
gjuhën tonë gjatë udhëtimeve të tij në trojet iliro-arbërore.
Fjala është për kalorësin gjerman Arnold von Harff, i cili
gjatë udhëtimeve të tij, duke kaluar në trojet tona nga
Ulqini, Shkodra e deri në Kepin e Rodonit në Durrës,
mblodhi disa fjalë të përdorura të gjuhës arbërore (shqipe),
të cilat i përktheu në gjuhën gjermane sipas dialektit të
Reinit (Rheinischer Dialekt). Sikurse mund t’i shihni
bashkëngjitur, te shtojca në fund të librit, nxjerrë nga
dorëshkrimet e tij me fjalët që ai kishte shkruar në gjuhën
arbërore në vitin 1496. Në fakt, “në kalim, gjatë brigjeve
tona nga Ulqini në Durrës, ai shënoi disa fjalë të pakta
shqipe dhe ndonjë frazë të shkurtër, të cilat i përktheu në
gjuhën e tij, në dialektin e Rinit”. (Dhimitër S. Shuteriqi,
1978) Më pas, Gottfried Wilhelm Leibniz ishte i pari, të
paktën në Gjermani, që studionte gjuhën arbërore (shqipe)
– në hulumtimet e tij gjuhësore, edhe ai kishte ardhur në
përfundimin se origjina e kësaj gjuhe
është e lashtë në gadishullin ilirik, ndërsa i shihte po ashtu
edhe lidhjet që mund t’i kishte gjuha gjermane me atë
arbërore (shqipe).
Ndërsa për historianin e njohur çek Konstantin Jirecek, i
cili ka bërë hulumtime me vite të tëra në Dubrovnik,
shkruante duke dëshmuar atë që u tha më lart, se “shqiptarët i ka gjetur që në kohën antike edhe përgjatë bregdetit
Adriatik”. Në kuadër të kësaj, duhet përmendur edhe se,
“qysh të parët e shqiptarëve, ilirët, kanë pasur zakon që
fiset e veta t’i quajnë me emrin e bijve ose bijave të
perëndive. Kështu, për shembull, dardanët quheshin sipas
emrit të perëndisë Dardanos, pastaj fisi më i vogël me
emrin e perëndive të tjera ilire. Mirëpo, faktet historike
vërtetojnë të kundërtën. Shqiptarët janë pasardhësit e
ilirëve, dhe ilirët, siç dihet, kanë banuar jo vetëm në këto
vise të Ballkanit ku jetojnë sot shqiptarët, por edhe në
shumë vise të tjera. Dihet se dardanët dhe disa fise të tjera
ilire banonin në Kosovë, në Maqedoni, në Zetë dhe në
Bosnjë. Kjo do të thotë se shqiptarët e sotëm, gjithkund në
Ballkan jetojnë në tokat e paraardhësve të tyre”. (Mark
Krasniqi, 1982). “Kështu që kur ranë në Ballkan serbët,
bashkë me të tjera fise sllave iu vërsulën viseve të
Kosovës, gjetën në këto anë banorët e parë, ilirët,
shqiptarët e sotshëm, të cilëve iu desh me dalë ndër male
t’afërme për me jetue të lirë, sikur ishin nën romakët e nën
Bizantin. Bullgarët e serbët luftuan me shoqi-shoqin për të
pushtuar Prizrenin. Në vitin 1204 ra nën sundim të
bullgarëve, më vonë, më 1275-n, ra në dorë të serbëve.
Mbreti Milutin dhe Car Dushani kishin qëndruan shpesh
në këtë qytet, ndërsa turqit e pushtuan Prizrenin më 1455n. Latinët popullin e quajnë, pikë së pari Albanenses
(1166), dhe vendin Arbanum (1204, 1230). Vetëm prej
kohës së Anjouve (1271) e këndej, më shumë Albanes e
Albania. Nga trajta e fundit doli italisht Albanese,
gjermanisht Albanien, kurse prej greqishtes Arvanitis, nga
arvanitis u përdor edhe në turqisht si arnaut (Maximilian
Lambertz, 1948, faqe 233). Duhet ditur edhe se
historikisht, së pari, emri i popullit tonë del nën trajtën

Prandaj, “ata që kanë mbetur të vetëm nga mesi i popujve
ilirë janë ata që quhen skypetar, dhe se me emrin shqiptarë
ata njihen midis popujve të krishterë, ndërsa midis
popujve turq si arnaut”. (Gust Zeiss, 1850, faqe 11] “Fakti
që shqiptarët ilirë, për shkak të një favori të
pashpjegueshëm të rrethanave, në sasi të mjaftueshme u
mbijetuan të gjitha mundimeve dhe katastrofave në
gadishullin ilirik dhe mbijetuan me gjuhën dhe kombësinë e tyre deri në ditët e sotme, është po aq i mjaftueshëm. Kontinenti ilir i trazuar ka akoma të njëjtin kuptim
dhe të njëjtin rol që kanë luajtur etërit e tyre në shekujt e
katërt dhe të tretë para epokës sonë“. (Die Akademie,
1860) Këta shembuj dëshmojnë se një trajtim i një-anshëm
i etnografisë, pa marrë parasysh antropologjinë, albanologjinë dhe arkeologjinë, shpesh çon vetëm në rezultate të
gabuara, sikurse kanë gabuar dhe e kanë shtrembëruar
historinë shumë autorë në lashtësinë e pellazgoiliroarbërorëve, duke i larguar ata nga historia e vërtetë e
themeleve të gadishullit ilirik dhe kontinentit europian.
Prandaj, shkenca e sotme dhe studimet e autorëve, hulumtuesve e studiuesve, duhet të mbështetet vetëm në kombinimin më të plotë të antropologjisë, etnologjisë, arkeologjisë dhe albanologjisë.
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Mr. Sc. Murat Ajvazi, Baden/Zvicër

Gjendja në Ballkan dhe fitoret e para të Skënderbeut
kundër Osmanëve sipas historianit zvicran
frankofan Sismonde de Sismondi
pesë mijë kalorësish të cilin e angazhoi nëpër luftërat e tij
në Azi.
Zgjuarsia, bujaria, dhe përkushtimi i Skënderbeut, e bëri
atë të dashur për turqit, të cilët e morën si shembull në
gjithë ushtrinë osmane. Ai kontribuoi me sukses në Azi.
Ai luftoi me trimëri kundër armiqëve të sulltanit dhe çdo
herë që Sulltani e dërgoi të luftonte kundër tyre, po aq
herë u kthye fitimtar në Adrianapoli. I ati i Gjergj
Kastriotit vdiq në vitin 1432. Në këtë periudhë, Murati
mori zotërimet e Krujës, kalanë e papushtueshme e cila
qëndronte e fortë në majë të malit, shtatë liga në veri të
Durrësit dhe në një distancë të shkurtër nga deti. Një
garnizon i fortë musliman u vendos aty, dhe e gjithë pjesa
tjetër e vendit u pushtua nga turqit. Gjergj Kastrioti, të
cilit i dukej vetja i zhveshur nga pasuritë e të atit, e ruajti
urrejtjen brenda vetes për dhjetë vite me radhë. Ai
vazhdoi t’i shërbente sulltanit në vendet ku kishte më
shumë nevojë, dhe refuzonte me marifet ofertat e
princërve epiriotë, të cilët e ftonin të vinte në drejtimin e
tyre. Rasti i shumëpritur më në fund i erdhi në vitin 1442,
ku pas një fitoreje triumfale në Sofje kundër Janosh
Huniadit, sundimtar i Transilvanisë, i Vllahisë, dhe mbret
i Hungarisë. Pashai i Rumanisë, humbi thellë.22 Skënderbeu zuri rob sekretarin e Pashait teksa përpiqej të arratisej
dhe e detyroi të shkruajë një urdhër për komandantin që
zotronte Krujën të cilit i kërkonte të linte Krujën dhe se
Skënderbeu me urdhërine sulltan Muratit ishte emëruar
guvernator. Më pas, sekretari së bashku me njerëzit e tij,
ushtarët turqit që ndodheshin në kalanë e Krujës, si edhe
pjesa tjertër që ishin nëpër tokat e tij, me urdhrin e
Skënderbeut, u masakruan. Tashmë dymbëdhjetë mijë të
krishterë iu bashkuan sundimit të tij.
Mes gjithë frikës dhe zhgënjimit të madh të krishtërimit
në Europën Lindore dhe Perendimore, Sismondi ndër
tjera shkruante: Ngushëllim për shpirtin ishte për disa
kohë, rezistenca fisnike e Gjergj Kastriotit, i quajtur
Skënderbeu, apo Beu Aleksandër. I ati Gjoni, sundimtar
i Krujës në Shqipëri, i Sfetigradit, dhe luginave të Dibrës,
ishte mundur më 1413 nga turqit, dhe u detyrua që të
jepte peng Gjergjin. Gjergji ishte më i vogli nga katër
djemtë dhe pesë vajzat e Gjonit. Gjergji dhe vëllezërit e
tij, u bënë synet, për t’u rritur më pas me kulturën islame,
dhe pasi u rrit u fut në ushtrinë osmane. Ai u mor nga
turqit në moshën nëntë vjeçare. Në moshën tetëmbëdhjetë vjeçare, sulltan Murati si njeri besnik, i denjë dhe
trim i dha detyrën e Sanxhakbeut. I dha një ushtri prej

Sipas këtij historiani ai u tha këto fjalë:
“Miq, nuk gjej asgjë të re dhe asgjë të papritur në këtë
revolucion. Nuk kam dyshuar kurrë në guximin tuaj! As
në besnikërinë ndaj babait tim, as në fisnikërinë tuaj! Nuk
kam dyshuar as në besnikërinë ndaj meje. Shpesh, kur
dukej sikur po i shërbeja tiranit, ju më keni ftuar të
bashkohem me ju në mbrojtjen tuaj. Kërkesa të cilat i
kujtoj me krenari. Duke parë që nuk kisha shpresa dhe
siguri se do ia dilja, me keqardhje ju ktheja në shtëpi me
refuzim. Dhe ju besonit me siguri se kisha harruar
atdheun, nderin tim, lirinë tonë. Por në fakt unë po i
shërbeja interesave tuaja dhe të mijave. Gjërat duheshin
bërë përpara se të thuheshin, dhe ju kishit më shumë
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nevojë për drejtim se sa për nxitje. Ua kam fshehur
dëshirat dhe vullnetin tim, jo se nuk kisha besë në ju, por
se dashuria për lirinë të mëson se si të përmbahesh. Në
momentin që do ta kishit marrë vesh, do të kishit
shkaktuar mijëra të vdekur dhe do të kishit kthyer drejt
vetes mijëra ushtar. Në një tentativë të vetme ne do të
ishim shuar, do të kishim humbur përgjithmonë rastin të
çliroheshim nga skllavëria, do të kishim humbur në
vuajtje, dhe ata që do të kishin shpëtuar do të kishin
përfunduar në vuajtje më të tmerrshme se sa fundi ynë.
Ju mund të kishit kërkuar udhëheqës tjetër ndër
principatat e Epirit për lirinë tuaj, por falë Zotit ju
preferuat që lirinë ta fitoni nëpërmjet meje në vend që ta
kërkoni vetë. Ju fisnikë guximtarë, të rritur në liri, nuk
denjuat të rrini të përgjumur nën kthetrat e barbarëve,
por pritët që unë t’ju bashkohem ju.
Si mundem unë të mbart mbi supe emrin e çlirimtarit?!
Jo! Nuk jam unë ai që jua solla lirinë! E gjeta atë mes
jush!
Sapo preka tokën tuaj, sapo dëgjuat emrin tim, ju rendët,
fluturuat, a thua se baballarët tuaj, vëllezërit, fëmijët
tuaj, u ringjallën. A thua se perënditë zbritën në tokë. Nuk
jua dhashë unë armët. Ju gjeta të armatosur! Nuk e
pushtova unë këtë qytet. Këtë perandori, jeni ju që ma
dhatë! Kudo e gjeta lirinë. Në zemrat tuaja. Në ballin
tuaj. Në shpatat tuaja. Në ushtat tuaja. Për mua ju jeni
kujdestarët besnikë, që më kthyet zotërimet e të parëve të
mi!25

vasalitetet e lidhura me familjet e tyre, gjenden rrallë në
histori.
Dhe lufta e Skënderbeut është flaka e fundit nën dritën e
së cilës ata shkëlqyen para se të shuheshin përgjithmonë.
Në Lidhjen e Lezhës, morën pjesë: Arianit Topia i cili
zotëronte teritoret në brigjet e Kotorrit, Andrea Topia i
cili ishte trashëgimtari i Tanush Topisë dhe zotëronte
luginën e Matit, Muzakajt, aleatë të Kastriotëve, Dukagjinët që banonin në veri të Drinit, Leka Zakaria princ i
Danjës, Pjetër Spani, princ i malësive të Shalës dhe
Shoshit. Në këtë besëlidhje ai ishte i shoqëruar edhe nga
djemtë e tij Lekë Dushmani princ i Zadrimës, dhe Stefan
Çernoviçi princ i Malit të zi, dhe mjaft princa të tjerë, të
cilët gjatë kongresit ishin mes komandantëve të Shkodrës,
Alesios (Lezhës), dhe qyteteve e fortesave të tjera venedikase. Kjo asamble u thirr në emër të të gjithë Shqipërisë,
për luftën që Skënderbeu kishte bërë me forcat e veta ndaj
turqve. Në këtë konferencë ai u emërua gjeneral i të gjithë
Arbënis dhe Epirit. Në këtë konferencë u caktua të
krijohej një arkë e përbashkët dhe një ushtri e përbashkët,
të ardhurat e së cilës shkonin në dyqind mijë florinj, dhe
një ushtri prej tetë mijë kalorësish e shtatë mijë
këmbësorësh.28 Me këtë ushtri të vogël, Skënderbeu i
rezistoi për mbi njëzet vite përpjekjeve të ushtrisë turke
për pushtim. Por fatkeqësitë për të krishterët në Levant,
në atë kohë, ishin shumë më të mëdha se rreziku turk. Pas
disfatës së Varnës, ku Vladislavi mbreti i Polonisë dhe i
Hungarisë u vra, më 10 nëntor 1444 aty në atë disfatë
Janosh Huniadi shpëtoi në fije të perit e u arratis në
Transilvani.

Përfundoni veprën e nisur me lavdi dhe sukses. Kruja u
mor! Luginat e Dibrës u zbrazën nga armiqtë. I gjithë
populli i Epirit u çlirua. Por tirani vazhdon të mbajë të
pushtuara disa kala e kështjella. Duke patur parasysh
forcën e tyre dhe garnizonet, patjetër që na nevojitet
shumë këmbëngulje dhe art. Por këtë ne mund ta
gjykojmë më mirë përballë armikut, me shpata në duar.
Le të ngremë flamujt e betejës! Të marshojmë me njenjën
e fitimtarit, dhe fati do të na prijë”.
Në fakt fati u priu me të vërtetë arbnorëve dhe epirotëve
në të gjitha vendet ku fillonte revolta, cilido të ishte, nëse
shtrihej afër paralelit të Romës, mes 42º dhe 43º në
lartësinë e maleve, bënte ftohtë si në malet e Zvicrës.
Dëbora të shtrira mbulonin tokën. Të gjitha ujërat ishin
kallkan, por Skënderbeu arriti të çlirojë të gjitha kalatë
rreth e rrotull Krujës, sidomos ato që ndodheshin majë
malesh. Në këtë vend të egër, ku rendi dhe paqja nuk
njiheshin prej shumë vitesh, njerëzit nuk banonin nëpër
fushat afër tregjeve, apo tokat bujqësore, por kishin
zgjedhur të jetonin në vende të pakalueshme, ku të çonte
një shteg i gjatë e i stërmundimshëm, me shumë kthesa
dhe rreziqe, deri në majën e ndonjë shkëmbi të thepisur.
Pasi çliroi të gjitha pronat e zotërimet e të atit,
Skënderbeu thirri një asamble të princave të Arbënisë
dhe Epirit, si ai. Për këtë nuk zgjodhi ta organizonte në
zotërimet e tij, as në zotërimet e tyre, por në Alesio
(Lisus), qytet që ndodhet mes Krujës dhe Shkodrës, që
ishte në zotërim të venedikasve. Emrat e princave epirotë
të cilët përgjatë shumë shekujve kishin ruajtur të drejtën
të mbronin dhe të drejtonin luftën, në vend që të drejtonin
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ndaj kryengritjes shqiptare të vitit 1912
(pjesa e dytë)

ngritjes në Kosovë, si: Hasan Prishtina, Bajram Curri, Isa
Boletini e të tjerë, e përshëndetën formimin e qeverisë së
re. Ndërkaq shtypi shqiptar, si gazeta “Dielli’’ e të tjera
organe, i paralajmëronin kryengritësit që të mos gënjeheshin nga premtimet e qeverisë të re. Qeveria e re, e përbërë
nga përkrahës të italofistëve e të opozitës ushtarake e
formuar më 22 korrik premtoi se do të zbatonte kushtetutën
dhe do të anulonte ligjet që ishin në kundërshtim me të. Ajo
urdhëroi të ndërpriteshin veprimet luftarake në Shqipëri
dhe vendosi të dërgonte në Kosovë një komision qeveritar
për të biseduar me kryengritësit. Kryengritja shkaktoi
shqetësime në qarqet drejtuese politike të vendeve të
Evropës Juglindore dhe të Evropës. Fuqitë e Mëdha i
shqetësonte fakti se përmbushja e kërkesave të kryengritësve shqiptarë mund të dërgonte në prishjen e status-quo-së
dhe të ekuilibrit të forcave në Evropën Juglindore.
Serbia ishte kundër politikës austrohungareze
dhe kërkonte mbështetjen e Rusisë
Serbia denonconte politikën e Austro-Hungarisë, me qëllim
që të mbulonte synimet e veta ekspansioniste. Politika serbe
e luftonte programin e autonomisë shqiptare territorialeadministrative, sepse me realizimin e saj, i dështonin planet
për daljen në bregdetin shqiptar. Edhe përkundër këtyre
denoncimeve, Austro-Hungaria, që nga aneksimi i Bosnjës
dhe Hercegovinës më 1908 “nuk ngutej fort” për prishjen e
status-quo-së në Evropën Juglindore, derisa të piqeshin
kushtet plotësisht në favor të saj.

Konti Berthold, Ministër i Jashtëm i Austrohungarisë

Konsujt nga tereni e informonin Bertholdin për
zgjerimin e kryengritjës shqiptare
Më 12 korrik 1912 konsulli Austro-hungarez në Shkup
Heimroth i shkruan ambasadorit Austrohungarez në Stamboll Pallaviçini mbi rritjen e rezistencës shqiptare nën
drejtimin e Idriz Seferit. Vetëm katër ditë më vonë më 16
korrik 1912 konzulli Austro-hungarez Kral nga Selaniku i
shkruan kontit Berchtold mbi zgjerimin e kryengritjes
shqiptare në Vilajetin e Kosovës.

Qëllimi kryesor i fqinjëve ishte dëbimi i Perandorisë
Osmane dhe ndarja mes vete e territoreve që i mbante ajo.
Kryeministri serb në realizimin e politikës te tij shpresonte
dhe kërkonte nga Rusia t’i kundërvihej çfarëdo përkrahjeje
të autonomisë shqiptare nga ana e Austro-Hungarisë. Sa i
takon Serbisë, theksonte Spallajkoviqi, asaj nuk i shkonin
për shtati kurrsesi komplikimet në Ballkan, ngase nga ato
do të përfitonin vetëm Fuqitë e Mëdha, Austro-Hungaria
dhe Italia.

Më 17 korrik kryengritësit hynë në Gjakovë pa ndeshur
ndonjë qëndresë. Një pjesë e konsiderueshme e oficerëve
dhe e ushtarëve shqiptar që ishin në sherbim të Perandorisë
Osmane u bashkuan me ta për t’u hedhur më pas bashkërisht drejt Prishtinës. Ajo në ato ditë të korrikut, u bë qendër
e tubimeve të parisë shqiptare nga Gjilani, Presheva,
Vuçitërna dhe nga Mitrovica. Në këto rrethana dhe kur
vazhdonte ende lufta me Italinë, qeveria xhonturke u detyrua të jepte dorëheqjen më 17 korrik 1912. Ministri i Luftës,
Mahmut Shefqet Pasha, duke qenë i pafuqishëm të rivendoste rregullin në ushtri, dha dorëheqjen. Shembullin e tij e
ndoqi i gjithë kabineti i Said Pashës. Udhëheqësit e krye-

Se mbështetja austro-hungareze ndaj shqiptarëve nuk u
shkonte për shtati jo vetëm shteteve fqinje por edhe Fuqive
të Mëdha, dëshmon edhe një letër e konsullit te Francës ne
Shkup, P. Karlie, dërguar kryeministrit dhe ministrit të
Jashtëm të Francës, Puankare, ku ndër të tjera theksonte se
Hasan Prishtina paguhej mirë nga Austro-Hungaria. Meqenëse kryengritësit, edhe pas mbarimit të afatit të caktuar
nuk morën asnjë përgjegje për kërkesat e paraqitura në 14

23

pikat e Hasan Prishtinës, u vëndos të marshohëj drejt
Shkupit. Më 11 gusht hyri atje grupi i parë i kryengritësve,
i përberë nga 200 veta me Zefin e Vogël dhe Bajram
Daklanin në krye. Me 13 gusht hynë forcat e komanduara
nga Isa Boletini, kurse me 15 gusht hynë shumica e forcave
të komanduara nga Bajram Curri.

mbajtur një qëndrim paqësor. Këto përpjekje diplomatike
të Austro-Hungarisë synonin ta detyronin Stambollin t’i
pranonte kërkesat shqiptare dhe njëherazi ta parandalonte
ndërhyrjen e shteteve ballkanike.
Më 14 gusht në Shkup ishin tubuar thuajse të gjithë
udhëheqësit e kryengritjes nga Kosova: Isa Boletini,
Bajram Curri, Idriz Seferi, Riza Bej Kryeziu, Hasan Hysen
Budakova, Jahja Aga, Mahmut Zajmi, Zefi i Vogël etj. Në
vlugun e kryengritjes të vitit 1912, konsulli austro-hungarez
në Shkup, Heimroth, informon ambasadorin e AustroHungarisë në Stamboll, Pallaviçinin, më 11 gusht 1912, për
burimet e armëve dhe të parave të kryengritësve shqiptarë,
ku, ndër të tjera, theksonte: “Në konakun e këtushëm janë
të bindur se nga Serbia janë sjellë kontrabandë në Shqipëri
rreth 5000 pushkë të modelit më të fundit dhe pikërisht në
dy pjesë prej 2000 e 3000 copash me miratimin e qeverisë
serbe. Merret e sigurt se Nexhip bej Draga ka qenë personi
që ka ndërmjetësuar rreth tre muaj më parë në këtë furnizim
me armë në Beograd. Supozohet se Isa Boletini ka marrë
një pjesë të madhe të tyre, por, përveç kësaj, mbetet e
paqartë nëse këto armë janë blerë apo janë dhuruar.”

Pas hyrjes të kryengritësve në Shkup, bisedimet shqiptaroosmane u zvarritën disa ditë. Kjo për shkak të qëndrimit të
Ibrahim Pashës, i cili po përpiqej t’i ngushtonte sa më
shumë kërkesat shqiptare. Diskutimet u zhvilluan më
shumë rreth çështjeve të tjera, që nuk kanë qenë parashtruar
me shkrim në 14 pikat e Hasan Prishtinës. Ibahim Pasha e
kaloi në heshtje edhe çështjen e caktimit të një komisioni të
veçantë, që do të kontrollonte zbatimin e kërkesave të
shqiptarëve, sepse qeveria e re nuk kishte ndërmend të
zbatonte lëshimet që do të ishte e detyruar t’u bënte atyre.
Kërkesat e kryengritësve shqiptarë i shkonin përshtati politikës ballkanike të Vjenës. Gazeta “Fremedenblat” informonte se konti Berthold e riaktualizoi idenë e pararendësit
të tij, Erental, që pranë Stambollit të bëhen përpjekjet për
caktimin e një guvernatori të përgjithshëm për gjithë
Shqipërinë. Pallaviçini, ambasadori vjenez në Stamboll,
ishte i mendimit se bashkimi i katër vilajeteve shqiptare në
një territor administrativ të përbashkët do të ishte jo vetëm
i dëshirueshëm nga pikëpamja kombëtare shqiptare, por
edhe i nevojshëm për mbajtjen e Perandorisë Osmane në
këmbë. Megjithatë, dyshimi i tij ishte se burrështetasit
osmanë nuk kishin arritur ende ta kuptonin këtë gjë.

Pas hyrjes të krerëve të kryengritësve shqiptarë në Shkup,
më 14 gusht 1912, konsulli austro-hungarez në Shkup,
Heimroth, informon ministrin e Jashtëm në Vjenë, Berchtold. Po më 14 gusht 1912, ministri i Jashtëm austro-hungarez, Bertholdi, ftoi kancelaritë evropiane që të bënin një
ndërhyrje të përbashkët në Stamboll. Edhe diplomacia italiane kërkonte një gjë të tillë. Këto bënë që qeveria xhonturke të futej në rrugën e lëshimeve dhe kompromiseve.

Edhe në kryengritjen e vitit 1912 diplomacia Austrohungareze nga njëra anë përpiqej për shpëtimin e Perandorisë Osmane, nga ana tjetër doli si mbrojtëse e interesave shqiptare duke e ngritur zërin për plotësimin e
kërkesave të shqiptarëve.
Përfundimi i kryengritjes dhe bisedimet e shqiptarëve me
komisionin qeveritar shkaktuan shqetësime te qeveritë
fqinje. Ministri i Jashtëm i Serbisë deklaroi ato ditë se me
pranimin e kërkesave të kryengritësve shqiptarë nga
qeveria osmane, rrezikoheshin synimet e Beogradit në Ballkanin Perëndimor. Siç shihet më lart, që nga muaji gusht
1912 u bë i njohur hapur ndryshimi i qëndrimit të AustroHungarisë. Ndonëse deklarativisht ajo kishte qenë për
statu-quo-në, ajo nuk e kishte ndërmend “të pengonte me
trupin e saj evolucionin e procesit historik në Turqi”.

Sipas një artikulli të botuar në gazetën “Noje Wienu
Tageblok”, të 15 gushtit 1912, propozimi i ministrit të Jashtëm të Austro-Hungarisë, Bertholdit, për politikën e decentralizimit të Perandorisë Osmane ishte si në interes “të
ballkanasve edhe të Turqisë”. Sipas gazetës, për të fituar
besimin e të gjithë popujve të Evropës Juglindore ishte
marrë nisma për të bërë një shkëmbim mendimesh midis
Fuqive të Mëdha. Tentohej që të bindej Stambolli se jetësimi i këtij projekti nuk do të thoshte se ai do të humbte
kontrollin qendror mbi shqiptarët. Mu për këtë, Vjena i
propozoi Stambollit emërimin e një inspektori të përgjithshëm në Shqipëri, ose ministri pa portofol në kabinet, si
imitim i institucionit special austriak të ministrit provincial
në Bosnjë e Hercegovinë, me të cilin ruhej parimi i unitetit
të Imperatorisë.

Pra, qëndrimi i Austro-Hungarisë ishte i ndryshëm nga ai i
Fuqive të tjera të Mëdha. Ajo i quajti të arsyeshme të 14
kërkesat e shqiptarëve, ndërsa konti Berthold u përpoq që
ato të përkraheshin edhe nga Fuqitë e Mëdha. Por Vjena
nuk kuptonte me këto njohjen e autonomisë së Shqipërisë.
Më 13 gusht, kur kryengritësit shqiptarë kishin hyrë në
Shkup, ministri i Punëve të Jashtme të Austro-Hungarisë u
propozoi Fuqive të Mëdha që të ndërmerrnin një hap
kolektiv në Stamboll për të kërkuar zbatimin e politikës së
decentralizimit, që t’i përshtatej gjendjes etnike reale në Perandorinë Osmane. Vjena propozoi gjithashtu që të këshilloheshin qeveritë ballkanike nga Fuqitë e Mëdha për të

Propozimi i Vjenës nuk u mirëprit nga Stambolli
Ambasadori austro-hungarez në Stamboll, Pallavinçini,
mendonte se emërtimi i një ministri shqiptar pa portofol,
ose emërtimi i një inspektori të përgjithshëm për vilajetet
shqiptare, do të paraqiste vështirësi te qarqet sunduese të
Perandorisë, të ngarkuara me paragjykime panosmane dhe
shoviniste. Propozimi i Bertholdit do të pritej me shqetësim
nga qeveria osmane. Ajo e shihte decentralizimin si rikthim
të ndërhyrjes së politikës së Fuqive të Mëdha dhe nëse kjo
frikë do të “lëshonte rrënjë të thella, ajo mund të ndryshonte
qëndrimin e saj” të deriatëhershëm pajtues ndaj shqiptarëve. Ambasadorit osman në Vjenë iu urdhërua nga qeveria e
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tij të kërkonte shpjegime zyrtare nga Austro-Hungaria
lidhur më propozimin e kontit Berthold, që kishte bërë
pranë kabineteve të Fuqive të Mëdha.
Sa i përkiste Austro-Hungarisë, ambasadori sugjeronte një
veprim të kujdesshëm të saj në Stamboll, pa lënë asnjë
përshtypje se ideja u është sugjeruar shqiptarëve nga Vjena.
Megjithatë, konti Berthold, në deklaratën e 13 gushtit, u
propozoi Fuqive të bënin një hap kolektiv pranë qeverisë të
Perandorisë Osmane për t’i kërkuar zbatimin e politikës së
decentralizimit. Programi i tij parashihte ndjekjen e politikës së një decentralizimi shkallë-shkallë që do t’u përshtatej
“raporteve etnike reale në Turqi”.

projektin e Bertholdit, se edhe sikur fuqitë e tjera të mos e
miratonin këtë projekt dhe përpjekje të Vjenës, do të ishte
gati që në marrëveshje me qeverinë austro-hungareze të
ndikonte miqësisht mbi Stambollin dhe shtetet ballkanike
për miratimin e tij. Edhe në shtypin gjerman ky projekt gjeti
mirëkuptim. Gjithashtu, ambasadori gjerman në Vjenë
mbështeste pikëpamjet e kolegut të tij anglez, me një
ndryshim, që shqiptarët të gëzonin këto të drejta, por me
kusht që emri autonomi të mos përmendej. Kabineti i
qeverisë italiane mirëpriti nismën e Bertholdit. Po kështu,
këtë propozim e mirëpriti edhe kryeministri anglez, i cili më
pas do ta kushtëzoj me zgjidhjen edhe të çështjes së
krishterëve të Rumelisë. Ministri i Jashtëm rus, Sazanov,
shprehu frikën se ideja e Bertholdit do të “ngjallte frikën te
qeveritë e shteteve ballkanike se Fuqitë e Mëdha interesoheshin vetëm për shqiptarët” dhe kundërshtonte politikën e
decentralizimit vendor në Shqipëri. Por, nëse kjo këmbëngulej të bëhej, atëherë diçka e ngjashme duhej të bëhej
edhe në Maqedoni. Sazanov i deklaroi ambasadorit austrohungarez në Petersburg se nëse do t’u bëheshin koncesionet
shqiptarëve në katër vilajetet e banuara prej tyre, atëherë
duhet punuar që edhe “kombësitë e tjera me banim në këto
vilajete, sidomos në fushën e gjuhës, shkollës dhe të kishës
t’i gëzojnë të njëjtat koncesione”. Edhe perandori i Rusisë
i deklaroi ambasadorit austro-hungarez në rezidencën e tij
se me decentralizimin e Perandorisë Osmane duhej shpresuar që ajo të mos u jepte shqiptarëve koncesione të mëdha,
sepse kjo do të ndikonte negativisht te popujt e tjerë.

“Propozimi i Bertholdit vuri në lëvizje gjithë makinën
propagandistike të Athinës, të Beogradit, të Sofjes dhe të
Cetinës, sikundër edhe të Petersburgut dhe të Parisit, për të
ndërgjegjësuar opinionin e tyre të brendshëm kundër këtij
propozimi. Te qeveritë e tyre ky propozim shihej si një
ndërhyrje pranë Stambollit në mbështetje të kërkesave
shqiptare dhe në dëm të popujve të tjerë të krishterë të
pjesës evropiane të Perandorisë. Miratimi i koncesioneve
në favor të shqiptarëve, sipas tyre, do të dërgonte deri në
shkatërrimin e status- quo-së në pjesën evropiane të Perandorisë. Ambasadori francez në Sofje kishte tërhequr vërejtjen se caktimi i kufijve të Shqipërisë do të kundër-shtohej
nga Serbia dhe Bullgaria nëse brenda kësaj province do të
hynin edhe pjesët më të vogla të viseve ku jetonte elementi
serb dhe ai bullgar. Sipas një diplomati të kësaj kohe,
jetësimi i projektit të Bertholdit do të thoshte krijim i Shqipërisë autonome me katër vilajete, duke kërcënuar me një
rrezik të përbashkët serbët, grekët dhe bullgarët.”

Ambasadori rus, Giris, e bënte me dije Stambollin që posa
ajo të merrte vendim për përmbushjen e kërkesave shqiptare, qeveria cariste do të kërkonte me këmbëngulje t’i
shtrinte privilegjet e dhëna edhe në kombësitë e tjera, “në
mënyrë që ato të barazohen me shqiptarët”. Deklarata e
ministrit të Jashtëm të Austro-Hungarisë, Bertholdit, i shqetësoi në mënyrë të veçantë shtetet ballkanike, e posaçërisht
Serbinë. Rrjedhimisht pasoi vala e ofensivës diplomatike.
Qeveria serbe e kundërshtonte iniciativën austro-hungareze, duke e konsideruar atë si një hap të ri në rrugën drejt
ngulëfatjes së Serbisë dhe Bullgarisë. Spallajkoviq përsëri
tërhoqi verejtjën Refik Beut nga rreziku që sillte propozimi
i Vjenës, prandaj sugjeronte një veprim energjetik të diplomacisë osmane në Petersburg, Londër dhe Paris për
hedhjen poshtë të tij, sepse siç theksonte ai, vendosja e
sistemit të autonomisë në Shqipëri apo në Maqedoni, do të
kishte për pasojë rrënimin e Perandorisë Osmane, kurse një
decentralizim i ngushtë administrativ “do të ishte i dobishëm si për Turqinë, ashtu edhe për popujt e saj”. Sekretari
i ambasadës serbe në Vjenë, V. Antonijeviq, në bisedën që
pati me kolegun anglez, Dagllas (Douglas), vuri theksin në
mospajtimin e plotë të qeverisë së tij me politikën e
decentralizimit “nga droja e madhe se sikur gjatë reformave
të kaluara, po kështu edhe në këtë rast do ta pësonte më së
shumti elementi më i pastër serb në Serbinë e Vjetër,
bërthama e së cilës është Vilajeti i Kosovës, i cili u përjashtua nga reforma që ishte këtu më se e nevojshme për
shkak të zullumeve të arnautëve.”
(vijon)

Por Austro-Hungaria pothuajse ishte e bindur se në
Shqipëri është fshehur çelësi i Evropës Juglindore dhe se ai
që do ta ketë atë do ta ketë ndikim vendimtar në rrjedhat e
ardhshme në Evropën Juglindore.
Anglia fillimisht e pranoi propozimin e Austro-Hungarisë,
kurse në ndërkohë u tregua e rezervuar. Sër Artur Nikollsoni (Arthur Nichollson) deklaronte se Rusia ishte më
shumë e interesuar për çështjen ballkanike, ndaj në bisedimet rreth deklaratës së Bertholdit, Anglia do të luante
rolin e dorës së dytë. Rusia si mbështetëse e aleatëve
ballkanikë dhe kundërshtare e synimeve shqiptare, mbajti
qëndrimin të ftohtë ndaj deklaratës së Bertholdit. Ajo ia bëri
të ditur Austro-Hungarisë se nuk do të hynte as në bisedë e
as në vlerësimin e kurrfarë propozimi “i cili do të godiste
në çfarëdo mënyre interesat e shteteve ballkanike”. Qeveria
cariste i kundërvihej në mënyrë të veçantë pjesës së dytë të
propozimit që Fuqitë të bënin hapat kolektivë edhe pranë
shteteve ballkanike, duke i këshilluar të përmbahen dhe të
heqin dorë nga çdo ndërhyrje. Rusia e shpjegonte qëndrimin e vet “me faktin” se hapat e përbashkët nuk kanë lënë
kurrë përshtypje të mirë, kurse në momentin e pikërishëm
ato janë fare të panevojshme, duke pasur parasysh qëndrimin korrekt të shteteve në fjalë.
Qeveria gjermane e mbështeste propozimin e AustroHungarisë. Sekretari i shtetit gjerman e informonte ambasadorin austro-hungarez në Berlin se kishte menduar mirë në
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Procesi ‘‘Model’’ i Gjykatës ushtarake në Mitrovicë, me 1945
Në prag të përfundimit të Luftës së Dytë Botërore (1945), si gjithkund në Kosovë njashtu edhe në
Mitrovicë, bandat kriminele serbe bënin kërdinë ndaj popullatës së pafajshme shqiptare, se si
qëllim suprem i tyre ishte realizimi i planit makabër i Vasa Qubrilloviqit dhe shumë të tjerëve,
ku thoshin se koha më e përshtatshme për ti asgjësuar shqiptarët është periudha e luftës, kur
askush për asgjë nuk di dhe askush për asgjë nuk jep ndonjë llogari për krim.
Gjykatat jugosllave donin eliminimin e atdhetarëve
Andaj, procesi gjyqësor, thënë ndryshe procesi jo
gjyqësor, i cili u bë në formë të grumbullimit të njerëzve
më të devotshëm dhe më atdhetar të Mitrovicës dhe
rrethinës më tepër i ngjante një plojës së përgatitur më
herët se sa një procesi të mirëfilltë gjyqësor. Duke e
lexuar librin (kujtime), të atdhetarit Ramadan Rexhës,
“Kujtimet e mija”, hasa në shumë të dhëna lidhur me
këtë, ku pjesëmarrës i këtij procesi ishte edhe vet autori i
librit. Por, ajo që më shtyri që të shkruaja ishte më tepër
e dhëna se, autori në libër thoshte se për këtë proces nuk
ka asnjë të dhënë të dokumentuar dhe asnjë shënim në
arkivat tona. E tërë ngjarja mu duk provokuese dhe në një
mënyrë isha e dëshpëruar. Por, duke shfletuar disa të
dhëna që i kisha grumbullua qysh më herët për librin “Të
burgosurit politik shqiptar në Kosovë 1945-1990”, kisha
hasur edhe në një dosje që flitet po për këtë proces. Në
atë kohë, nuk isha ndalur gjatë për ta analizuar, por që
tani isha shumë e bindur se do ta gjeja përsëri. Kureshtja
mu shtua edhe më tepër kur gjeta edhe shumë të dhëna
tjera biografike të vet të akuzuarve që në një mënyrë e
ndjeja veten të obliguar që të hulumtoja edhe më tej që
vetëm e vetëm e vërteta të dali në shesh. Dhe i tërë mundi
nuk më shkoi kot ngase gjatë hulumtimit hasa në
dokumentin e shumëkërkuar.

Në këtë shkrim, nuk do të
lëshohesha në analiza të
tjera të të “bëmave” të të
akuzuarve, por do te
ndalesha vetëm në disa të
dhëna që na i ofron
aktgjykimi i Gjykatës së
Lartë të Ushtrisë Jugosllave dhe vet pjesëmarrësi i këtij procesi gjyqësor, Ramadan Rexha. Në
shumë të dhëna kam hasur
se këtë proces ndryshe e
quanin edhe si “proces
model” të gjyqësisë që u
aplikonte menjëherë pas
përfundimit të LDB në
Jugosllavi. Siç dihej këtij
procesi i kishte paraprirë
një gjykim i llojit të
veçantë, të cilin e kishin
organizuar më 18 maj 1945, në hotelin “Jadran” të
Mitrovicës. Por, para se të fillonte procesi gjyqësor, në
një mënyrë në Kosovë kishte filluar gjuetia në njerëzit
atdhetar dhe ndaj të gjithë atyre në mënyrë të organizuar
kishin filluar ndjekjet dhe arrestimet e tyre gjithë andej
ku jetonin dhe frymonin shqiptarët. Ata i dënonin me
gjyq e pa e të, në mënyrë të shpejt e të fshehtë duke i
likuiduar si mundeshin, vetëm e vetëm që të shuanin
aspirimin e tyre shekullor ndaj atdheut dhe lirisë.

Procesi makabër gjyqësor i organizuar dhe i mbajtur në
Mitrovicë, me gjasë ishte parapërgatitur shumë më herët.
Ishin bërë planet si dhe sa veta do të arrestoheshin, kur
dhe kush do të arrestohet, sa dhe si do të dënohen. U
befasova kur në dosjen e tyre hasa hiq më pak se emrat e
njëmbëdhjetë (11) vetave, të cilët në një mënyrë ishin
ajka e atdhetarëve dhe e intelektualëve të rrethit dhe
qytetit të Mitrovicës.

Të arrestuarit e këtij procesi ishin njerëz të ditur dhe të
pasur të kësaj ane. Të cilët kishin kontribuar dhe të cilët
assesi nuk u pajtonin me situatën e krijuar të riokupimit
të Kosovës. Ishin ata, të cilët asnjëherë nuk u pajtuan që
Kosova të jetë vend i aneksuar nga Serbia e ishJugosllavia. Ishin të gjithë ata, që kishin orientime
properëndimore, se ideologjia komuniste për të gjithë ata
ishte e huaj dhe e papranueshme. Propagandonin,
punonin dhe ishin me të madhe për një demokraci të
mirëfilltë perëndimore, ndërsa Kosovën e shihnin vetëm
si pjesë të pandashme me Shqipërinë, aty edhe ku e kishte
vendin.

Në fleta të zbehura letre, hasa në 11 emra, që Gjykata e
Lartë Ushtarake e Jugosllavisë, kishte bërë vërtetimin e
dënimeve që i kishte shqiptuar më herët Gjykata
Ushtarake në Mitrovicë. Bile-bile për disa të akuzuar
ndodhte edhe kjo, që rrallë herë ndodhte në gjykatat e tilla
që në hierarkinë më të lart, të shtohet numri i viteve të
dënimit me burg apo me vrasje- pushkatim. Gjykata e
Lartë e Ushtrisë Jugosllave, në këtë rast jo vetëm që nuk
zvogëloi dënimet por edhe tri vetave (që më herët ishin

Procesi gjyqësor “model”
Në data të ndryshme të pranverës së vitit 1945, dymbëdhjetë veta u arrestuan në shtëpitë e tyre, në natën
skëterrë, me Ramadan Rexha tradhti duke i quajtur
“armiq të popullit”, për arsye se kërkonin dhe luftonin për

të dënuar me nga 20 vjet burg), kjo gjykatë, ato vendime
i hodhi poshtë dhe iu shqiptoi dënimin me vdekje –
pushkatim.
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një Shqipëri Etnike. Për çështje siguria, arrestimin dhe
dënimin e tyre e mori për sipër që ta kryente Gjykata
Ushtarake e Mitrovicës. Procesin gjyqësor e përgatiti
Gjykata Ushtarake në Mitrovicë me trupin gjykues në
përbërje: Mirko Peroviq, major nga Bllaca, ishte caktuar
për kryetar, Millosh Gjudoviq, gjykatës, (komandant i
rajonit), Hasan Çerkezi, (kapiten) dhe porotnikët:
Mustafë Xhabiri, Muharrem Alija, nga Mitrovica, ndërsa
prokurori që përfaqësonte aktakuzën, ishte Vllada
Popoviqi, major nga Gjilani, djali i Tomë Popoviqit, që
ishte në zë për krimet dhe terrorin që kishte ushtrua ndaj
shqiptarëve me qetat çetnike.

ndryshme për rreth, vetëm e vetëm që ta bënin këtë
proces gjyqësor sa më “madhështor”.
Atdhetarët që u dënuan në këtë proces
Para trupit gjykuese, dolën njëri pas tjetrit të akuzuarit
shqiptar, që të gjithë të prangosur në duar dhe këmbë, por,
që të gjithë ishin krenar dhe të patrembur. Ishte elita e
popullit të Mitrovicës e rrethinës, që dënohej pa fakte e
argumente: 1. Ethem Ferati, nënprefekt i Mitrovicës,
2. Xhevdet Bajrami,
3. Osman Solidi, tregtar,
4. Tefik Bekteshi, adjutant i Pajazit Boletinit, 5.
Musa Çollaku, tregtar, 6.
Shaban Mustafa, kryetar
i Bashkisë së Mitrovicës.
7. Ramadan Rexha,
Komisar i Batalionit IV
të Brigadës së Drenicës,
8. Abdyl Zhubi, shef i
logjistikës së regjimentit
të Kosovës, nga Mitrovica, 9. Nebih HodaKuçi, udhëheqës financiar në nënprefekturën e
Vushtrrisë nga Vushtrria, 10. Hamdi Gashi, nënprefekt i
Nënprefekturës së Vushtrrisë nga Skenderaj, 11. Bahri
Abdyrrahmani, tregtar nga Pazari i Ri, dhe 12. Todor
Cvetkoviq, mjek i punëtorëve të Trepçës.

Për këtë proces gjyqësor që ishte i pa pranueshëm për shqiptarët,
udhëheqësit ushtarak të
APJ-së ishin përkujdesur që të jetë tejet
spektakular, dhe që në
masat e gjera popullore, të futët frikë e
tmerr dhe të mbahej
gjatë në kujtesën e tyre.
Me kohë, qytetarët ishin
njoftuar, (nëpër mes
doboshit), për gjykimin
e “kriminelëve”. Masën
e tubuar e njoftonin se
në cilën ditë dhe në cilën orë do të filloj gjykimi, por se,
në të mund të merrnin pjesë edhe të gjithë ata të cilët dinë
diçka për krimet e personave që do dalin para gjyqit,
thoshte tellalli i qytetit. Në sallën e hotelit, ku ishte
caktuar që të mbahej procesi gjyqësor, kryesisht kishin
zënë vend ndër të parët, ata, që kishin për të thënë diçka
kundër të akuzuarve, ose që ishin të angazhuar për të
brohoritur në mënyrë të dirigjuar “Të gjithë në litarë”.
Ndërsa, një turmë tjetër deri më atëherë e paparë serbësh,
romësh, turqish e tek-tuk edhe ndonjë shqiptar, ishin
grumbulluar para sallës së hotelit dhe pritnin me padurim
fillimin e procesit. Më vonë, po kësaj mase të tubuar, iu
kishte drejtuar Ali Shukrija, duke i quajtur të burgosurit
“kriminel lufte dhe tradhtar të popullit”, duke shtuar se
“ata që sot po përpiqeshin ta shkatërronin “vëllazërimbashkimin” e popujve të Jugosllavisë, ende nuk janë të
vetëdijshëm se sa i fortë është komunizmi dhe pushteti
jugosllav, dhe mu për këtë, sot, ky popull dhe ky gjyq i
popullit po i dënon dhe do ti dënojë...”, pas kësaj, masa
“e ushtruar për britma” lëshon fyerjet e para kundër të
akuzuarve që pritnin dënimet veç kaherë të caktuara.

Me sa i kujtohet, njërit nga të akuzuarit e këtij procesi,
Ramadan Rexhës, ai thotë se Prokurori ushtarak, majori
Vlada Popoviqi, me një gjysmë letre të vetme në dorë, iu
drejtohej të akuzuarve duke iu lexuar aktakuzën. Të
pandehurit nuk patën as mundësin më të vogël që të
reagonin apo të pajtohen me të. Trupi gjykues u tërhoq
për tu kthye pas 15 minutash në sallë, dhe iu shqiptoi
dënimet të akuzuarve. Në këtë proces gjyqësor katër veta
u dënuan me vdekje pushkatim, dy veta me nga 20 vjet
burg, tre veta me nga 15 vjet burg të rëndë dhe dy veta
me nga 10 vjet burg. Ndërsa vetëm një u lirua që të
mbrohet në liri.
Pa tjetër duhet përmendur se me këtë grup ishin arrestua
edhe Idriz Rexha dhe atdhetari i njohur Bedri Gjinaj.
Porse, për këta dy, udbashët, më herët ishin përkujdesur
që ti nxirrnin nga birucat e burgut, dhe në mënyrën më
misterioze ti likuidonin, e sot nuk dihet as për varret e
tyre.
Sipas një dokumenti që
e disponon Arkivi i
Kosovës, të cilën e kishte lëshuar Gjykata e
Lartë Ushtarake Jugosllave thuhej se disa të
akuzuarve që iu kishte
shqiptua dënimi, më
herët me 20 vjet burg,
ajo këtë dënim iu ngriti
në dënimin me vdekje-

Sipas Ramadan Rexhës “ora tetë të mëngjesit kishte
filluar procesi gjyqësor, dhe masa e tubuar me të madhe
kishte brohoritur: “Smrt-kolac-konopac” (“vdekje, në hu,
në litar”). Nga të gjitha fshatrat për rreth e më larg, kishin
ngarendur serbët që të shohin, se si pushteti “popullor”,
po i dënon “armiqtë e popullit”.
Salla e hotelit ishte shumë e vogël për ti zënë të tërë ata,
që kishin ardhur me urdhër të udbashve nga fshatrat e
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pushkatim. Këtë e dëshmon edhe Ramadan Rexha, kur
thotë se me 22 qershor 1945, në ora 15, kryetari i trupit
gjykues, Mirko Peroviq bashkë me gardianin iu ofrua
derës ku ishim vendosur të dënuarit prej 10-20 vjet burg,
aty, ai e hap derën dhe na njoftoi se Gjykata e Lartë
Ushtarake e Jugosllavisë, personave me dënime kohore
siç ishte: Hamdi Gashi, Xhevdet Bajrami dhe Musa
Çollaku iu shndërrohet në dënimin nga 20 vjet burg, me
vdekje-pushkatim. Menjëherë gardianët, ata të tre i
morën dhe i vendosën në qelit ku ishin shokët e tjerë që
ishin të dënuar me vdekje. Ishin shtatë veta që prisnin
vdekjen. Ishin shtatë veta që prisnin momentin më të
trishtuar që të përshëndeteshin me familjet e tyre për të
fundit herë. Ata, ishin të njoftuar se, që nesër do të kryhet
ekzekutimi (23 qershor 1945), në ora 10 të ditës.

tradhtar, tradhtarët dhe kriminelët janë këta që vrasin e
presin çdo gjë që është shqiptare”, duke e drejtuar gishtin
nga UDB-ashët.
Udbashët u trazuan nga
frika, urdhëruan që menjëherë të nisen kamionët. Kamionët dhembshëm morën rrugën në të
majtë në lindje të qytetit,
dhe pasi kaluan Urën e
Sitnicës, u ndalën tek një
bregore e vogël, afër
varrezave të serbëve.
Edhe sot kujtojnë fshatarët e Shupkovcit me
dhembje, se si ata i
rendojnë njërin pran
tjetrin dhe i varin në
shtyllat e përgatitura më
herët, dhe që të shtatët i
varin në litarë. Por, para se të binin në litarë, edhe njëherë
si bubullimë u dëgjua thirrja e tyre “Rroftë Kosova,
Rroftë Shqipëria...” dhe ranë në tokën-nënë për të cilën
kishin flijuar edhe jetën. Krismat e pushkëve jo vetëm që
thyen heshtjen e asaj dite qershori, por ata edhe njëherë
bënë aktin më makabër ndaj atdhetarëve që nuk luftuan
vetëm për vete por, për tërë shqiptarin.

Është për t’u habitur, se në këtë proces gjyqësor, nuk pati
mbrojtës, nuk pati dëshmitar, nuk u mbajt procesi verbal.
Nuk kishte edhe as një të vetmen provë që vërtetonte fajin
e tyre. Mund të themi se Bahri Abdyrrahmani sigurisht,
edhe është e vërtet se të pandehurit ishin dënuar shumë
më herët, ndoshta ende pa u zënë, ngase një fshatar
dëshmonte më vonë, se varrezat e të akuzuarve ishin të
hapura shumë ditë më herët se sa të mbahej procesi
gjyqësor. Nga këto të dhëna, mund të konkludojmë se i
tërë procesi gjyqësor ishte vetëm një lloj farse që më vonë
u përcoll dhe u aplikua shumë shpesh në proceset
gjyqësore që u organizonin ndaj shqiptarëve, e që më së
shumti erdhi në shprehje pas vitit 1981, kur gjykatësit,
dënimet i nxirrnin të gatshme nga sirtarët e tavolinave.

Duke iu frikua se ndoshta ndonjëri nga ata, kishte ngelur
gjallë, partizania Dara Neradoviq, të gjithëve iu shkrepi
edhe nga një plumb, nga afër, në kokë, duke iu thënë:
“Epo tani, këndoni për Kosovën”.

Ali Shukriut i pengonte veshja e të dënuarve si për
dasmë
Në ato rrethana e kushte që u mbajt procesi gjyqësor për
atdhetarët e Mitrovicës, për të lajmëruar familjaret, ishte
tej mase e vështirë. Megjithatë, thuhej se, Ethem Prekazi
ia kishte dhënë një unazë Osmanit të Shaban Çopës, dhe
e e kishte porositur që të shkonte në shtëpinë e tij, dhe të
lajmëronte babin- Arif Prekazin. Burrat, nuk do të ishin
burra në zë poçes ligështohen para fatkeqësive, thoshte
Arif Prekazi, i cili ishte një atdhetar dhe një burrë në zë,
posa merë lajmin për dënimin e të birit me shokë. Ai,
porosit 7 palë kostume të reja për ta, këpucë e plisa të
bardh dhe iu sjell të gjithëve, sa që të nesërmen kur dalin
për të hipur në kamion, i cili ishte sjell enkas për bartjen
e tyre deri në vendin e ekzekutimit. Ali Shukriu befasohet
nga veshja e tyre solemne, kur i shef, i mllefosur bërtet
“Po ju a në dasmë po i qoni”. Ndërsa Rasim Çerkezi, një
tjetër eksponent i pushtetit, njërit nga të burgosurit nga
prapa ia heqë plisin dhe ia gjuan për tokë. Por, kur tenton
t’ia marr edhe Tefik Bekteshit, ai e pështynë dhe e shtyn
me tërë forcën që kishte, por një partizan që e përcillte
kordonin e të dënuarve iu mblodhi të gjithëve plisat dhe
iu shkeli para syve, duke u çjerrë sa mundke “ju jeni
tradhtar”.

Gjykata e Lartë Ushtarake e Armatës Jugosllavisë
shtonë dënimet
Do të elaboroja me pakë fjalë vendimin e Gjykatës së
Lart Ushtarake të Armatës Jugosllave, i cili thoshte se
“Këshilli pran Shtabit Gjeneral, e shikoi dhe e mori në
shqyrtim lëndën e gjykatës ushtarake në Mitrovicë nga
data e 18 majit 1945, lëndët me nr. 323, 314, 355, 372,
322, 270, 349, 377, 318, 316, 329 dhe 315/45, lëndën
penale kundër të akuzuarve : Osman Ibrahimit, i quajtur
“Solid”, tregtar nga Prishtina; Ethem Ferati, nënprefekt
në Mitrovicë, përndryshe tregtar; Tefik Bekteshi,
poruqnik në Mitrovicë, Todor Cvetkoviq, mjek Topolqan, Prilep, Hamit Gashi, freski naqellnik në Vushtrri,
Abdyl Zhubi, kamerier nga Gjakova, Xhevdet Bajrami,
komandim zhandarmerije në stacionin e Mitrovicës,
Musa Qollaku, tregtar nga Novi Pazari, Ramadan Rexha,
administrator nga Mitrovica,, Nebi Hoda, shef poreske
urave në Suharek, Bahri Abdyrrahmani, tregtar nga Novi
Pazari. Nga pjesa e aktgjykimit që ka të bëjë me këta
persona:
1. I akuzuari Osman Ibrahimi, i quajtur “Solidi”, i cili në
bazë të nenit 13 e 14 të Urdhëresës për Gjykatat ushtarake, si kriminel lufte dhe armik i popullit i është shqiptuar
dënimi me vdekje- pushkatim, për tërë kohën me humbje
të të drejtave morale dhe me konfiskimin e pasurisë,

Edhe pse ishin të dënuar me vdekje, posa hipën në
kamionë, nga ata ushtoi kënga për Kosovën dhe për
Shqipërinë. Ethem Prekazi, njëri ndër më oratorët, iu
drejtua masës së tubuar, duke iu thënë se “Ne, nuk jemi
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Gjykata e Lart Ushtarake ia vërtetoi dënimin në tërësi, si
tërësisht të drejtë.
2. I akuzuari i dytë Ethem Ferati, i cili në bazë të nenit 13
e 14 të Urdhëresës për Gjykata Ushtarake për krime lufte
dhe kundër popullit, ishte i dënuar me vdekje-pushkatim.
Gjatë kohë me humbje të të drejtave morale dhe konfiskimin e pasurisë. Gjykata e Lartë Ushtarake në Mitrovicë
ia vërteton dënimin me vdekje dhe mendon se është i
drejt.

Për shqiptimin e këtij dënimi, Gjykata e Lartë Ushtarake
jep këtë arsyetim gjëja se Xhevdeti vije nga Tirana me
detyrë të caktuar për të organizuar xhandarmërinë kundër
serbëve të kësaj ane. Xhevdet Bajrami akuzohej edhe për
raportet e mira e miqësore që kishte me atdhetarin
Ibrahim Lutfiun dhe Ali Dragën duke i përkrahur të gjitha
organizatat ilegale që vepronin kundër “vëllazërimbashkimit” dhe sistemit të sapo instaluar komunist në
Jugosllavi.

3. I akuzuari Tefik Bekteshi, i cili në bazë të nenit 13 e
14 të Urdhëresës për Gjykatat Ushtarake dënohet si armik
i popullit me vdekje-pushkatim dhe duke i humbur të
gjitha të drejta morale dhe materiale për kohë të
pacaktuar duke iu vërtetuar dënimi si meritor dhe drejt
ndaj këtij të akuzuari.

8. I akuzuari Musa Qollaku, i cili në bazë të nenit 13 e 14
të Urdhëresës për Gjykata Ushtarake për armik të popullit
dhe kriminel lufte. Atij iu shqiptua dënimi prej 15 vitesh
burg, por këto argumente gjykata e Lart Ushtarake nuk i
mori parasysh ngase dënimi i shqiptuar nga shkalla e parë
iu duk i vogël, andaj, ajo mori qëndrimin që Musa
Qollakut ti shqiptoj dënimin shumë më të madh, prej 15
vitesh burg në atë me vdekje- pushkatim, ngase, arsyeton
gjykatësi, se Ai ishte njeri shumë i rrezikshëm, që për nga
rangu, radhitej menjëherë pas Xhafer Devës, Ibrahim
Lutfiut dhe Ethem Feratit.

4. I akuzuari i katërt, Todor Cvetkovski, i cili në bazë të
nenit 13 e 14 iu shqiptua dënimi me vdekje-pushkatim në
bazë të urdhëresës të gjykatave ushtarake, duke e cilësuar
si armik të popullit dhe kriminel lufte. Gjykata në fjalë e
miraton dënimin e dhënë për të akuzuarin dhe humbjen e
të gjitha të drejtave morale e politike të tij.

9. I akuzuari i nëntë, Ramadan Rexha, në bazë të nenit 13
e 14 të Urdhëresës për Gjykata Ushtarake për kriminel
lufte dhe armiq të popullit, atij i shqiptojnë dënimin prej
15 vitesh burg të rëndë dhe me humbje të drejtave morale
dhe konfiskim të pasurisë deri në 60%. Këtë dënim,
Gjykata e Lartë Ushtarake e miraton në tërësi.

5. I akuzuari Hamdi Gashi, i cili në bazë të nenit13 e 14
të Urdhëresës për Gjykata Ushtarake, i shqiptohet dënimi
me burg të përjetshëm dhe me humbjen e të gjitha të
drejtave morale e materiale të tij. Sa i përket dënimit
Gjykata e Lartë Ushtarake, dënimin e shqiptuar nga
burgu i përjetshëm e ngrit në atë me vdekje- pushkatim.

10. I akuzuari Nebi Hoda, i cili në bazë të nenit 13 e 14
të Urdhëresës për Gjykatat Ushtarake, e dënon me 10 vite
burg të rënd duke ia hequr për 5 vite të drejtat morale dhe
konfiskimin e pasurisë deri në 60%, duke ia miratuar në
tërësi këtë dënim edhe kjo gjykatë.

Në këtë pjesë gjykata e Lartë Ushtarake, në arsyetimin
përse vije deri te rritja e dënimit, arsyetohet gjëja se
Hamdi Gashi ka bërë shumë më tepër krime duke i
likuiduar dhe detyruar popullatën serbe që të shpërngulën
nga Kosova.

11. I akuzuari i 11, ishte Bahri Abdyrrahmani i cili në
bazë të nenit 13 e 14 të Urdhëresës për Gjykata Ushtarake
i shqipton dënimin prej 10 viteve burg të rëndë, dhe për
5 vite të humbjes së lirive morale dhe konfiskim të
pasurisë deri në 60%. Gjykata në tërësi e miraton
dënimin.2

6. I akuzuari Abdyl Zhubi, i cili në bazë të nenit 13 e 14
të Urdhëresës të Gjykatave Ushtarake për krime lufte dhe
armiq të popullit, Abdyl Zhubit i shqiptoi dënimin prej
20 vitesh burg të rëndë dhe me humbje të drejtash morale
dhe konfiskim të pasurisë deri në 70%. Gjykata në fjalë e
miratoi këtë dënim.

12. I akuzuari i fundit ishte Shaban Mustafa, të cilin
gjykata të vetmin e liron nga aktakuza, si të pafajshëm.

7. I akuzuari Xhevdet Bajrami, i cili në bazë të nenit 13 e
14 të Urdhëresës për Gjykata Ushtarake kundër armiqve
të popullit dhe krimeve të luftës, të akuzuarit i shqipton
dënimin prej 15 vitesh burg të rënd dhe 10 vite të humbjes
së lirive morale dhe konfiskim të pasurisë deri në 60%.
Por Gjykata e Lart Ushtarake nuk pajtohet me këtë dënim
andaj Xhevdet Bajramit i shqipton dënimin me vdekjepushkatim dhe humbje të përjetshme të lirive morale e
materiale të tij.

Në fund të dokumenti shkruan se Kryetar i gjyqit
(nënshkrimi i palexueshëm) edhe pse dokumenti i cili
është i ruajtur në arkiv me sa kuptoj unë është origjinal. I
vetmi nënshkrim në dokument është ai i sekretarit
Aleksander Nedelkoviq (kështu disi), pasi se shkrimi
është tejet i palexueshëm.

2

Visi Vojni Sud Jugosllovenske Armije, II Sud. Br. 971/45, 12 juna
1945 god.
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Dr. Nail Draga, Ulqin

Piloti shqiptar i Ulqinit, viktimë e pushtetit komunist
(Raif-Rafo Gorana 1916-1944)

Dosja: Krimet e komunizmit.
Organizimi i takimeve përkujtimore kushtuar personave apo ngjarjëve të ndryshme paraqet moment nderimi dhe vlerësimi
si kudo në botën e qytetëruar. Përkujtimi për Raif-Rafo Goranën pas 76 viteve e vlerësojmë organizim i qelluar ndonëse
i vonuar, duke dëshmuar se ai ishte në vetdijën jo vetëm të familjarëve dhe të afërmëve të tij, duke iu rikthyer Ulqinit,
vendlindjës së tij të dashur! Andaj, me këtë rast nisma për të paraqitur të dhëna qofshin ato edhe modeste për jetën dhe
veprimtarinë e tij, si dhe përfundimin tragjik, përkatësisht eliminimin e tij pa gjyq nga pushteti komunist i kohës, është në
favor të shpalosjes së vërtetës së munguar dekada më radhë në sajë të rrethanave shoqërore e politike në Ulqin.
cilët e morën pushtetin në Ulqin,
nga nëntori i vitit 1944. Ishte pikërisht pushtetit i ri ideologjik, që nuk
zgjodhi mjete për të eliminuar
personat dhe familjet me autoritët në
Ulqin. Kemi të bëjmë me kohën e
manipulimit ideologjik, sepse sipas
demagogjisë së tyre çdo gjë fillonte
me ta, duke eliminuar traditën
shoqërore në Ulqin dhe më gjerë.
Piloti i parë shqiptar
Raif Gorana, lindin në Ulqin në vitin
1916. Rrjedh nga një familje qytetare me tradita tregtare. Babai i tij,
Latif Gorana, kishte raporte pune
tregtare si në Mal të Zi, Shqipëri,
Kosovë, Maqedoni e Bosnjë.
Raifi shkollën e mesme e ka përfunduar në Rajllovac afër Sarajevës.
Ishte kjo shkollë profesionale e njohur në përgatitje të pilotëve. Aty ai
u pajis më njohuritë profesionale
teknike dhe të pilotimit, duke qenë i
pari si i tillë në qytetin e Ulqinit. Me
të filluar Lufta e Dytë Botërore ai i
është bashkangjitur lëvizjës kundër
okupatorit. Në njësitet partizane ka
pasur autoritet të jashtëzakonshëm.
Madje në këto formacione ka qenë
edhe në nivelin e komandantit.
Raif-Rafo Gorana dhe bashkëshortja e tij Halimja

Në sajë të dhënave të cilat disponojmë del qartë së Rafo Gorana ishte
personalitet me dinjitet kombëtar i veçantë për kohën e tij në Ulqin, si për ka
profesioni por edhe qendrimi i tij shoqëror dhe kombëtar. Ishin pikërisht vlerat
e tija personale e familjare që e bëjnë të dallohej nga të tjerët, andaj si i tillë
nuk ishte i pranueshëm dhe i përshtatshëm për pushtetin e komunistëve, të
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Person me autoritet në Ulqin
Ai dallohej nga bashkëmoshatarët e
tij në Ulqin, edhe për nga pamja
antropologjike, por edhe nga veshja
e uniformës së pilotit, duke qenë
pasioni dhe imazhi i tij profesional.

Por, si i tillë nuk ishte i përshtatshëm për pushtetin e ri komunist i cili u vendos
në Ulqin, me 26 nëntor 1944. Për vrasjen e tij ekzistojnë varianta të ndryshme.
Në lidhje me këtë çështje edhe pse ka pasur dëshmitar ne Ulqin është heshtur
vite më radhë, duke mos dhënë informacione. Ishte koha e heshtjes dhe e frikës
dhe pasojave nga pushteti i kohës. Ai në shtëpi herët në mëngjes është marrë
nga disa persona gjoja për një takim në Cetinë, për të festuar fitorën ndaj
okupatorëve. Sipas të dhënës së bashkëshortës së tij në momentin që do të
largohej nga shtëpia, tre herë e përqafon djalin e vogël Agimin i cili ishte
dyjavësh, duke mos e parë më. Ishte ky momenti i fundit i ndarjës nga familja,
sepse kriminelet në vend që niseshin në drejtim të Cetinës shkuan në drejtim
të Limanit në Ulqin.
Ai u pushkatu në mengjesin e datës 27 nëntor 1944, mbi Lima tek Çinari duke
shkuar për Valdanos. Aty është vra vetë i katërti: Hodo beg Bushati dhe i biri
i tij Ahmeti i cili ishte notër i Gjykatës së Ulqinit dhe Radovan Aleksiqi. Ata
u pushkatuan, dhe nuk i njoftuan fare familjet e tyre, për ti marrur e varrosur,
e sot e asaj dite nuk dihet gjë për varrin, apo varret e tyre, duke mbetur enigmë
deri në ditët tona (!.?).
Në lidhje me këtë çështje nga dita e nesërme bashkëshortja e Rafos, zonja
Halimja, ka shkuar në policinë e Ulqinit për të kërkuar bashkëshortin e saj, për
të marrë ndonjë informacion gjatë tri javëve, por jo që nuk mori informacion,
por ata i janë kërcnuar “së nëse paraqitesh përsëri këtu do të vrasim ty dhe
djalin e saj”. Nga një situatë e tillë tragjike, ajo nuk kishte pse të qendronte
me tutje në Ulqin, por mori djalin e vogël Agimin dhe shkoj në Shkodër të
gjinia e saj.
Ishte kjo një ndarje tragjike familjare, e imponuar nga pushteti i ri i vendosur
në Ulqin, i cili për 24 orë i ka pasur duart e lira për të arrestuar dhe pushkatuar
kënd kanë llogaritur si armiq, apo pengesë kundër pushtetit të tyre. Duhët
thënë me ketë rast se me vendosjen e pushtetit të ri në Ulqin, pushteti faktik
ishte në duar të OZN-ës/UDB-ës, ndërsa partia LKJ ishte fasadë formale,
andaj edhe pasojat janë të njohura.
Pse u eliminua Rafo Gorana nga komunistët?
Por, me të drejt bëhët pyetja, cili ishte shkaku që të eliminohet Rafo Gorana,
nga komunistët, i cili ishte pjesëtar i njësive partizane, pra shok, dhe bashkëpunëtor i tyre në luftë kundër okupatorëve. Në lidhje me këtë çështje ka dilema
të ndryshme që si të tilla mbesin ende pa përgjigje definitive, sepse nuk
ekziston një raport gjyqësor.
Por, në sajë të një informacioni që disponoj, pakënaqësia e Rafos, u dëshmu
më rastin e hyrjës së njësitëve partizane në Ulqin, në mëngjesin e 26 nëntorit
të vitit 1944, dhe organizimit të ceremonisë së pritjës së tyre në Ulqin.
Kërkoj të vendosej edhe Flamuri Shqiptar
Në Mëhallë të Re ku është mullini i vojit apo më mirë të themi të Mullini i
Met Muharremit është organizuar një pritje nga qytetarët për brigadën
partizane. Rafoja pasi kishte autoritet në popull, është pritur me brohoritje. Në
atë takim ka folur edhe Rafoja dhe janë shpalosur flamuri jugosllav, partiak
dhe ai malazez. Por, nga një pamje e tillë i pakënaqur Rafoja ka thanë së duhet
të jetë edhe flamuri shqiptar. Pasi në pjesëtarët e partizanëve kanë qenë të
pranishëm edhe nga Shqipëria, sepse kishin pikëpamje të njëjta ideologjike,
pikërisht një ushtar i cili ishte nga Bregu i Matit, e ka pasur më vehte flamurin
shqiptar dhe e ka nxjerr nga çanta dhe ia ka dhënë Rafos, ku pasi i është
vendosur shtiza edhe ai është vendosur për krah flamujve të tjerë.
Dhe nuk ka dilemë së ky ishte shkaku për eliminimin e tij fizik, por nuk duhet
përjashtuar autoritetin e tij në popull, qendrimin në njësitin partizan duke qenë
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edhe komandant, si dhe parimet e
tija shoqërore për barazi praktike
nacionale të shqiptarëve në rrethana
të reja politike. Më një fjalë ishte
personaliteti dhe karakteri i tij që
ishte pengesë për pushtetarët e rinj,
për të realizuar qellimet e tyre
djallëzore kundër shqiptarëve në
Ulqin dhe më gjerë.
Ishte i veçantë në kohën e tij
Sipas dëshmive Rafoja, ka qenë trup
madh, i pashëm dhe i veshur gjithmonë pedant. Ai mbante vazhdimisht me gjelozi uniformën e pilotit
(çizmet e lëkurës, një pallto të
madhe të lekurës dhe helmetën e
lëkurës në kokë. Po ashtu ka pasur
edhe një orë dore me emrin
“Bullova”, që e kanë pasur vetëm
pilotët. Kur e kanë vra ia kanë marrë
xhaketën dhe mantilin e lëkurës e po
ashtu edhe orën e dorës.
Rafoja ka qenë i martuar me
Halimën nga Shkodra. Kur e kanë
vra Rafon, ka lanë vetëm një djalë
Agimin, më moshë afër dy javësh.
Më pas ajo është vendosur në
Shkodër të familja e saj së bashku
me djalin Agimin dhe është martuar
me një person tjetër. Agim Gorana
(1944-2010) ka qenë prof. i fizikës,
ka jetuar dhe punuar në Shkodër,
ndërsa pas vitit 1996, është
vendosur në Tiranë.
Me këtë rast dua të ceki se në
Shkodër ka jetuar edhe një vëlla i
Rafos, Hyseni i njohur si Ceni. Ai ka
vdekur në Shkodër në vitin 1947
ndërsa e kanë varrosur në Ulqin.
Vdekja e tij atëher ka qenë e dyshimtë (pra jo e natyrshme). Ky ka
qenë i martuar me një shkodrane. Ka
lënë dy djem dhe një vajzë.

Imer Lladrovci, Stuttgart

Pranvera shqiptare e vitit 1981
si pikënisje politike e luftës për shtetin e Kosovës

Pamje nga simpoziumi në Stuttgard

I.
Viti 1981 në një botë, ku vetëkuptueshëm bënim pjesë edhe ne, filloi dhe
mbaroi me një varg ngjarjesh dramatike. Ky vit për ne pa as më të voglin
dyshim mund të quhet vit i kthesës së madhe. Por realisht i tillë ishte në rradhë
të parë për botën, edhepse historiani gjerman Frank Bësch këtë kthesë të
madhe e sheh dy vite më parë, në vitin 1979. Francis Fukuayama në fund të
kësaj dekade, në fund të viteve 1980, pas rënjes së Murit të Berlinit, erdhi në
përfundimin se historia kishte prekur tashmë fundin e saj. Georg Friedman në
librin e tij të fundit, që u botua në kohën e pandemisë, pranverën e kaluar, me
titullin domethënës “Stuhia para qetësisë. Mosmarrëveshjet e Amerikës dhe
kriza e viteve 2020 që po vie dhe triumfi përtej saj’’ (“The Sorm Before the
Calm: America’s Disorder, the Coming Crisis of the 2020, and the Triumph
Beyond’’) e dëshmon të kundërtën: vazhdimin e historisë, jo fundin e saj.
Historia njerëzore nuk bën pushime, ajo vazhdon, duke na ballafaquar me
sfida të mëdha. Friedman parashikon një triumf të dytë të Shteteve të
Bashkuara në përballje me rivalin e sotëm në Lindjen e Largët. Superfuqia e
vetme e botës, e konfrontuar me luftë të pakufizuar, pa skrupuj moralë,
(unrestrected warefare), do të dijë të ballafaqohet edhe me këtë sfidë të kohës
sonë. Shtetet e Bashkuara qëndrojnë mbi fundamentin e lirisë. Sistemet
autoritare, kudo në botë, pavarësisht sa të forta duken, bëjnë sikur e
sakrifikojnë lirinë për sigurinë, por në fakt e vërteta është se duke e eliminuar
lirinë e eleminojnë në të njejtën kohë edhe sigurinë, kështu që në fund
demaskohen si sisteme politike të dhunës, pa të ardhme. Kronika politike e
vitit 1981, e dhënë me një stil telegrafik në ndërthurrje me zhvillimet në
Kosovë, dëshmon se ky vit ishte vërtet një hallkë e rëndësishme në zingjirin e
gjatë të proceseve botërore që do ta ndryshonin botën në themelet e saj.
Evolucioni politik mori një ritëm marramendës sa që mund të quhet një lloj
revolucioni në kuptimin në kuptimin jotradicional të kësaj fjale, sepse
ndryshimet ishin me të vërtetë të mëdha. Fillimi i viteve 1990 rezultoi me një
rend të ri botëror pa Bashkimin Sovjetik, i cili, si superfuqi politike dhe
ushtarake ra nga skena botërore. Dhe në këtë konstelacion të ri bota shqiptare,
në të dy anët e kufirit, na shfaqet si një element tepër dinamik. Me 9 tetor
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1989 bie Muri i Berlinit, “perdja e
hekurt’’, siç e pati quajtur atë kryeministri britanik Winston Churchill, ky
mur që e ndante botën në dy blloqe të
mëdha armiqësore. Bota e ndarë ideologjikisht, përtej perdes së hekurt,
kishte prodhuar një ndarje tjetër tragjike për kombin tonë. Ndarja mes shqiptarëve ishte fizike, absolute. Megjithëkëtë izolim të gjatë bota shqiptare, pas
rënjes së Murit të Berlinit, veproi si
një njësi më vete. Kërkesa kosovare
për republikë të federuar, e përkrahur
edhe shteti komunist shqiptar, edhe
vetë Enver Hoxha, i cili në vitin 1968
këtë kërkesë e kishte refuzuar, në
fillim të viteve 1990 ishte ndryshuar
në kërkesë për shtet të pavarur të
Kosovës.
Të kthehemi 40 vjet më parë, në vitin
1981. Viti i ri politik në shkallë botërore fillon tek me 25 janar. E veja e
Mao Ce Dunit, Jiang Qing, që insistonte për një shtet komunist që lufton
kapitalizmin në një stil stalinistmaoist, u dënua me vdekje në Pekin.
Kina nuk ishte më ajo e dikurshmja, e
kohës së Mao Ce Dunit. Në nivelet e
larta të politikës, në Lindjen e largët,
një shtet i madh regjistronte konvulzione të forta politike. Dy vizione
ideologjike për botën, që synonin ta
ngrisnin Kinën në nivelin e një fuqie
botërore, ishin në luftë me njëratjetrën. Kina, përmes një politike
pragmatike, të ideuar nga reformatori
Deng Hsiao Ping, kërkonte rrugët e
profilimit të saj si një fuqi e madhe jo
përmes konfrontimit ideologjik, por
përmes bashkëpunimit ekonomik me
botën, në rradhë të parë me Shtetet e
Bashkuara. Bashkim Sovjetik si flamurtar ideologjik i socializmit kishte
dhënë shenja të forta degradimi. Kina
punonte për të zënë vendin që po e
linte zbrazët Rusia imperiale. Me 28
shkurt këtu në Gjermani u zhvillua një

demonstratë e madhe në Brockdorf ku morën pjesë rreth 100.000 vetë kundër
ndërtimit të një centrali atomik që kishte filluar të ndërtohej në këtë lokalitet.
Energjia atomike, edhe shfrytëzimi i saj për qëllime paqësore, ekonomike,
shihej si një rrezik për botën, ekzistencën e njerëzimit, ndaj dhe i mobilizonte
njerëzit për protesta. Diaspora e jonë, e përbërë nga “Gastarbeit-erët’’ pa
arsimim, këtë demonstratë duhet ta ketë perceptuar turbull, pa e njohur
përmasën e vërtetë të shqetësimit të kohës. Përkushtimi i saj ishte i fokusuar
në atdhe, prej nga praktikisht ajo ishte dëbuar përmes politikave të
diskriminimit etnik e kombëtar. Kosova po përjetonte, si pjesa tjetër e
Jugosllavisë, por me një mprehtësi tjetër, shumëherë më të madhe, një krizë
të rëndë ekonomike, ndaj përkeqësimi i situatës ekonomike përbënte një
shtytje shtesë për të punuar edhe më shumë, për të dërguar para në shtëpi, në
shtëpinë e varfër të Jugosllavisë dhe të Europës, siç quhej atëbotë Kosova
kudo. Por dy javë më vonë gastarbeiterët tanë, rreth 70.000 vetëm në
Gjermani, nuk ishin më një masë inerte pa interesa për politikën, ata do të
kuptojnë se varfëria e Kosovës para së gjithash ishte në thelbin e saj thellësisht
politike. Kosova, e pasur me resurse natyrore dhe njerëzore, mbahej për
motive politike në varfëri, sepse shfrytëzohej egërsisht. Në Prishtinë me 11
mars shpërtheu protesta e parë studentore, e cila u përsërit edhe më e madhe
me 26 mars në ditën kur stafeta e Titos arriti në Prishtinë, por këtë herë ajo
nuk u prit si dhjetra herë më parë me festime pompoze e entuziazëm të shtirur,
sepse studentët nuk e pranonin atë si simbolikë të filozofisë politike shtetërore
të integrizmit jugosllav, dmth. Kosova për brezin e ri nuk perceptohej më, pa
kurrëfarë kontestimi publik, si hapësirë jugosllave ku mund të organizoheshin
rituale të tilla politike që demonstronin forcë shtetërore të Jugosllavisë në këtë
vend. “Jemi shqiptarë, nuk jemi jugosllavë’’ ishte njëra nga parullat që e
nënvizonte qartë orientimin politik të masës shqiptare në protestë. Koha ishte
për ndryshim. Titoja kishte vdekur një vit më parë, jo vetëm biologjikisht. Në
Kosovë, ai me këto demonstrata, ai vdiç edhe politikisht. Përfundimisht. Por
ajo që ndodhi në mbrëmjen e 11 marsit në rrugët e Prishtinës nuk u regjistrua
në asnjë medium në botë. As në Jugosllavi. Madje as në Kosovë. Ndoshta ishte
një ngjarje e vogël për botën, e cila do të hutohej, po të informohej, nga ky
zhvillim i befasishëm në vendin e socializmit me fytyrë njeriu. Shteti
jugosllav, në anën tjetër, donte ta bagatelizonte demonstratën, e mbante
fshehur, sepse edhe ai ishte i befasuar nga vendosmëria e masës shqiptare. Për
të dinin vetëm protagonistët e saj dhe ata që kishin qenë dëshmitarë okularë.
Por këta ishin shumë, dhjetramijë. Por atë që s’e dinte publiku i gjerë jashtë
Prishtinës, e dinte deri në detaje Beogradi, i cili kishte frikë prej këtyre
zhvillimeve kërcënuese. Dhe ai reagoi menjëherë, në mënyrë refleksive si
qendër antishqiptare. Kancelaritë e botës duhet t’a kenë regjistruar patjetër
këtë dridhje tektonike politike. Disa me seriozitetin e duhur. Dhe me interesim
të madh. Por hë për hë publiku botëror ishte kursyer nga ky lajm tronditës për
shtetin e festivaleve dhe të progresit, për Jugosllavinë socialiste, e cila në botë
gëzonte një prestigj të lartë. Marsi i vitit 1981 ishte i trazuar edhe përtej
Atlantikut. Ishte dita e parafundit e “marcit’’ meteorologjikisht tekanjoz të
Luigj Gurakuqit. Më 30 mars u krye një atentat mbi presidentin e ShBA-së,
Ronald Reagan, i cili i fitoi zgjedhjet presidenciale një vit më herët me një
retorikë të fortë kundërkomuniste, antisovjetike, pra ai do të bënte, ashtu siç
kishte paralajmëruar në fushatën zgjedhore, një politikë aktive kundër
perandorisë së pafund ruse. Me vrasjen e tij, Bashkimi Sovjetik duhet të ketë
shpresuar se Shtetet e Bashkuara do të ndryshonin kursin politik. Mesazhi u
dha, por pa efektet e pritura. Siç dihet, presidenti Reagan e mbijetoi sulmin,
madje u rizgjodh edhe për një mandat tjetër president i Shteteve të Bashkuara.
Dhe disa vite pas atentatit, në vitin 1987 po ky president i bën thirrje nga
Berlini kolegut të tij rus: “Mr. Gorbatchev, tear down this wall.’’ (“Zoti
Gorbaçov, shembeni këtë mur.’’). Viti 1981 vazhdon. Dy javë më vonë, me
14 prill, Shtetet e Bashkuara shkëlqejnë si fuqi e parë teknologjike në botë.
Anija kozmike amerikane “Columbia’’ u lansua për herë të parë në gjithësi.
Kjo ngjarje nuk ishte thjesht një sukses i shkencës dhe inxhinierisë së lartë, në
përgjithësi një sukses i njerëzimit. I tillë ishte pa dyshim, por jo vetëm. Ishte
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në të njëjtën kohë, dhe para së
gjithash, një sukses i madh politik i
Shteteve të Bashkuara, i Perëndimit në
tërësi në raport me botën tjetër përtej
perdes së hekurt, Lindjes komuniste.
Lansimi i “Columbia’’-s shënonte
superioritetin teknologjik të Botës së
Lirë kundrejt Bllokut socialist të
Lindjes, i cili vegjetonte në stagnim
politik, ekonomik, teknologjik e
kulturor. Ishte një botë e shtangur në
një pozicion ideologjik sulmi ndaj
Perëndimit që kujtonte se me akte
dhune mund të ndryshohet kahu i
historisë. Maji sjell lulet kudo, por ai

këtë vit në Kosovë bashkë me lulet
solli edhe plumbat. Pranvera nuk po
vononte, ajo sillte veç gjelbrimit edhe
stuhi e vringëllima armësh. Dikush
donte që ajo të përgjakej dhe ajo u
përgjak. Me 13 maj në Kosovë vriten
në shtëpinë e tyre në Prekaz Nebih e
Tahir Meha, atë dhe bir, të cilët luftuan
deri në fundin e tyre heroik me policinë serbe, jugosllave. Kjo histori do të
përsëritet edhe 17 vjet më vonë, po në
këtë katund, shumë herë më e përgjakshme. Por edhe më e lavdishme.
Historia e njeh këtë ngjarje si Epopenë
e familjes Jashari. Kosova nga 11
marsi 1981 deri në këtë ditë të rezistencës së armatosur ishte tronditur nga
demonstrata të mëdha ku morën pjesë
i madh e i vogël, qindramijë, ndoshta
mbi një milion shqiptarë të revoltuar
dolën rrugëve për të manifestuar
vullnetin e tyre politik kundër shtetit
shtypës jugosllav, por këto demonstrata masive kishin qenë fund e krye
paqësore. Pa dhunë, kundër dhunës,
vetëm këtë s’e kishin pritur serbët. Ata
donin që në krye të herës një revoltë
kryengritëse të armatosur, jo ekskluzivisht politike. Në njërën anë, demonstrantët duarthatë që brohorisnin parullat “Kosova punon, Beogradi ndërtohet’’, “Kosova Republikë’’, “Republikë, kushtetutë, ja me hatër, ja me
luftë!’’, etj. etj. Në anën tjetër të
barrikadës, policia dhe ushtria jugosllave, hetuesit, prokurorët dhe

gjyqtarët, gjithë mekanizmi represiv i shtetit. Në mes pellgu i madh i gjakut
të derdhur i të vrarëve shqiptarë. Mijë-ra të rinjë nëpër burgje. Shqiptarët
shfrytëzoheshin, shtypeshin dhe vrite-shin saherë që ata kërkonin diçka të
drejtë e të arsyeshme nga politika. Politika atyre u’a njihte vetëm një status,
atë të statistit ose më saktë atë të skllavit modern. Kudo që merreshin vendimet
për ta, ata mungonin. Konsiderohej politikë e rrezikshme pjesëmarrja e tyre si
faktor vendimmarrës. Parulla qendrore e demonstratave të vitit 1981 mbeti
“Kosova Republikë’’. Në këtë kërkesë u pa se masa shqiptare kishte gjetur
çelësin e mobilizimit kombëtar, motivacionin intrinzik për vetorganizim
politik. Pa Republikën shqiptare në Jugosllavi më nuk do të kishte kthim
prapa. Shqiptarët ishin kombi i tretë për kah madhësia në Jugosllavi, pas
serbëve dhe kroatëve, por trajtoheshin si një pakicë kombëtare e
parëndësishme. Autonomia e Krahinës së Kosovës ishte kthyer në një kostum
tepër të ngushtë për popullsinë e kësaj krahine shqiptare që trajtohej nga
Beogradi si një plaçkë lufte. Asaj i mohohej vetëvendosja. Struktura shtetërore
serbe prej kohësh ishin mobilizuar kundër autonomisë, për ta Kosova kishte
fituar si shumë të drejta politike e kushtetutare. Me këtë status Beogradi, de
iure dhe de facto ende sundimtar i Kosovës, kishte në dispozicion hapësirë
dukshëm më të ngushtë për sjellje arbitrare. Por kufizimet ishin të natyrës
sasiore, jo cilësore, kategoriale. Kosova nuk ishte republikë më vete, por

vetëm krahinë brenda Serbisë. Dhuna kishte mbetur si instrument i vetëm
sundimi, ajo ishte, si më parë, mediumi kryesor i komunkimit të serbëve me
shqiptarët, mirëpo kjo dhunë duhej ushtruar brenda kornizave të caktuara, disi
më civilizueshëm dhe jo në mënyrë ekscesive dhe brutale. Këtë gjë duhej ta
kishte siguruar kushtetuta e vitit 1974. Por shpejt u pa se statusi i ri kushtetues
Kosovës de facto nuk i ofronte asaj asnjë lloj vetëmbrojtjeje efektive.
Beogradi, i prirur për dhunë të shfrenuar kundërshqiptare, mund t’i kalonte
këto norma juridike me lehtësi. Në planin global me 13 maj bota u trondit nga
një atentat tjetër, me atentatin mbi Papa Gjon Palin II. Ishte një atentat i KGBsë ruse përmes bullgarëve, të cilët përgatitën për këtë vrasje ekstremistin e
djathtë turk Mehmet Ali Agca-në. Beogradi do të kishte përfituar medailisht
nga ky atentat, duke i paraqitur shqiptarët si muslimanë në anën e Mehmet Ali
Agca-së kundër Perëndimit. Por zbulimi i detajeve të krimit hodhi një dritë
tjetër mbi këtë ngjarje. Agca nuk kishte shtirë mbi Papën për motive fetare,
por ideologjike. Prapa atentatit duhej të qëndronte Moska. Vera e vitit 1981 u
mbizotërua nga një ngjarje e gëzueshme. Me 29 korrik u bë dasma e princit
Charls dhe lady Dianës. Dy muaj e gjysmë më vonë ky gëzim u tret nga kjo
botë e trazuar. Me 6 tetor u vra në Egjipt presidenti Anvar El Sadat, i cili i
theu dogmat e politikës arabe që nuk pajtoheshin me të drejtën për ekzistencë
shtetërore të Izraelit. Politikisht viti 1981 për botën mbaroi me një ngjarje
tepër dramatike, me grushshtetin ushtarak në Poloni me 13 dhjetor. Gjenerali
Wojciech Jaruzelski e shtypi me ushtri lëvizjen Solidarnosc. Perandoria ruse
u trondit në themelet e saj, ndaj e detyroi gjeneralin polak të ndërhynte
ushtarakisht në skenën politike që i kishte dalë dorësh carit të kuq rus
Brezhnjev. Për shqiptarët fundi i vitit kishte përgatitur një befasi të madhe. Në
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natën mes 17 e 18 dhjetorit bën
vetëvrasje kryeministri komunist i
Shqipërisë, Mehmet Shehu. 40 vjet
pas kësaj ngjarjeje ende nuk dihet
saktë se çka e çoi deri këtu kryeministrin Shehu. Në fund të kësaj
kronologjie politike të vitit 1981 themi
se demonstratat e pranverës së këtij
viti për botën e trazuar përbënin
thjesht një ngjarje lokale. Askush nuk
e dinte atëbotë rëndësinë e kësaj
lëvizjeje politike në vendin më demokratik të Lindjes socialiste, siç konsiderohej atëbotë Jugosllavia. Tek 11
marsi 1981 duhet kërkuar rrënjët
politike të intervenimit të NATO-së
18 vjet më vonë me 24 mars 1999. Në
këtë ditë filloi rruga e gjatë e e vështirë
për shtetin e Kosovës.
II
Nga 11 marsi 1981 e deri te 17 shkurti
2008 janë plotë 27 vjet përpjekjeje e
lufte për liri me Serbinë. Në këtë luftë
politike dhe të armatosur janë përfshirë të gjitha shtresat e popullsisë shqiptare dhe gjithë shqiptarët, përfshirë
edhe ata në diasporë, të cilët kanë
dhënë një kontribut të madh. Duke
qenë se ky simpozium po mbahet në
Gjermani, duhet t’i them edhe disa
fjalë miradie për shtetin dhe popullin
gjerman që e ka përkrahur popullin
tonë që nga dita e parë e protestës së
11 marsit 1981. Përkrahja, natyrisht,
ka marrë forma të ndryshme. Në fillim
ishte mbështetje mediale. Çdokujt që
në vitin 1981 ka qenë në moshë të
shkollës, i kujtohen artikujt e “Frankfurter Allgeineiner Zeitung’’-ut dhe të
gazetave të tjera gjermane që mbronin
studentët shqiptarë dhe kërkesat e tyre.
Kjo mbështetje shkon deri te avionët
gjermanë që hedhin bomba mbi Beograd dhe, pas 12 qershorit 1999, mbështetja e fortë diplomatike për shtetin
e ardhshëm të Kosovës. Gjermania
është shteti i parë në botë që e pranoi
akreditimin e ambasadorit të Kosovës
në Berlin. Nga përvoja ime si diplomat
në Gjermani, mund të them se të pakta
janë shtetet në botë që e përkrahin kaq
fuqishëm shtetin tonë si Gjermania.
17.04.2021, Stuttgart
Autori është Konsull, shef i Konsullatës së Përgjithshme të Republikës së
Kosovës në Stuttgart.
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Koha pёr njё portret tё ri pёr Skёnderbeun?

Çdo artist qё vendos tё merret me Gjergj Kastriot Skёnderbeun pёrballet me njё lloj gracke tё padukshme. Ne dimё
shumё mbi jetёn dhe veprёn por pothuajse asgjё mbi
pamjen e kёtij njeriu tё madh. Njёkohёsisht pamja e tij nё
sytё popullit shqiptar ёshtё tashmё e skalitur pёrjetёsisht
nga punimet e piktorёve dhe sidomos skulptorёve. Nёse
njё artist del jashtё kёtyre kornizave rrezikon pёrballjen
me njё kundёrshtim tё njёzёshёm. Nga ana tjetёr zёrat pёr
njё qasje tё re artistike ndaj figurёs sё Skёnderbeut po
shtohen. Skёnderbeu ka qenё njё njeri i gjithanshёm qё ka
i ka mbijetuar shekujve dhe i ka shёrbyer popullit shqiptar
dhe kulturёs Europiane njё mёnyra tё ndryshme. Prandaj
dhe arti pamor duhet tё ketё guximin dhe aftёsinё ta
shikojё atё edhe me sytё e ditёve tё sotme.

Gentile Bellini i cili ishte bashkёkohёs i Skёnderbeut si
dhe qё kishte udhёtuar nё trevat Arbёrore. Mendohet se
Bellini i bёri njё portret Skёnderbeut nё vitin 1466 kur ai
shkoi tё takonte pёr herё tё fundit Papa Palin e Dytё nё
Itali. Fatkeqёsisht piktura e Dell'Altissimo e paraqet
Skёnderbeun me njё kёsulё nё kokё, me pamje anёsore
dhe nё moshё tё thyer, dy vjet para vdekjes sё tij. Prandaj
pёr ne mbetet sёrisht e vёshtire tё kemi njё pёrshkrim tё
plotё tё pamjes sё tij. Me gjithё gjasat, portrete tё tjera tё
Skёnderbeut ndodhen nёpёr arkivat dhe koleksionet e
ndryshme tё Europёs dhe presin tё zbulohen nga brezat e
ardhshёm.

Si ishte pamja e Skёnderbeut
Gjergj Kastriotit ёshtё pёrshkruar shpesh deri nё
detaje nga biografёt e tij, qё
nga Marin Barleti, Dhimitёr
Frangu e deri tek hulumtuesit e sotёm. Por siç thotё
njё shprehje e njohur, “njё
pamje vlen sa njё mijё
fjalё“. Ne nuk e dimё me
bindje se cili pёrshkrim
ёshtё i pёrpiktё apo i pёrfytyruar. Disa tipare tё tij
mund tё merren si tё mirёqёna, pёr shembull qё ai ka qenё njё burrё i fuqishёm, si
dhe qё ka marrё plagё tё ndryshme nё trup gjatё luftrave
tё shumta. Por ne nuk e dimё sa i gjatё ka qenё, çfarё
ngjyre i ka pasur flokёt apo sytё, çfare shprehje apo
tiparesh tё tjera kishte. Ne kemi trashёguar me dhjetra
gravura dhe piktura mbi Gjergj Kastriotin duke filluar qё
nga shekulli i XV. Ato e shfaqin Skёnderbeun herё si
prijёs ushtarak, herё si fisnik, herё me tesha qё nuk
pёrputhen me kohёn e tij. Pothuajse tё gjitha kёto pamje
janё fryt i pёrfytyrimeve ose rrymave artistike tё kohёs.

Skёnderbeu si njё mbinjeri
Sot ne e pёrfytyrojmё
Skёnderbeun si njё udhёheqёs, kalorёs dhe gurthemelin
e vetёdijes kombёtare shqiptare. Ai paraqitet i madh, i
ashpёr, parimor dhe i pathyeshёm. Fitoret e tij pёr 25 vjet
rresht kundёr ushtrisё mё tё
fuqishme dhe tё pamёshirёshme tё kohёs, asaj
Osmane, e kthyen Skёnderbeun nё njё figurё mbinjerёzore e pothuajse hyjnore qё
para vdekjes sё tij. Megjithatё paraqitja e tij nё art nuk ka qenё e tillё qё nё fillim.
Gravurat dhe pikturat e pёrmendura mё sipёr e tregojnё
atё pёrgjithёsisht si njё luftёtar ose fisnik mesjetar. Edhe
pёrmendorja e parё e madhe e ngritur nё Sheshin Albania
nё Romё nё vitin 1940 e bёrё nga skulptori italian Romano
Romanelli e shfaq atё sipas shkollёs neoklasike italiane
me forma tё pastra dhe rumbullakosura. Aty Skёnderbeu
ёshtё i veshur me parzmore, i ulur qetёsisht mbi kalё.
Shpata nё dorёn e tij duket pothuajse e tepёrt ose
ceremoniale. Edhe trupi ёshtё çuditёrisht i shkurtёr nё
krahasim me kalin dhe pёrkrenaren (Pamja 2). Por kjo
pamje nuk do tё zgjaste shumё. Skulptori i njohur shqiptar
Odhise Paskali, gjithashtu bashkёkohёs i Romanelit dhe
nxёnёs i shkollёs Italiane bёri njё bust qё tashmё e njeh
çdo shqiptar. Aty Gjergj Kastrioti paraqitet nё moshё tё re,
me qafё tё fuqishme, vetulla dhe hundё tё mprehta dhe njё

Hulumtuesit pёrgjithёsisht pajtohen se porteti i bёrё nga
piktori Italian Cristofano Dell'Altissimo nё vitin 1552 dhe
qё ndodhet nё Galerinё Uffizzi nё Firence ёshtё portreti
mё besnik i Skёnderbeut (Pamja 1). Kjo pikturё edhe pse
ёshtё bёre pas vdekjes sё tij besohet se ёshtё riprodhim i
njё vizatimi apo pikture tё njё piktori tjetёr tё njohur,
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Njё Skёnderbe pёr shekullin e 21
Shtatore tё shumta tё Skёnderbeut janё vendosur pas
viteve 1990 nё qytete dhe shtete tё ndryshme tё botёs. Ato
janё njё burim krenarie pёr ne dhe mirёnjohje pёr
kryetrimin arbёror. Por shpesh herё, dhe pёr fat te keq, ato
kanё habitur ose janё pёrqeshur nga shikuesit. Disa nga
veprat e reja janё bёrё me deshirё tё mirё por jo gjithmonё
kanё kaluar nё vlerёsime komisionesh apo konkurse tё
mirёfillta. Nuk ёshtё habi tё ndeshёsh njё skulpturё tё
Skёnderbeut me trup tepёr tё shkurtёr apo tё hollё, ose me
fytyrё disi aziatike. Ato nuk janё menduar tё jenё vepra tё
artit bashkohor, por janё pasojё e paaftёsisё artistike dhe
rrethanave. Por njёkohёsisht ato nёnkuptojnё qё artistёt
kanё nevojё pёr diçka tё re. Diçka qё flet dhe ecёn nё
kohёn qё ne jetojmё dhe jo mё nё kohёn e realizmit
socialist. Besoj se artistёt por dhe shikuesit e gjerё
shqiptarё duhet tё kenё guximin tё shohin njё Gjergj
Kastriot tё shekullit tё 21. Duhet njё Skёnderbe pёr kohёn
qё populli shqiptar drejton ose bashkёdrejton disa shtete
nё Ballkan dhe ka njё mёrgatё tё shpёrndarё dhe
njekohesisht tё ndёrlidhur me anё tё teknologjisё pothuajse nё çdo cep tё botёs. Ne na mungon njё vepёr arti
bashkohore e cila ёshtё ndryshe por qё arrin tё pёrmbledhё
shpirtin dhe veprёn e Skёnderbeut. Njё vepёr arti e cila e
tregon atё jo vetёm si udhёheqёs tё shquar mesjetar, tё
pathyeshёm nё luftime dhe themelues shteti, por edhe si
njё njeri qё fliste disa gjuhё tё huaja, qё bёnte tregti me
lindjen dhe perёndimin, qё bёnte marrёveshje politike tё
hapura dhe tё fshehta, qё miratonte ligje, qё udhёtonte me
kalё dhe anije, qё besoi nё Zot si ortodoks, mysliman e
katolik, qё pёrleshej nё fushёbeteja dhe qё dinte tё fliste
nё oborret mbretёrore dhe papale, qё ishte njё kryengritёs
kundёr rrymave tё kohёs, qё kishte edhe frikё nga vdekja,
qё luftonte pёr tё jetuar i lirё por edhe pёr tё zmadhuar
tokat e trashёguara nga tё parёt, qё diti tё drejtonte njё
ushtri tё pёrbashkёt me shqiptarё, sllavё, francezё, italianё
dhe gjermanё, qё dashuronte gruan dhe fёmijёn e tij, qё u
tradhёtua nga njerёzit e gjakut dhe luftёtarёt e besuar po
prap diti t´i falte ata, qё luftoi kundёr njё ushtrie pushtuese
nё tokat Arbёrore por edhe kundёr princave italiane nё
tokёn e Italisё. Njё njeri qё ёshtё bёre pothuajse hyjnor por
kishte tё njёjtat veti dhe mangёsi si ne qё jetojmё nё vitin
2021.

mjekёrr si ujёvarё, mbi kokё i qёndron pёrkrenarja e
mirёnjohur me kryet e dhisё. Paskali e bёri kёtё bust nё
vitin 1939, kur Italia pushtoi ushtarakisht Shqipёrinё. Kjo
vepёr ndoshta u ndёrthur me shpresёn dhe guximin e
shqiptarёve pёr t´u pёrballur me njё ushtri tjetёr pushtuese.
Shumё shpejt “Skёnderbeu i Paskalit’’ hyri nё vetёdijen
popullore si “Skёnderbeu i vёrtetё’’. Kjo pamje u gdhend
edhe mё tej nga shtatorja e vendosur nё Krujё mё 1959 e
bёrё nga skulptori Janaq Paço. Vepra e Paços edhe pse e
bёrё nёn shtrёngimet e realizmit socialist, ёshtё ndoshta
mё e arrira artistikisht. Ajo ndёrthur shkollёn klasike me
njё figurё tё zhdёrvjellёt qё leviz fuqishёm. Skulptura tё
tilla janё tё rralla nё botёn e artit shqiptar. Njё riprodhim i
veprёs se Paços ёshtё vendosur edhe nё Prishtinё. Mё vonё
njё tjetёr pёrmendore u vendos nё sheshin kryesor tё
Tiranёs nё vitin 1968, e berё bashkarisht nga Paskali, Paço
dhe Andrea Mano (Pamja 3). Kjo vepёr ёshtё bёrё qartёsisht nёn mbikqyrjen e rreptё tё realizmit socialist. Aty
Skёnderbeu ёshtё madhёshtor dhe mishёron mbinjeriun,
pothuajse njё shenjtor, ndoshta siç e pёrfytyronin edhe
Papёt kur e emёruan “Athleta Christi’’ dhe mbrojtёs i
qytetёrimit tё krishterё Europian. Skulptura tё tjera tё
kёsaj fryme u vendosёn mё pas nё Muzeun Historik
Kombёtar nё Tiranё dhe nё Muzeun e Krujёs. Mё vonё
edhe nё qytetin e Shkupit nё Maqedoninё e Veriut si dhe
nё Miçigan tё SHBA-ve. Edhe pjesё tё tjera tё artit pamor
ndoqёn tё njёjtёn qasje; pikturat, grafikat, teatrot dhe
filmat çimentuan mё tej e deri mё sot “Skёnderbeun e
Paskalit’’ ose tё realizmit socialist.

Pamja 1: Cristofano Dell'Altissimo 1552,
Galeria Uffizi Firence, Itali.
Pamja 2: Romano Romanelli 1940, Sheshi Albania, Itali.
Pamja 3: Odhise Paskali, Janaq Paço, Andrea Mano 1968,
Tiranё, Shqipёri
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Violeta Allmuça, Vjenë

Kulti i fjalës poetike
Vështrim mbi vëllimin poetik të Sali Bashotës, “Në fillim ishte drita”

Vëllimi poetik “Në fillim ishte drita” është ndarë në tre
cikle të ndryshme: SI, NËSE, KUR. Mesa duket poeti i
mbetet besnik traditës së kësaj paraqitjeje të poezisë së
tij. Le të njihemi me poezinë: “Si pagjumësia e fjalës”.
/Nuk dua të fle sonte pa të kujtuar ty/Duke i ujitur lulet
në kopshtin e qiellit/E kam të vështirë t`i këpus kujtimet
përsëri/ Në javën e parë të prillit/ Nuk dua sonte fare
gjumë në sy/Jam bërë kopshtar që lulet i çel/ Kur në
damarët e mi të kam ty/Klithma e dashurisë ndihet thellë/.

Pas disa botimeve të vlerësuara nga kritika letrare dhe
lexuesi, këtë herë poeti tashmë i mirënjohur Sali Bashota
na sjell përsëri një element hyjnor në këtë vëllim
polivalent, dritën, e cila përbën tërësinë e kohës njerëzore
si term për artin e poezisë. Të shprehur si përfytyrim
artistik autori operon me vargjet lirike, nëpërmjet një
shtresimi të veçantë filozofik. Ndoshta duke e adhuruar
dhe konsideruar dritën si diçka hyjno-re, ai mediton dhe
përqendrohet mbi ndjenjat dhe emocionet pikërisht tek
energjia e dritës, duke e përdorur këtë burim për të
ndriçuar vargjet e tij. Jo rastësisht e ka përdorur një
element tjetër ekzistencial (zjarrin) edhe në librin:
“Rruzullimi i zjarrit”), me prozë poetike, po ashtu një
vepër Unike në krijimtarinë e tij letrare. Poeti është i lirë
të përjetësojë e afirmojë pafund në një vepër letrare
bashkëkohësinë, pikëvështrimin dhe fjalën artistike.

Të gjitha këto vargje metaforike i paraprijnë kultit të fjalës
poetike dhe janë përshkuar nga një shpirt i vetëm
nëpërmjet të cilit krijuesi atribuon frymën e dashurisë. Pra
çdo varg poetik është krijuar në shpirt, ku dëgjohet fryma
e tij. Autori ka ecur përtej vargjeve derisa ka ndjerë
klithmën e dashurisë. Muza e dashurisë nuk pyet për
rastësinë por duke zgjedhur të priret me pasurimin e
krijimit të çdo fjale poetike. Dhe ia arrin deri në shpirtin e
fjalës hyjnore kur agu shkrihet në dritë. Ka ndodhur që
pothuajse shumica e poezive me të cilat poeti ka shkrirë
edhe vetveten të vijnë për lexuesin me adhurimin e fjalës
së përzgjedhur. Të jesh poet i vlerave artistike dhe estetike
duhet të frymëzohesh nga dashuria. Asnjë qenie njerëzore
nuk mund të jetojë pa dashuri. Poetët, jo se jo. Mesa shihet
edhe në këtë poezi, derisa të jetë drita poeti Sali Bashota
do të shkruajë vargje të larmishme dhe magjepsëse, si
poezitë: “Si mosha e dashurisë”, “Si pritja e zemëruar”,
“Si paraloja”, etj.
Në poezinë tjetër , “Si melankolia” krijuesi shkruan: /Nuk
të shoh as në kopshtin me lule/Duke ujitur trëndafilët
blu/Kumbon zëri yt kur u përkule/Si pulëbardhat e detit
gjithashtu/Kjo poezi e harroi vapën e verës/Si akrepat e
ndalur në orë/Çelësin e dyshimit mos ia vë derës/Letrat e
dashurisë tani i shkruan me dorë/.
Qenia e poetit është e përshkruar gjithashtu në këto vargje
dhe poezia ka esencën e vet, respektivisht qenësinë e tij
poetike që shkrihet me qenien letrare artistike dhe
estetike. Simboli i dritës ashtu si liria i ndihmon poetët t`i
qasen dritës. Secili e pikturon dritën me ngjyrën shpirtërore. Në vetëdijen e poetit shfaqen vargje që lindin thellë
në shpirt bashkë me relacionin semantik. Figuracioni
letrar e zbulon fjalën në imagjinatën e krijimit të botës së
brendshme shpirtërore artistike në kohë dhe hapësirë.
Poeti mediton rreth dritës duke u bashkuar me qenien
njerëzore dhe poezia nëpërmjet frymëzimit shpirtëror
kthehet në materie.

Vëllimi poetik “Në fillim ishte drita”
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Në poezitë e vëllimit “Në fillim ishte drita”, Sali Bashota
është mjeshtër i fjalës për dashurinë sublime, me një lirikë
sa shpirtërore po aq me nuanca erotike dhe ndjesi humane,
ku përpos mesazhit poetik, figurave letrare, metaforave
befasuese, simbolit, krahasimit dhe një strukturë gjuhësore letrare, plot lirizëm të hollë shpreh pasurinë e përjetimit
artistik. Bashota duket sikur i largohet reales ndërkohë që
zbulon më shumë botën e imazheve. Brendësia shpirtërore-metafizike e këtij poeti dallohet pikërisht për vlerat e
përzgjedhjes së fjalës artistike që na sjell po ashtu edhe
vlerat estetike të një vepre poetike. Krijuesit nuk kanë
mision të qartësojnë motivin, por fjalën. Poezia nuk mund
të jetojë pa dritë, as në hije. Në ciklet poetike: SI, NËSE,
KUR shkrimtari i dashurisë Sali Bashota, priret nga krijuesi tipik modern për të zgjedhur artin e fjalës së përsosur.
Ky burim magjik për ta ngritur fjalën e shkruar në kultin
e saj i sjell leximit të librit një risi të re. Vetë poeti si
idealist ka imunitetin e fjalës së vërtetë artistike.

Lexojmë poezinë emocionuese që lind në universin e
imazheve. “Nëse zgjohen kujtimet e tretura”. /Zgjohen
kujtimet e tretura/ Në shtegun e vet/Ngrihen dallgët e
fjetura/Që as hija nuk i pret/ S`ka gjë më të bukur sa ta
gdhend portretin tënd/ Në ashtin e shpirtit tim/Jeta pa
vdekje tashmë aty ka zënë vend/ Deri në amshim/.
Forca e krijmit të kësaj poezie gjallon në forcën e vargut
1-3, 2-4 duke shprehur vetveten me zërin e vet dhe duke
u shkrirë në zërin kujtesës njerëzore. Poeti bashkon
dy zëra duke komunikuar artistikisht me të vërtetën e
dritës artistike-poetike. Gjithashtu në këtë cikël lexojmë
edhe poezi me metafora të rralla: “Nëse klith për secilën
fjalë”, “Nëse mbaron prova e zjarrit”, “Nëse ngjallet
vetmia”, “Nëse këndojnë zogjtë at ty” etj.
Vijojmë me poezinë, “Kur heshtin zogjtë”. /Mjafton të
vish e buzëqeshur/ Duke e shkundur qerpikun e zi/Edhe
zogjtë tashmë kanë heshtur/Ashtu siç hesht nganjëherë
ti/Mjafton ta përqafosh mëngjesin/Me mallin e përshëndetjes/Të dashuruarit gjithnjë presin/Lojën midis shkrumbit dhe etjes/Mjafton të jesh zgjuar/Deri në mesnatën e
vonë/Me lulen e dashurisë në duar/Ashtu siç ëndërroje
gjithmonë/.
Në këtë cikël lexojmë edhe poezitë: “Kur zgjohen
engjëjt”, “Kur ti vjen në vjeshtë”, “Kur fiken qirinjtë”, e
të tjera, ku mendimi lexuesit mbetet po aq i vlerësuar.
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Sabije Dervishi-Veseli, ShBA

Dramë ku lëvizin legjendat dhe shekujt
Pasi e lexova romanin “Shtyje hënën” të Angjelina Markut shkruar me një stil unik,
m`u duk si librat e Harry Potter.

Shënime për autoren:
Angjelina Marku lindi me 16 korrik 1968
në Gjakovë. Ka përfunduar shkollën e lartë
pedagogjike ‘‘Bajram Curri’’ në qytetin e
lindjes dhe ka qenë e angazhuar për disa
vite si mësimdhënëse. Shkruan prozë dhe
poezi. Ka marrë pjesë në shumë orë letrare
dhe në disa konkurse letrare në të cilat
është shpërblyer me çmime.

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
dramë 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.
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Është anëtare e Lidhjes së Krijuesve
Shqiptarë në Mërgatë si dhe e Lidhjes së
Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë në
Austri ‘‘Aleksandër Moisiu’’ me seli në
Vjenë, ku dhe jeton bashkë me familjen.
Ka botuar:
-‘‘Dimri i Shekullit’’ (2018, roman, shtëpia botuese ‘‘IWA Bogdani’’, Kosovë/
Begjikë)
-‘‘Winter of the century’’ (2020, roman,
anglisht, shtëpia botuese ‘‘Lulu’’, SHBA)
-‘‘Kohë për veten’’ (2020, përmbledhje
me poezi)
-‘‘Tempo para mi alma’’ (2020, përmbledhje me poezi në spanjollisht, shtëpia
botuese ‘‘Lulu’’, SHBA)
-‘‘Time for myself’’ (2020, përmbledhje
me poezi, shtëpia botuese ‘‘Lulu’’, SHBA)

Prof. Dr. Hamit Boriçi, Tiranë

Nasuf Dizdari - nga revista “Albania”
te gazeta “Shpresa Kombëtare”

Gjurmime publicistike
1.
Kur Konica ftonte bashkëpunëtorë nga Shkodra për
revistën “Albania”, njëri prej intelektualëve që iu përgjegj me shkrime ishte edhe Nasuf Dizdari, dijetari
poliglot, publicist, historian dhe drejtues shtypi.
Kush ishte Nasuf Dizdari?
Dy fjalë. Djalë nga dera e dizdarëve me histori në qytetin
e Shkodrës. Mësimet fillore dhe të mesmen Ruzhdije (
Shkollë plotore qytetëse triklasëshe, ekuivalente me semimaturë) i kreu në Shkodër. Vijoi Kolegjin Saverian,
Shkollë e mesme e etënve jezuitë në Shkodër. Studimet e
larta i bëri në Stamboll (Turqi) dhe në Vjenë (Austri).
Pas kthimit në atdhe, për një kohë punoi në nënprefekturën e Lezhës, ndërkohë vazhdonte mësimdhënës i
gjuhës turke në Kolegjin Saverian.
Më 1897 emërohet në Konsullatën Austro-Hunagreze në
Shkodër, fillimisht përkthyes, më vonë kryepërkthyes i
Konsullatës, detyrë që kreu e pa ndërprerje deri në
fillimin e Luftës së Parë Botërore (1916-1918). Gjatë dy
dhjetëvjeçarëve punoi me kryekonsullin Ippen dhe
konsujt Von Kral e Zambaur, që janë të njohur edhe për
studime e botime në lidhje me Shkodrën dhe Shqipërinë
e Veriut.
Dhe ishte një nga nëpunësit e përfaqësisë diplomatike
austrohungareze, një shqiptar i vetdijshëm dhe besnik i
idealeve kombëtare, me etikë e moral të lartë shoqëror
dhe aftësi komunikuese me bashkëqytetarët për problemet e kohës, prandaj Teodor Ipen e ngarkonte me detyra
në interes të banorëve të qytetit e të malsisë së mbishkodrës. Një rast. Teodor Ipen, duke parë gjëndjen e
vështirë në dimrin e vitit 1898, merr miratimin nga
Vjena, që, me një pjesë të parave të subvencionuara për
franceskanët dhe katolikët në përgjithësi, të blinte 20 ton
misër dhe t’ua shpërndante 60 familjeve më të prekura.
Kjo detyrë iu besua dy nëpunësve-përkthyesë, Nasuf
Dizdarit dhe Zef Serreqit”.3

Nasuf Dizdari

Në dy muajt e fundit të viti 1915, kur trupat serbomalazezë po tërhiqeshin nga Shkodra, duke djegur e
shkatërruar çfarë u dilte përpara, arrestuan dhe inter-nuan
në rajonin e Podgoricës patriotë shkodranë si Luigj
Gurakuqi e Nasuf Dizdari. Më 23 janar, në dalje të qytetit
të Podgoricës, në përballje të guximshme luftarake, me
forca të shumta të ushtrisë malazeze, ra në betejën e
nderit heroi Isa Buletini me 17 trimat e tij. Ceremonia
mortore e të rënëve u bë në Podgoricë më 25 janar 1916,
dy ditë pasi hyri në Shkodër ushtria Austro-Hugareze.

Shih Annelise Wernicke – Teodor Ipen dhe Shqipëria në fokusin e
Perandorisë Austrohungareze- Tiranë, Plejad, f. 44 –Shkresa e Ipenit
3

Nr. 44B e 3 nëntorit 1898, drejtuar MinistrisësëJashtme, Vjenë-Në
ASHV PA XII (Turjei) L.XXX. Kt. Nr. 303
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E përdyjavshmja “Albania” e vitit 1901, duke vlerësuar
Nasuf Dizdarin si historian serioz dhe i përgjegjshëm, në
numrin e pestë të saj njoftonte lexuesit se në numrat e
ardhshëm përmes shkrimeve të bashkëpunëtorit do të
njiheshin me heroizmin e Oso Kukës, që, i rrethuar nga
malazezët, i vuri zjarrin kullës dhe depos së madhe të
barotit, duke hedhur në erë, së bashku me ushtarët armiq,
edhe veten e tij. Artikulli historic “Të djegunit e vet në
kullë të Vraninës në Mal të Zi” u botua në numrat 6, 7, 8
të revistës “Albania” të atij viti.

Nasuf Dizdari mbajti fjalën e rastit. Oratori iu drejtua
heroit: “O atdhetar i flaktë dhe trim i trimave të
Shqipnisë, o sokol i nanës Kosovë dhe besnik i betuem i
atdheut dhe mik i ngushtë i emi, Isë Boletini ...”.
2.
Gjurmët e para të e publicistikës së i gjejmë në revistën
“Albania” që Faik Konica nxirrte në Bruksel. Ai, si njëri
prej njerëzve të penës gegë, asokohe edhe si punonjës në
përfaqësinë diplomatike Austro-Hungareze me seli në
qytetin e Shkodrës, dha një ndihmesë të vyer për revistën
“Albania”, me shkrime, por edhe me përhapjen e saj si
dhe aktivizimin e bashkpunëtorëve, për çka Faik Konica
do ta falënderonte. Ai, në një letër, dërguar nga Bostoni,
do t’i drejtohej Nasuf Dizdarit:
“ I dashur Zot
Edhe në kohë të Sulltan Hamitit, edhe më pastaj kur
rrëmbyen fuqinë xhonturqët, jini sjellur si shqiptar i mirë.
Më keni ndihmur për të përhapur revistën ALBANIA në
Shkodër, edhe nuk harroj shërbimin që i bête ahere
Shqipërisë”.4

Nasuf Dizdari, si bashkëpunëtor-korrespondent, do të
vazhdonte të shkruante në fletoret shqiptare që botoheshun nga patriotët shqiptarë në diasporë gjatë periudhës
së Rilindjes, por edhe pas shpalljes së Pavarësisë së
Shqipërisë. Në revistën “Drita” të Sofjes në vitet 190419087 mbajti rubrikën “Letra nga Shkodra”, të pasur me
ngjarje e zhvillime historike kombëtare në qytetin e
Shkodrës, rrethinat dhe malësitë. Shkruante me pseudonimet N. N. Shkodrani dhe N. Muhamedani
Një nga gazetat me të cilat bashkëpunoi pas shpalljes së
Pavarësisë ishte “Vëllaznija” e Vjenës.8 Nasuf Dizdari,
përveç artikujve, si mbledhës i folklorit shqiptar, botoi
edhe një cikël këngësh popullore, kushtuar ngjarjeve dhe
heroizmave të trimave shqiptarë, si Kanga e Osos Kukës
(nr.48), Kanga e Kërnicës (nr. 50), Kanga e Miletit,
Kanga e Dervish Pashës dhe Kanga e Mehmet Beut (nr.
52), Kanga e Ali Pashë Tepelenës dhe e Hamza Kazazit”
(nr. 53), Kanga e Maliq Pashë Dibrës (nr. 56) dhe “Kanga
e Mustafa Pashës” (nr. 59). Ai përcillte nga Shkodra
“Fjalë t’urta popullore” për rubrikën me këtë emërtim.
Në “Vëllaznija” botoi edhe “Gjë e gjëza”.

Fjala ishte për kohët e para të qarkullimit të revistës
“Albania”, kur Konica ftonte bashkëpunëtorë nga
Shkodra, jo vetëm si ish-nxënës i Kolegjit Saverian të
Shkodrës, por se kishte konsideratë të lartë për shkrimtarët e gjuhëtarët e veriut, disa prej të cilëve i kishte
njohur së afërmi. Për një bashkëpunim të tillë paraqiste
interes të veçantë Austro-Hungaria, nën protektoratin e
së cilës ishte edhe revista “Albania”.
Redaksia e revistës, me një vizion të gjërë e në dritë
kombëtare motivonte hapjen e dyerve shkrimtarëve gegë,
ashtu si edhe atyre toskë. Në shënimin “Ç'bëjtim,
Ç‘duhet bërë, Ç'do të bejmë arsyetohej: “Për me bam ni
gazetë nuk vetëm tosknisht, por krejt shqyp, domethanë,
tosknisht edhe gegnisht, filluem te numri 5 e ma shumë
te numri 8 me qit t'shkruemuna n'gjuhë shqyp, siç e
përdorin shqiptarët e veriut o Gegët”. Revista “Albania”,
Bruksel, 30). Ndër bashkëpunëtorët e parë të “Albania”s ishin Filip Shiroka, Nasuf Bej Dizdari, Ndoc Nikaj,
Gjergj Fishta, Pashko Bardhi etj. 5

Në vitet 1923-1924 themeloi dhe drejtoi gazetën
“Shpresa Kombëtare” të Shkodrës. Pas ndërprerjes së
botimit të kësaj fletoreje, ai merrej me mbledhjen e
folklorit.
Ndërkohë, me atributet e konsulentit, ndihmon djalin e
tij, gjuhëtarin e mirënjohur Tahir Dizdari, që gjurmonte
fjalë të osmanishtes që kishin hyrë në të folmen e
përditshme.9

Nasuf Dizdari në revistën “Albania” shkruante me
pseudonim, kryesisht me siglat N.B.D. Në këtë të
përkohshme që në herët e para iu përkushtua temave
historike. Studimi i tij i parë, titulluar Jeta e Kara Mahmut
Pashë Bushatit të Shkodrës, u botua në 3 numra rradhas,
në dy gjuhë, shqip e frëngjisht.6

3.
Por aftësitë mjeshtërore të publicistikës, të organizimit
dhe drejtimit të medias i shpalosi në gazetën “Shpresa
kombëtare” të Shkodrës, që qarkulloi si gazetë e
pavarur.10

Burim i cituar -: Annelise Wernicke – Teodor Ipen dhe Shqipëria në
fokusin e Perandorisë Austrohungareze- Tiranë, Plejad, f. 241
5
Shih dy volumet e parë, (Vol. A I mars 1897 – 1898 dhe Vol B-II,
(maj dhjetor 1899
6
Revista “Albania”, VOL. C-D nr. 3, 15- 30 mars 1899; 15-30 prill
1899, nr. 4 dhe 15-30 maj 1899, nr.5 mbetet edhe sot, referenë në
artikujt publicistikë dhe trajtesat shkencore të historike.
7
“Drita” gazetë e përdyjavshme politike, shoqërore, kulturor, letrare
me kronika të kohës që u botua në Sofje të Bullgarisë gjatë viteve 19011908. Drejtohej nga Shahin Kolonja, një nga publicitët e shquar të
Rilindjes Kombëtare. Moto e gazetës ishte: “Mpron të drejtat e kombit
shqiptar”

Gazeta “Vëllaznija”, organ shtypi politik, shoqëror e kulturor me
ilustrime, në gjuhën shqipe, botim i Shoqënisë “Dija”, fillimisht e
përdyjavshme, nga numri 6 javore. Numri i parë doli më 12 janar 1916.
Vijoi deri nga fundi i vitit 1918.
9
Osmanologu Tahir Dizdari është autor i “Fjalorit të orientalizmave
në gjuhën shqipe” me rreth 4500 fjalë me prejardhje nga gjuhët turke,
arabe dhe perse, botuar shumë vonë, në vitin 2005
10
Gazeta “Shpresa Kombëtare” si fletore e përjavshme politike,
shoqërore, wkono, ike, kulturore etj., me 5 faqe. Numri i parë doli më
15 gusht 1923. Vijoi edhe në vitin 1924
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sija”. ““Lala i Shkodrës” debatin e përmbyll me një
këshillë të tërthortë ironike për Mis Penjilin, ironizon:
“Shofim se zotnija e tij aq sa din, aq flet, por mund ti
thona se asht shumë punë e urtë mos me folë e me shkrue
pa dijtë !!!”.14
Shkrimi i tretë, përsëri është një polemikë, titulluar ““Nji
përgënjeshtrim të agjencisë “Puglia”. Autori, sërish
anonim, me siglën “i”, në “Shpresa Kombëtare” të dates
27 shkurt 1924 kishte botuar artikullin kritik “Shkodra
dhe Qeveria” ku argumentonte pse “anijet italiane nuk
kanë të drejtë me udhëtue në lumin Bunë e në Liqe”.
Agjencia e përgènjeshtroi në numrin e datës 8 maj 1924
të fletores “Ora e Maleve” të Shkodrës. Autori “i” hedh
poshtë me fakte konkrete stisjet, të pavërtetat e
“Përgjigjes” së agjencisë “Puglia”, duke filluar nga
kryeavullorja e “Puglias”, vijuar me simotrat e saj
“Malvina” dhe “S. Nicola” që lundronin në lumin e
Bunës dhe në Liqenin e Shkodrës nuk kishin marinarë
shqiptarë, por vetëm italianë, kur ligjërisht duheshin edhe
shqiptarë. Për këtë arsye, gazeta kritikon edhe qeverinë
lokale.15

Një vështrim i shkurtër në disa numra të kësaj gazete,
koleksioni i së cilës ruhet edhe në Bibilotekën Kombëtare, do të na njohë me “formimin e plotë prej demokrati,
madje me ide tipike perëndimore të Nasuf Dizdarit. Sado
modeste në dukje e faqe, ajo ishte një gazetë e kulturës,
enciklopedike, politike, shoqërore e letrare; historike e
aktuale, me vlera kombëtare, por edhe profesionale
gazetareske”.11
Tematika e fletores “Shpresa kombëtare” është e larmishme, ashtu si realiteti jetësor. Lënda është renditur e
shpërndarë në katër faqet: problemet më të rëndësishme
në faqen e parë e të dytë; çështjet shoqërore, kulturore e
letrare në faqen e tretë dhe të katërt.
Editoriali përurues u drejtohet “Kënduesvet”. Autori,
Nasuf Dizdari u kumton atyre misionin dhe përgjegjësinë
që ka marrë përsipër: Fletorja” Shpresa Kombëtare” ka
me e krye detyrën e zbatue programin doemos simas
parimeve të saj. Gazeta jonë do të jetë e pa anshme, nuk
do të merret me çashtje partinash e personale. Shtyllat e
saj do t’jenë t’ hapta vetëm për shkrime që i përmahen
qellimit të sipërthanun, për mirësinë reale e përparim të
shëndoshtë e pa trazime për të mirën e popullit
shqyptar”.12

I katërti shkrim titullohet “Gjendja e shqyptarve në
Çamëri”. Lexojmë: “Korrespondenti ynë nga Vlona na
njofton se gjendja e shyptarve të Çamërisë asht e
mjerueme nga shkaku se Qeveria Greke nuk po i mban
zotimet që ka marrë prej Shoqnisë së Kombeve dhe
Fuqive të Mëdha për përjashtimin e çamve nga çkëmbimi
i popullsisë shqiptare...”. (Gazeta “Shpresa kombëtare”,
Shkodër, 26 mars 1924). Ky lajm i zgjeruar përfundon
me kërkesën: “Lypset që Qeveria jonë, pa vonesë, të
ngarkojë përfaqësuesit e saj në Lidhjen e Kombeve dhe
Fuqive. të Mëdha me protestue për këtë qendrim të
padrejtë” ...”. “Në kjoftë se nuk ka me na u kqyrë e drejta,
Qeveria jonë të marrin masa reciproke”.16

I qartë politikisht është edhe në editorialin “Lufta e
zgjedhjeve”. Me ashpërsi kritikon ish-deputetët “mendojnë vetëm për vedi, për njerëz të tyne, për partitë e tyne si
me gjetë mënyrën me rrejtë e me fitue”. Parimisht e
praktikisht u kujton zgjedhësve se ish-deputetët nuk lënë
gurë pa luajtur. “Dikush përdoron rrenën, dikush
intrigën, dikush besën, dikush miqësinë me thithë për vedi
sa ma shumë zane (zgjedhës)” ... “Partitë tona janë tuj
përdorue të gjithë fuqinë e tyne për me shnjerzue njenatjetren”. Ndaj lëshon thirrjen: “Popull i mjerë, hap sytë
mirë se, po qe se nuk merr mend, ma zi ke me vuejtë”.13
Gazeta” Shpresa kombëtare”, Shkodër, 26 mars 1924

Me artikullin “Gjëndja jonë” bëhet e ditur për reagimet e
zhvillimet pas vtasjes së Avni Rrustemit. Gazeta njofton
se “Në Vlonë para e mbas varrimit të ndjerit Avni u banë
lidhje e betime”....”Disa deputetë venduen, dhanë besën
para popullit për mos me marrë më punë të Konstitutjes
në Tiranë”....”Ne na duket se ditët e fundit kanë tregue
veten drejtuesit e fatit t’Atdheut de fakto, ashtu si janë,
gjendjen e vështirë të shtetit tonë, të cilën deri sot me
“therori patriotike” e fjalë, rrena thanë para botës së
huaj e popullit, kemi dijtë me e mshehë, tashti e kaluen
sheshazi pa perdre, pa turp, pa marre. Rrezik për shtetin
tone! Dishprim për popullin e shkretë!”. 17 Ndërsa
artikullii “Në rrezik morali shqyptar” është një analizë
me përmbajtje politike dhe socio-psikologjike për
rrethanat e vështira në të cilat jetonte shoqëria shqiptare
dhe atdheu i tyre, Shqipëria. Autori shprehej: “Morali ka
hupë! Ka hupë në shpi, ka hupë në politikë”, ka hupë në
tregti, lëngatë e tërbueme qi ka marr hov”. Duke kërkuar
shkaqet sillen fjalë, urti popullore: “Peshku qelbet prej

Katër çështje të rëndësishme që u interesojnë lexuesve
pasqyrohen në numrin e 26 marsit të vitit 1924. Fillojmë
me editorialin “Shkodra po maron”, ... “Shkodra e bukur,
lulja, shpresa, krenaria e të gjithë shtetit tonë, deri tash
zemra e kshtenimit e shpirti i myslimanëve, po maron”.
Dhe jepen të dhëna për gjëndjen e përgjithshme, rënien
morale e shoqërore.
Në “Problema e kryeqytetit” trajtohet një nga shqetësimet që të gjithë organet e shtypit e kishin në rend të
ditës me debate të zjarrta. Në formën e një “letre”, autori
“Lala i Shkodrës” polemizon me Z. M. Penjili, Mis i
Kuvendit Kushtetues, që kërkon të bëhet Kruja kryqytet.
Sipas tij, “Kushtet kryesore qi lypen për me u ba nji vend
Kryegjytet i Shqipnisë i ka Kruja si asnji tjetër qytet i
yni”. Këtë, me mendjen e tij, e motivon: “Tri janë pikat
kryesore qi ai paraqet: Strategjija, Qetësija, Shëndet11
12
13
14

“Shkodra.news”, Mmarch 16, 2018
Gazeta “Shpresa Kombëtare”, nr. 1, e mërkurë 15 gusht 1923
Gazeta “Shpresa kombëtare”, Shkodër, 26 mars 1924
Gazeta “Shpresa kombëtare”, Shkodër, 26 mars 1924

15
16
17

42

Gazeta “Shpresa kombëtare”, Shkodër, 26 mars 1924
- Po aty
Gazeta “Shpresa kombëtare”, Shkodër, 7 maj 1924

Besnik Dizdari 20 këto arritje dhe vlera do t’i shihte në
shkrime si ato me tituj "Qeveria e opozita" apo në
"Zgjedhja e misave për Kuvendin Kushtetues", analiza e
“trajtime publicistike me frymë e parime demokratike
dhe përparimtare të një shoqërije të civilizuar”. Dhe do të
argumentonte se Nasuf Dizdari “që në në fillim të viteve
'20 do të shkruante se “parlamenti duhet të kontrollojë
qeverinë dhe qeveria duhet të zbatojë ligjet e vendimet e
parlamentit; se zgjedhësit duhet të jenë të pavarura dhe
të votojnë për njerëzit e ndershëm e atdhetarë”.21

kreje. Pema shef pemen e piqet. Më difto me ke rri, të
tham se kush je!”.18
Në numrat e “Shpresës Kombëtare” janë trajtuar edhe
tema që lidhen me përmbajtjen dhe veprimtarinë
profesionale të gazetarisë, siç është censura zyrtare ndaj
mediave. Në artikullin problemor “Cenzura e Lirija e
shtypit” është përceptuar si një dukuri historike që “Ka le
bashkë me librat e parë në Mesjetë nga “Baba i censurës”
Papa Aleksandri VI (1558) dhe me emërtime e
justifikime trilluese ka ardhur deri në ditët tona. Më tej
kritikohet ligjësimi e zyrtarizimi shtetëror i censures,
“huazuar dhe përshtatur” me një variant francez. Nasuf
Dizdari me etikë profesionale e qytetare shfaq mendimin
se ai model “... asht i mirë për popull të Francës, po për
ne jo. Ne na duhet nji ligj që të ketë tagër me ndalue edhe
rreziqet e fletorarizmit, nji ligjë që i përshtatet situatës
politike, ekonomike e të kulturës së popullit tonë...”. 19

***
Nasuf Dizdari është dekoruar nga Qeveria AustroHungareze, por edhe nga Selia e Shenjtë në Romë. Me
propozimin e 23 gushtit 1913, Ipeshkvi i Shkodrës, Imzot
Serreqit, Papa Piu X e dekoroi Nasuf Dizdarin me
urdhërin e lartë “San Silvestër“ me këtë motivacion: “Për
kontributin e dhënë në ruajtjen e institucioneve të kultit
katolik dhe të mbarë popullit të Shkodrës nga intervencioni i Malit të Zi”.

Njohja me këto dhe shumë shkrime të tjerë janë tregues
cilësor të “platformës së vërtetë demokratike të gazetës
“Shpresa Kombëtare”, që Nasuf Dizdari kshte projektuar
dhe prirë në zbatimin e saj, drejtor përgjgjës, edhe si autor
i editorialëve dhe artikujve më të rëndësishëm.

Besnik Dizdari - Arkivi Familja, “Dossier-ët e historisë së harruar:
Nasuf Dizdari – njeriu i lamtumirës së heroit Isa Boletini., f. 7

18

21

- Po aty
Gazeta “Shpresa kombëtare”, Shkodër, 12 maj 1924
20
Besnik Dizdari - gazetar publicist i shquar prej viteve ’60 të shekullit
XX dhe në vijim në ditët tona, për shumë vite ish- kryeredaktor i gazetës
“Sporti Popullor”, është edhe një nga historianët e gazetarisë shqiptare.
19
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Engjëll I. Berisha, Gjakovë

Rrëfimi për ta unifikuar mendjen njerëzore

etje, mall, e dhimbje është bota e
ndjeshme e krijuesve duke e parë të
djeshmen në syrin e njeriut portretizimin e të besuarit.
Jevrejtë nuk kanë lejuar artificialisht ta
mundin dhembjen e tyre. ndonëse janë
të rrallët, të cilët i përgjigjen teorisë
“se për ta krijuar ekzistencën duhet
vepruar, e për të vepruar duhet ekzistuar”. Me aftësinë e tyre të shpirtit u
bënë të ekzistueshëm, e gati sa e
prodhuan dhimbjen edhe për të tjerët,
viktima, përballë një tendence për ta
shkruar ligjin e ri, të tiranisë, eliminimi i të dobëtëve dhe ngritja e të fortëve
si ligj shoqëror.

Libri “Gjenocidi’’

Në përkthim nga anglishtja, në gjuhën shqipe, poeti Jeton Kelmendi, i ofron
lexuesit edhe një vëllim poetik me dy autorë, Dr. Ernesto Kahan, izraelit dhe
Taki Yuriko, japoneze, me poezi përkushtim ndaj gjenocidit, ngjarje kjo që
krijojë ekstazë dhimbjeje, reproduksion nëpër vite për ta gjykuar kohën, si dhe
kundërthënien nga një shikim abstrakt. Ndonëse libri është botuar edhe në
gjuhen japoneze, e tani në shqip, e sjellë mirë të ruajtur protestën që shfaqin
ndaj fajit, për figurat tragjike dhe fiksimin ndaj natyrës së krimit në të dy rastet
me humbjen e paqes ndaj tjetrit.
Ky libër, vjen me një botim interesant pasi u botua në gjuhën spanjolle,
japoneze dhe angleze, me sloganin .... “Vdekja - dëshpërimi – shpëtimi - death
- despair – escape” sikur e quan Yuriko, “Një libër rreth vuajtjeve të shekullit
të kaluar “Ura nga Aushvici në Hiroshima dhe prapa”. Me kërkesën e
autorëve janë dokumentuar fotot origjinale të ngjarjeve, tejet rrëqethëse, pastaj
shënime tjera që e veçojnë një libër poetik sikur thotë në fjalën e saj Yuriko
“Një projekt ky, për të lidhur çështjet mjekësore dhe paralajmërimin e poezisë
për rreziqet e luftës atomike”.
Psherëtima prej rrethanave të krimit, paraqet një subjektivitet që e trazon edhe
shpirtin e lexuesit, pasi që dokukemtimi i ngjarjeve që kanë ndodhur e
dominon rrëfimin edhe në letërsi si strukturë narrative, duke e nxjerrë që të dy
poetët nga brendia e tyre, në sipërfaqe edhe për të tjerët autobiografinë e
popullit të vet, me trajtë të mendimit e të emocionit, sikur duan ata për ta
unifikojnë mendjen njerëzore edhe me shprehje artistike. Kjo apoteozë, plot
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Poeti, e humanisti i shëndetit Nobelisti, Ernesto Kahan, në çdo shkrim të tij
e portretizon në skemë poetike gjenocidin ndaj hebrenjve si thithje e hijeve
të shpirtit jetën e atyre që u “dënuan”
me shenjën dalluese të etnisë së tyre, e
që gjatë një lufte pushtuese ishin më të
fiksuarit pikërisht populli hebre.
Edhe pse poezia gjatë jetës së saj ka
tipizuar shfaqjen e jetës e të ekzistencës së njeriut e të qenieve të gjalla
rreth tij, duke lexuar edhe nga librat
tjerë të këtij autori, me pëlcitjen e tij
ndaj gjenocidit, të duket se nuk i
mjafton vetëm në poezi ta shprehë
realitetin me kapjen e momenteve,
akteve, metodave prej së cilave nxjerrë përjetime të trishta, gati sa dokumentarë poetik, për ta kërkuar ndërgjegjen e jo për ta lënë fajin si iluzion.

Derisa ngjarja zhvillohet në dy kohë jo të largëta, kompozicioni dhe gjuha
poetike që përdorin të dy poetët, janë ritme të gjalla, shfaqin mërzi dhe reagim
me plot dinamikë e mllef ndaj vrasjes në masë, ndaj armëve kimike, pa iu
shkëputur kurrë dedikimit e analizës së thellë psikologjike në raport me
njeriun, krimin e çmendur, dhe shkaktarin e të keqes që është edhe përfundim
i dramës në të dy ngjarjet, në Aushvic si dhe në Hiroshima e Nagasaki.
Një tjetër kohë, një tjetër gjenocid!
Të mos i shlyesh mendimet për krimin, as nëse je krijues, është përsëritja e
tyre, madje kudo që ndodhë, ka vetëm një emër, - krim! Poeti e Nobelisti
Ernesto Kahan, vizitoi Kosovën në vitin 2019, duke e parë nga afër, u
frymëzua për një tjetër gjenocidin i përsëritur në kohë moderne, ndaj popullit
shqiptarë, të pafajshëm me identitet e në tokën e tyre, ku shkroi poemën
“Gjenocidi për Kosovën”: “Në fund të shekullit tragjik të njëzetë / të kalendarit
të mbyllur / erdhi një gjenocid tjetër / duke filluar mijëvjeçarin e ri. - Me
injorancën e tij intolerante / djeg, vret, nënshtron dhe shkatërron .../ gjithmonë
drejt kulturave, gjuhëve të ndryshme, /
historisë, theksit, riteve dhe racave”.
Disiplina e heshtjes nuk mund të fshehë gjurmët që lënë keqbërësit, të paktën
nëse nuk e bëjnë të tjerët, poetët do të flasin. Aq sa e duron poezía urrejtjen,
të paktën nuk mund ta mbyllim zemërimin, sepse pëlcet e keqbërësit hiqen si
të pafajshëm.
Imazhet kataklizmatike të një lufte me kujtesë, bëhen refleks poetik, aq sa u
bë jehonë gati universale për kaq vite, ndoshta sikur kanë ditur më së miri ta
bëjnë vetëm hebrenjtë, deri te lashtësitë, apo ta ngjisin zërin deri te kupa e
qiellit, përderisa japonezët kanë ngritur kullat e paqes në të dy qytetet me
motivacion se lufta ka dhimbje të madhe dhe pasoja.
Ernesto Kahan
Gjenocidi në Kosovë
Në fund të shekullit tragjik të njëzetë
të kalendarit të mbyllur,
erdhi një gjenocid tjetër
duke filluar mijëvjeçarin e ri.
Homo i ri "sapieno" dhe rregullat e tij
të dominimit, dogmat e pandryshueshme
dhe zbatimin e vetë-imponuar të tij
titulli i "ambasadorit të Zotit".
Me injorancën e tij intolerante,
djeg, vret, nënshtron dhe shkatërron ...
Gjithmonë drejt kulturave, gjuhëve të ndryshme,
historisë, theksit, riteve dhe racave!
Errësira e tij barbare!
Këtë herë drejt popullit të Kosovës.
- 1998-1999 Spastrim etnik, vrasje, refugjatë ...
Ah, fjalimi, feja dhe kultura ndryshe!
Vështrim vrasës Homo sapiens!
Urrejtja e tij intolerante, e dhunshme,
gjenocid ... qëndrimi i tij mizor
Gjenocidi në Kosovë.
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Prof. Ernesto Kahan. Izraelit - Argjentinas.
Doktor i mjeksisë, profesor universitar dhe poet.
Nënkryetar i Akademisë Botërore të Arteve dhe
Kulturës (nën kujdesin e UNESCO-s). Profesor
në universitete në Argjentinë, Izrael, Peru,
Republikën. Dominikane, Meksikë, SHBA dhe
Spanjë. Autor i më shumë se njëqind botimeve
(Libra dhe artikuj). Poezitë e librit të tij Pasaporte "u përkthyen në 11 gjuhë. Përpiluesi i
Antologjisë" Los Escritores del Alba", Editor
Certeza, Spanjë. Zgjedhur për edicionin e 7-të,
të 8-të të 9-të, të 10-të, të 11-të dhe të 12-të të
librit" Nueva Poesía hispanoamericana "i redaktorëve të Lord Byròn, një botim në të cilin
përfshihen eksponentët më të dukshëm të
poezisë sotme bashkëkohore në Spanjisht. Antologji Universale" POESIA IBEROAMERICANA
SIGLO XXI "; 4 edicione të" Stand@rt World
Anthology of Poets Contemporary "; Poezi "në
Kinezisht dhe Anglisht. Themelues i Shoqatës së
Mjekëve për Paqe në Izrael, Uruguaj, Kili dhe
Bolivi; Nënkryetar i Mjekëve Ndërkombëtarë
për Parandalimin e Luftës Bërthamore IPPNW, (organizata Nobel për Paqen 1985),
Presidenti i Grupi Letrar "BRASEGO". Nënkryetar i Forumit Ndërkombëtar për Letërsinë
dhe Kulturën e Paqes (IFLAC). Në 1991 u
vlerësua me Çmimin e Paqes Schweitzer "për
punën e tij të guximshme për paqen në Lindjen
e Mesme", në 1996 u emërua "Ambasadori i
Paqes i Rinisë së Uruguait", në 2002 ishte
nderuar me "Medaljen e Rektorit" të Universitetit të Kilit "Për meritat e dalluara dhe kushtet
përkatëse njerëzore" u laurua Dr. KAhan. Në
vitin 2002 mori gradën e Nderit të Doktorit në
Letërsi. Çmimin "Shkëlqesi në personelin
Shëndetësor, person i vitit 2004" nga Organizata Globale për Shkëlqesi në Shëndetësi.
Nënpresidenti i Zgjedhur i Kongresit XXV
Botëror të Poetëve, Los Anxhelos 2005 dhe
Kongresit XXVI Botëror të Poetëve Mongoli
2006. Shpërblyer me Kongresin Botëror të
Poetëve Medalionin e Artë për "përsosmëri
poetike" (imagjinata e tij është përfshirë nga
shqetësimet ekzistenciale dhe shpirtërore, me
prirjet surrealiste dhe eksplorimet kozmike Kahan është një poet pa paralele") dhe
kontribuesi madh për Vëllazërinë dhe paqen
përmes Poezisë" 2005.

Lekë Mrijaj, Klinë

“Një jetë i përgjuar - Dosja e Sigurimit e mons. dr. Zef Oroshit”
i përgatitur nga studiuesi Tomë Mrijaj
(Libri në fjalë është botuar para disa muajve,
nën siglën e shtëpisë botuese “Volaj” Shkodër me ISBN: 978-9928-281-22-7)

Studiuesi e sponzoruesi i librit, Tomë Mrijaj në parathënien e tij analitike thotë:
“Lexuesi i këtij libri duhet të jetë i kujdesshëm, dhe të jetë i përgatitur
psikologjikisht dhe të mëson më shumë, se çfarë e pret nga leximi, duke qenë të
vetëdijshëm, sikurse edhe unë për këto “perla” të Dosjes, që mora në dorë. Pra
njeriu në këtë libër shkencor do të ballafaqohet kur takon apo ndeshet me dëshmi
argumentuese nga strukturat informative policore të fshehta apo forcat e Sigurimit
të shtetit komunist dhe më saktë të Ministrisë së Punëve të Brendshme në Shqipëri,
gjatë harkut kohor të viteve 1944 - 1990.”

Libri “Një jetë i përgjuar - Dosja e
Sigurimit e mons. dr. Zef Oroshit”
është një libër i përgatitur mjaft
mirë dhe i sponzoruar nga studiuesi e Sekretari i Lidhjes së III
Shqiptare të Prizrenit, Tomë
Mrijaj nga Nju Jorku, i cili ishte
biograf e kumbarë i familjes.
Është një libër i cili subjekt kryesor ka Prelatin e Kishës Katolike
Shqiptare e atdhetarin e shquar e të
paharruar të Shqipërisë, mons. dr.
Zef Oroshin, i cili libër ngerthen
në vete parathënien e studiuesit
Mrijaj, si dhe shumë dokumente
origjinale, të siguruara fatmirësisht nga Arkivi Qendror i Shtetit
në Tiranë. Unë personalisht nuk
kam hyrë në studim të thellë rreth
librit por më konkret e them, se
kam bërë një prezentim duke
shtjelluar disa tema interesante të
shtjelluara nga studiuesi i librit.

Përgatitësi e studiuesi i librit, në vazhdim të parathënies, veç tjerash, për herë të
parë prezanton rreth 400 dokumente, të hartuar dita – ditës nga punonjësit special
të Sigurimit të Shtetit, të cilët kanë hartuar një Dosje vëzhgimi, arrestimi (nga
Mehmet Shehu) me shpifje dhe trillime kundrejt, mons. dr. Zef Oroshit,
njëkohësisht studiuesi Mrijaj, jep shumë faksimile me plot fantazi (të fabrikuara e
procesverbale, raporte, akuzime shpifëse e perverse, dëshmi të rreme nga
tradhtarët dhe spiunët, përshkrimeve, thënieve të fabrikuara, dëshmitarëve shpifës
sistematik të diktaturës komuniste dhe të hafijeve) të Sigurimit të Shtetit
komunisto-ateist si dhe ekspertiza, letërkëmbime (p.sh. prof. Ernest Koliqin, prof.
Karl Gurakuqin, prof. Rexhep Krasniqin, prof. Martin Camaj, atë Daniel Gjeçaj
O.F.M… etj.) e informata rreth plagosjes së mons.dr. Zef Oroshit, si dhe emigrimit
të tij në Kosovë (krahinë e Shqipërisë e okupuar nga Jugosllavia, (shënimi im
L.M.) e ish-Jugosllavisë së atëhershme, Itali e Amerikë (e themelon Këshillin e
Kishës Katolike Shqiptare në Amerikë që mbartë emrin “Zoja e Kshillit t’Mirë”,
apo “Zoja e Shkodrës”, 361 West Hartsdale Avenue, Hartsdale, New York etj.),
të cilat studiuesi, Tomë Mrijaj, i ka ofruar lexuesve e bashkolegëve të tij në librin:
"Një jetë e përgjuar - Dosja e Sigurimit e mons. dr. Zef Oroshit".
Kjo larmi trajtesash në këtë libër, vertetë e ka begatuar këtë libër, gjë qe unë
përmes këtij shkrimi publicistik e them me plot përgjegjësi se libri në fjalë thjeshtë
mund të konsiderohet si tejet i suksesshëm në të gjitha aspektet teknike, letrare e
shkencore. Lexuesi e studiuesi, në këtë libër ku janë përmbledhur e përmendur
shumë dëshmi (nga klika komuniste enveriane...) ka rast të lexojë dhe të njihet për
së afërmi për të gjitha ato ngjarje të fabrikuara dhe të tjera që kanë ndodhur (në
Shqipëri, Jugosllavi, Itali e Amerikë) kun'drejt mons. dr. Zef Oroshit, i cili, ishte
ai, që shqipëroi librin Katër Ungjijt dhe Punët e Apostujve (Romë, 1960, 1979),
në gjuhën gegnishte).
Studiuesit e sponzoruesit të librit, Tomë Mrijajt, i dëshiroj suksese në lëmin e
studimit dhe hulumtimit shkencor.
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Sarë Gjergji, Viti

Dashuri shpresash të thyera –
roman për kontradiktat që rrjedhin nga bashkëjetesa
e dy paradigmave ideologjike
(roman në shtyp...)

Trajtimi i figurës së gruas në kohë e kultura të ndryshme
nuk është i panjohur në historinë e letërsisë së përbotshme. Janë autorë të shumtë që në veprat e tyre e kanë
tematizuar fatin e gruas në familje dhe shoqëri, përfshirë
dhe martesën e saj të detyruar ose të rregulluar, edhe në
kontekst me traditat dhe zakonet e popujve dhe kulturave
përkatëse. Edhe Balzaku në Komedinë njerëzore, vepër
kjo e cilësuar si një nga shtyllat e letërsisë së përbotshme,
në fokus do ketë dashurinë dhe idealin, vesin e virtytin,
zakonet, sjelljet dhe moralin, jetën e provincës e të
fshatit, fenë dhe filozofinë...

tonë, me pasojë moralin korrigjues për të parin dhe
haraçin për të dytin.
Qëllimi, shqetësimi i romancierit është i qartë, i mbarsur
me një sens të fortë moral: ndërgjegjësimin e opinionit
lexues për temën që trajton. Si askush tjetër, romancieri,
siç u tha, jo vetëm vëzhgues i ngjarjeve, duke mbajtur
korrigjimin në majën e lapsit të tij, depërton në “misteret”
e jetës. Ngjarja zhvillohet në një zonë rurale, pothuajse të
palëvizur në kohë, duke iu nënshtruar zakoneve dhe
praktikave “tradicionale” shoqërore, të pavëmendshme
për impulse modernizuese. Në këtë kontekst, duke prekur
në kodet shoqërore, romani nxjerr në dukje krizën e thellë
të vlerave etike, sociale, kulturore dhe shpirtërore të
shoqërisë sonë, nga njëra anë, dhe nga ana tjetër, martesa
merr një rëndësi kapitale, thelbësore në romanin : është
strumbullar i veprës, rreth së cilës sendërtohet krejt
narracioni. Ajo shfaqet si një institucion themelor dhe
fillestar, dhe si e tillë është pjesë e një aspirate më të gjerë
të autorit që ka të bëjë me nevojën për të “rrëfyerndërtuar-shpërfaqur” konceptin e qartë për martesën dhe
familjen.

Brenda një vorbulle e sfondi të tillë zhvillohet dhe ngjarja
e romanit Dashuri shpresash të thyera të autorit Shefik
Arifi.
Frymëzimin dhe lëndën që trajton në roman, autori e gjeti
në realitetin konkret të jetës së një pjese të shoqërisë sonë.
Vepra merret me pasqyrimin kritik të një realiteti të
shëmtuar, që ka të bëjë me martesën e rregulluar e të
detyruar, familjen, doke e zakone... Shih, duke përdor një
martesë të rregulluar - në masë jo të vogël edhe të
detyruar- si një pikë fillestare, autori përshkruan dhe
situatën sociale, kulturore dhe mentalitetin e ambientit
prej nga vjen, ndonëse nuk cilësohet në roman. Ka një
përplasje (të nënkuptueshme) ndërmjet traditës shqiptare
dhe shtresëzimeve (fetare) të mëvonshme, nënshtrimit të
grave përballë martesave të rregulluara; ka këtu një krizë
dhe dekadencë morale të ëndrrës për një jetë ndryshe,
normale. Si njohës i mirë i botëkuptimit dhe mentalitetit
të njerëzve, i realitetit dhe lëndës që shtjellon, autori ka
arritur që ta pasqyrojë mjaft mirë atë, me të gjitha
nuancat, ngjyrat dhe elementet që e karakterizojnë. Në
këtë kontekst ai nuk është thjesht vetëm një vëzhgues
pasiv, por, për më tepër, hetues e gjurmues që do të gjejë
shkaqet dhe arsyet e një dukurie të tillë. Dhe jo vetëm
kaq. Autori preokupohet në vazhdimësi për ndryshimin
dhe korrigjimin e atyre faktorëve që “përligjin” edhe sot
dukurinë e martesave të rregulluara apo edhe të detyruara. Lënda e trajtuar, bota imagjinare, bota e fiksionalizuar në të, ka një poentë dominonte: fisnikërimin e jetës
së njeriut, përsosmërinë morale të saj. Çdo shtresë që
gërshetohet në strukturën e veprës, kur më pak e kur më
shumë, ka për qëllim spastrimin e “kancerit” nga trupi i
“traditës” sonë dhe ngritjen e vetëdijes sonë në raport me
institucionin e martesës... Në roman sikur del fotografia
që stereotipizon veset dhe virtytet e një shtrese të popullit

Pa dyshim, autori përmes romanit, në të cilin kulti i
ndershmërisë dhe moralit bashkëjetojnë me intrigat,
spekulimet... provon të ushtrojë një ndikim më të madh
në moderimin e zakoneve. Narracioni, që nxjerr në pah
kufijtë e paqartë midis traditës shqiptare – identitetit të
saj- dhe shtresëzimeve të mëvonshme, tashmë të mishëruara të një pjesë e popullit tonë, na shpie edhe drejt
analizimit të personazheve.
Në personazhin e Teutës janë të kriptuara atributet që
pretendon rrëfyesi. E dashur, e bukur, e mençur, e dëlirë,
e sinqertë, elegante, Teuta mishëron e shpërfaq vlerat e
gruas ideale. Ajo mishëron vlerat morale dhe idetë përparimtare të mbështetura nga zëri narrativ dhe si asnjë
personazh tjetër në vepër, shfaq më plotësisht kundërshtimin ndaj ndikimeve të huaja në traditën e mirëfilltë
shqiptare. Është më e hapur, më e mprehtë dhe më e
drejtë në gjykimin e gjërave. Qëndrimi i saj karshi
personazheve të tjera nënkupton përpjekjen, tendencën
për të kaluar nga një hapësirë që metaforizon mjerimin
(kulturor...) në një tjetër, gjithsesi, civilizuese, ndërkaq,
veprimi i saj krejt në fund të romanit, i cili vështirë se do
pranohet me mirëdashje nga lexuesi, pa një lexim të
thelluar, duhet parë e pranuar si një shprehje e shpirtit të
saj vetëmohues e tejet human. Kështu, martesa nuk duhet
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Të dhëna biografike të autorit

të jetë ajo që mendohet përgjithësisht për të, duke i dhënë
asaj vetëm atributin e shumimit dhe ruajtjes së specieve.
E tillë do të jetë tendenca e shqisave, por ka diçka
superiore në aspiratat e shpirtit (të Teutës) që kërkon
qendrën e saj në një shpirt tjetër (të Fatlindit), forcuar nga
lidhja e shenjtë e dashurisë.

Poeti Shefik Ferat - Arifi është
lindur më 1973 në fsh. Breznicë,
Komuna Bujanocit. Shkollën
fillore “Migjeni” e ka kryer në
fshatin e lindjes. Kurse të mesmen gjimnazin “Zenel Hajdini”
Gjilan. Më pas, për dy vite me
radhë, vazhdoi studimet në
Göthe, Institutin e Münchenit,
Gjuhë dhe Letërsi Gjermane.
Pastaj vazhdoi edhe dy vite të
tjera studimesh në Basel të
Zvicrës, “Gjuha gjermane dhe
dialektet e saj”.
Punon dhe jeton në Basel të Zvicrës. E ka pasion poezinë meqë në atë
fushë krijimtarie arti poetik i është i njohur opinionit të gjerë. Ai në
veçanti si krijues arti letrar njihet ndër lexuesit shqiptarë të Mërgatës.

Krejt në fund, mund të themi se vepra është e ngarkuar
me një përmbajtje të fortë simbolike dhe si e tillë na bën
të reflektojmë dhe të ngrehim një sërë pikëpyetjesh.
Pavarësisht proliksitetit në përshkrimin e mjedisit e të
personazheve-analizimit të disa ndjesive të tyre, autori
nuk ngelet prapa sa i përket formës artistike të veprës.
Karakteristikë e stilit të romanit është marrëdhënia
personazh-mjedis, që funksionon në raport e lidhje
varësie.

Krijuesi Shefik Arifi deri më tash ka botuar një numër vëllimesh por
edhe prozë.
Veprat e deritashme që lexuesi I ka në duar janë:
1. “Dallgët e jetës”
2.-“Lotët e mallit"
3. “Nektarët e një mërgimtari”
4. “Në qiellin e dashurisë”
5. “Me rrezet e Diellit notoj”,
6. “Një letër, kujtim”
7. “Le të mbetem cicërrimë!”
8. “Malet tunden por nuk bien“(roman)
9. “Djepe nostalgjie” është libri i tij i nëntë.
10. ///

Dashuri shpresash të thyera, mund të cilësohet si roman
për kontradiktat që rrjedhin nga bashkëjetesa e dy
paradigmave ideologjike - një tradicionale islame, tjetra
shqiptare – si perspektivë, në këtë fillimshekulli. Prandaj,
romanin duhet parë edhe si frymë e zë proteste kundër
një dukurie që as ka qenë e as mund të jetë e pranueshme
në një shoqëri që respekton dinjitetin e njeriut.
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Dr. Behar Arllati, etnomuzikolog, Gjakovë

Françesk Radi, këngëtari me shpirt bohemi

qytetare. Në fakt, numri i këngëve të
traditës popullore urbane që ka interpretuar Françesk Radi nuk është
kushedi se sa i madh, por asesi nuk
mund të thuhet se janë pak nisur nga
fakti se këto këngë janë riaranzhuar,
stilizuar e përshtatur kryesisht për
zhanrin Rock.

Françesk Radi

Të ngjitesh në skenën e dritave të zbehta e ta bësh atë të ndriçojë bukur nga
tingujt e kitarës, nga melodi e zërit, nga pamja e artistit bohem. Dhe ja, sikur
e kam para syve me tundjen lehtësisht të kokës, me lëvizjen e trupit nën ritmin
e muzikës që del ngrohtë; me kitarën e cila përveç si instrument aq shumë i
dëshiruar, ishte kthyer në një shoqëruese të përhershme dhe besnike në
paraqitjet skenike; dhe flokët, ehh flokët e tij, gjithnjë më të gjatë se gjatësia
e lejuar…
E gjitha sot duket si ëndërr. Po, po, si të ishte një ëndërr pasi për shumëkënd i
tillë ishte arti në Shqipërinë komuniste të dekadave të vështira. Përballë
rreptësisë së censurës dhe ngurtësisë së autocensurës, ishte aq vështirë, thuajse
e pamundur, të sillje në skenë një stil individual, të dalloheshe për një mënyrë
interpretimi a dukjeje më ndryshe. Kush tentonte, pësonte! Kush sfidonte,
merrte veten në qafë!
Françesk Radi, këngëtari me shpirt prej bohemi, nuk kërkoi asgjë më tepër se
këngës, muzikës, skenës t’i jepte individualitetin e tij. E ajo, skena, do të ishte
e dashura e tij e përhershme. Ndonjëherë legale, shumë herë ilegale. Kurse
muzikën, muzikën do ta kishte përgjithnjë dhe në çdo kohësi, pjesë të vetvetes,
binjake të shpirtit, qelizën nga e cila niste e merrte jetë gjithçka në brendinë e
tij.
Është gjerësisht i njohur prej të gjithëve emri i tij si kantautor, interpretues
këngësh të lehta, këngësh të huaja e po ashtu si interpretues, madje shumë i
zellshëm i folklorit shqiptar, konkretisht i këngëve tradicionale popullore
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Të gjithë ata që e njohin mirë
krijimtarinë e tij e dinë qartë se Radi
ndjehej komod kur ishte në cilësinë e
kantautorit, e po aq komod në interpretimet e këngëve tradicionale urbane.
Madje, herë - herë gjatë interpretimit
të disa perlave popullore në një variant
të përpunuar, të jepej përshtypja sikur
aty ai ndodhej tërësisht në “terrenin” e
tij. Rikthimi i qëllimshëm në disa
këngë nostalgji, sikur na rikujton kohërat kur familja Radi detyrohej të
jetonte në qytete më të vogla, larg
Tiranës kryeqytet, por që edhe atje ku
ishte, ai dinte të gjente dhe të bënte
artin.
Në procesin e ndërrimit të stilit të
këngëve popullore tradicionale zakonisht ai paraprin me një Hyrje të vetë
llojit, tipike “alla Françesk Radi”, për
të kaluar më pas në pjesët kryesore të
këngës: në strofat dhe refrenin. Ndryshimi i metrit dhe tempit bëhet obligativ pasi me këtë ndryshim, Radi sërishmi sikur dëshiron të na dëshmojë se
karakteri i tij si muzikant i përket Rock
- ut duke i qëndruar besnik kurdo,
paçka se kënga është nga tradita popullore qytetare shqiptare.
Duhet thënë se qysh në fillimet kur
muzika Rock u shfaq si stil në kulturën
e vendeve të perëndimit (mesi i viteve
’50), ajo kishte qasjen të trajtohej si
“konsum ditor”, duke tejkaluar kufinjtë e muzikës, duke e shndërruar në
mentalitetet, duke “pushtuar” stilin e

veshjes, krehjes, mendimit... Për hir të realitetit, Shqipëria e fundviteve ’60
dhe fillimviteve ’70, kishte nisur qëmoti zhytjen e saj në guacën socialiste e
cila nuk lejonte asgjë tjetër të futej brenda. Megjithatë, Françesk Radi, qoftë
edhe për inercion, e interpretonte këngën e tij jashtë çdo guace. Ishin shumë
faktorë ndikues pse ndodhte kjo dukuri, e cila bënte që edhe Radi ta trajtonte
Rock - un si konsum të përditshëm të ushqimit të tij shpirtëror, njëjtë si
amerikanët, anglezët, italianët, gjermanët, holandezët, çekët, kroatët etj. Kjo
vërehet në të gjitha këngët e traditës popullore të cilat nuk vinin nga një qytet
a zonë e caktuar por nga shumë qytete e krahina shqiptare, ndër të cilat
Shkodra dominonte natyrshëm. Kështu, janë të paharrueshme interpretimet në
këngët: “Çil nj’at’ zemër plot kujtime” (me origjinë beratase por në variantin
tekstor shkodran), “Pranvera filloi me ardh”, “O sa e kandshme vjollcë ti je”,
“Oj zogo”, “Potpuri këngësh shkodrane” (të gjitha shkodrane), “Si dukati i
vogël je” (gjakovare - kosovare), “Molla e kuqe ç’ban andej” (Shqipëria e
veriut), “Mora mandolinën” (varianti shqip beratas), “Dy lule të bardha” (Shq.
e Mesme), “Gushëbardha si dëbora” (Shq. e Jugut), Kolazhi me këngë
vlonjate “Në një arë në një lëndinë” etj.
E njëjta gjë vlen dhe për interpretimet e romancave e serenadave, si: “Luleborës” e kompozitorit shkodran Simon Gjoni, tangoja “Fluturës” e elbasanlliut
Baki Kongoli i, pastaj “Kur perëndon dielli” e shkodranit Leonard Deda,
serenadën korçare “I vetmuari - Rrugës i trishtuar” apo perlën arvanitase të
aranzhuar fillimisht nga Kristo Kono me fjalë të përkthyera nga Lasgush
Poradeci “Kur më vjen burri nga stani”, etj. Të njëjtin invencion krijues Radi
e përcjell dhe te këngët e tjera joshqipe, duke dhënë të kuptohet se çdo krijim
e trajton njëjtë, duke e veshur me të njëjtën gjallëri e butësi të stilit të tij.
Mes shumësisë së tipareve që vërej në individualitetin e këtij emri jo të
zakonshëm të muzikës sonë, do shtoja ekzistencën e një dallimi, do thoja
rrënjësor, që Françesku bënte në paraqitjet e tij Koncert - Festival. Në çdo
koncert ku merrte pjesë, interpretonte këngë sipas karakterit të koncertit, duke
e plotësuar atë në shumë aspekte me personalitetin dhe me identitetin e tij të
padiskutueshëm. Festivalet në anën tjetër, i pasuronte jo vetëm me një krijim
të ri krejtësisht origjinal e unik, por edhe me ngjyrimin e zërit, stilin e të
muzikuarit, mënyrën e të interpretuarit me kitarë në dorë, me veshjen e tij
karakteristike zakonisht më të lirshme, pse jo dhe avangarde për kohën, me
qëndrimin skenik aspak të ngurtërsuar etj.
Pos kësaj, Radi e pasuronte secilin Festival edhe nga pikëpamja njerëzore. Në
këtë kontekst, mund të them se me përkushtimin e tërësishëm ndaj krijimit
dhe realizimit sa më të saktë profesional, bënte gjithçka për t’ia arritur
qëllimit, aq sa fitohej përshtypja se, i rrinte mirë skena Radit po aq sa Radi
skenës.
Gjatë karrierës së tij të lakmueshme, Françesku sikur zotëronte një kod
shenjash e elementesh muzikore, një sekret që e bënte atë unik në sojin prej
kantautori. Këto shenja dhe elemente sikur mundësonin që nga një kantautor,
ai të shndërrohej në një interpretues të shkëlqyer këngësh shqipe a në gjuhë të
huaja, në një interpretues unik të këngëve urbane të aranzhuara e të përshtatura
në stile të ndryshme, si: Rock, Rock ‘n Roll etj., apo dhe në një interpretues reprodukues të veçantë të këngëve të mëhershme argëtuese shqipe të cilave ai
iu jepte një “fytyrë” të re. Patjetër se në këtë pikë vjen në shprehje aftësia e
Radit për t’i dhënë kahun e saktë një kënge, ciladoqoftë ajo, të cilën e
shndërronte, riaranzhonte dhe e interpretonte duke ruajtur në të karakterin e
saktë, atë të cilin kënga e ka pasur fillimisht. Radi kishte aftësinë që, ‘të njëjtin
skelet’ kënge, ‘ta mishëronte-ta veshte’ ndryshe.
Marrëdhëniet e Françesk Radit me orkestrat e ndryshme dhe me publikun
ishin të veçanta, tepër njerëzore, të çiltra, duke përcjellë reciprokisht mjaft
emocione. Kjo ka bërë që krijimet e tij origjinale të ishin dhe të mbeten edhe
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sot e kësaj dite lajtmotive këngësh,
refrenë hitesh që vërshëllehen nga
publiku, sidomos nga gjeneratat e
mesme.
Nisur nga këto karakteristika jouniforme, Françesk Radi mbetet unik në
interpretimet e repertorit nga tabani
popullor. Ai po ashtu është një muzikant model se si duhen trajtuar këngët
e krijuara nga populli, nga krijues
popullorë.
Me këto karakteristika që e kompletojnë qenien e tij si muzikant (instrumentist, këngëtar, kompozitor, aranzhues këngësh të njohura), emri i
Radit shkruhet në historinë e muzikës
sonë jo vetëm si një kantautor i zakonshëm, por dhe si një risimtar këngësh
shqipe dhe joshqipe por edhe si një
pasurues i fondit të këngëve të lehta
shqipe me vlera të jashtëzakonshme.
Autori është profesor i muzikës. Ai
jeton dhe punon në Gjakovë. Ka të
botuar dy libra studimorë dhe dy
monografi. Studimet e doktoraturës i
ka kryer në fushën e etnologjisë dhe
folklorit.

Entela Binjaku, Tiranë

Me dashuri për Shqipërinë nga Melburni i largët

Intervistë me Fritz Radovanin
Australia është një vend i largët dhe i pazbuluar në mjaft
drejtime për shumë prej nesh që nuk kanë pasur
mundësinë ta vizitojnë apo të takohen me njerëz që
jetojnë atje. Sot me lehtësirat që ka krijuar teknologjia,
kufijtë janë thjesht imagjinarë dhe njerëzit ndjehen më
afër se ndonjeherë. Biseda me zotin Radovani nisi falë
shqetësimit mbi zjarret që pushtuan shumë nga zonat e
Australisë, por dëshira për ta intervistuar ka qenë e
kahershme. Kërkesën time ai e pranoi dhe teksa lexoja
përgjigjet, më shtohej edhe më shumë admirimi për
personalitetin e tij, për gjuhën e përdorur, kujtesën e
cmuar dhe informacionin e pasur, që duke ma besuar,
më dha mundësinë ta ndaja me lexuesit.

Australia njihej pak e aspak prej meje. Pritja nga
Kryetari i Komunitetit Shqiptar z. Sezar Jakupi dhe
Kryetari i Shoqnisë Katolike të qytetit të Melbournit
z. Lekë Ndreka, ishin një ngrohje shpirtnore e pakufi.
Sa i lidhur ndjeheni me Shqipërinë dhe me cilën
pjesë të saj e gjeni më shumë këtë lidhje?
Lidhja me Shqipninë ishte e përditëshme, sepse nuk
mungonin as vizitat nga shqiptarët e larguem prej
Atdheut që nga vitet 1946 – 47, të cilët vinin me më
takue sikur i kishe njerzit e mij të dashtun, edhe pse
asnjëherë nuk i kisha njohë as komunikue me Ata, që
fatkeqsisht si zonja Lezina Vata, si dhe zotni Pjeter
Gjoni tashti nuk jetojnë ma. Ata ishin për mue miq aq të
dashtun sa nuk u zëvendsuen kurrma…

Ndiqeni në vijim intervistën me Fritz Radovani.

Si e morët vendimin për tu vendosur kaq larg?
Largimi nga Shqipnia nuk ishte dëshira ime. Ai ishte një
imponim i dhunshem me kërcnim jete dhe, vetëm i
Ndjeri Ferdinand Temali e ka përjetue me mue atë kohë,
mbasi Ai dhe vetëm Ai..., më shpetoi jeten. Ardhja në
Australi për mue ishte ma afer se Zalli i Kirit…E,
Rrëmaji!
Si do të jua përshkruanit lexuesve tanë vendin ku
jetoni?
Vendi ku jetoj asht një nga mrekullitë e Shek. XX, dhe
per me dashtë me e kuptue kush asht Melbourne, Sidnej
apo Adelajde e kësaj bote të panjohun për ne shqiptarët,
vetem me pa zhvillimet e kampionateve të tenisit nder
këta vende, apo në koncertet që jepen për Krishtlindje
dhe Festa nacionale, dhe garat e kuajve të dashtun të
kontinentinentit… Vetem atëherë mërrinë me njoh edukatën dhe qytetnimin e mërrijtun nga jeta demokra-tike
dhe liria e plotë e mendimit të australianëve. Kudo e
gjithshka asht në shërbimin e së ardhmes per një jetë ma
të lumtun!

Fritz Radovani

z. Radovani prej sa vitesh jeni në Australi dhe cila ka
qenë rruga juaj deri tani?
E Nderueme zj. Entela,
Së pari Ju falnderoj per dëshiren Tuej per një komunikim direkt dhe me zemer të hapun. Kjo asht meritë e
Jueja!
U bane në Dhjetorin që shkoi plot 20 vjet që jam në
Australi. Kur kam ardhë këtu, tue mos dijtë anglishten
ishe po ai jetim që mbeta mbas bombardimit të 13
Tetorit 1943… Dyert e shkollave të hapuna per ne, ishin
një mrekulli e madhe per me kuptue ku jemi e nga
erdhëm?

Shpesh në shkrimet tuaja zë vend e kaluara, historia
me njerëz dhe fakte. Si arrini ti ruani kaq mirë në
kujtesë disa prej tyre? Si dokumentoheni për
artikujt tuaj përkujtimorë?
Unë kam pasë fatin me njoh njerzit ma të nderuem të
Shkodrës gjatë gjithë kohës që jetova atje dhe u bana 60
vjeç, tue fillue nga mësuesit, ku nuk harroj edukaten që
kemi marrë nga profesorat e Elbasanit, kur ishe në
shkollen e mesme Pedagogjike e deri tek Liceu Artistik
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me korespondencë në Tiranë, kuptohet shumë i rij me
moshë. Profesorat e vizatimit Luigj Sheldija, Simon
Rrota dhe Vladimir Jani, ku mora disa nga virtytet e jetes
së Tyne si piktor, e deri tek Prof. Zef Shoshi në Tiranë,
ishin dhe mbetën përjetsisht të daltuem në formimin tim
Shpirtnuer!
Ndersa, gjithmonë jam krenue e krenohem me kenjen
time “nxanës i një prej burrave ma të nderuem të
Elbasanit, Pedagogut Gani Daiu, ish Drejtor i Shkollës
Pedagogjike të Shkodres, dhe Prof. Ndriqim Gjates, po
nga Elbasani, që më la “një porosi” para transferimit nga
Shkodra…” Ata më siguruene perfundimin e shkollës
dhe fillimin e jetes… Tue mos harrue asnjëherë Prof.
Roza Bebi, Dedë Shala, Arta Franja etj… Persa I perket
kujtimeve të mija ata fillojnë me Prof. Sadedin Hotin e
Shkodres.

shemtueme e tradhtisë ndaj Atdheut, drejt humbjes së
Lirisë dhe Pamvarsisë fitueme me gjak… E kjo bahet
per me i sherbye fqinjëve të njohun prej sa vitesh në sa
e sa dokumenta historike të Esad Pashë Toptanit me
Malin e Zi, të Ahmet Zogut me Pashiqin, Enver Hoxhës,
Ramiz Alisë dhe deri tek fundi i koshit…”rilindasi” Edi
Rama, me serbë, rusë, grekë, kinez, turq, italian’e kush
ti mbushin xhepat.., per veprat tradhtare kunder
Shqipnisë së të Madhit Gjergj Kastrioti – Skenderbeu e
deri tek e Madhja Nana Tereze…
A ka rrugëdalje për problemet e shqiptarëve në të dy
shtetet tona në Ballkan? Sipas jush ku gabojmë ne që
gjendja është kjo që është?
Rruga e vetme e daljes nga balta shekullore asht vetem
NJË: Shkatrrimi deri në themel i “Murit Shkumbinit” …
Unifikimi i Gjuhës Shqipe dhe studimi i Shkrimtarëve
Shqiptar nga Rinia Shqiptare, ku duhet të perfshihen
Trojet tona dhe shkollat nder shtete të hueja.

Artikujt përkujtimor janë pjesa e pashlyeshme e atyne
kujtimeve që sot më bajnë me kenë krenar i Asaj
Shkoder ku linda dhe u bana Njeri. Një meritë per këte
ka nana ime, që nuk e harronte kurr rrugën e jetës, sado
e vështirë kjoftë ajo: “Brinjë kaçubave me ferra dalin
vjollcat e bukra…”

Duhet medoemos me ripunue tekstet e Historisë, Gjuhës
dhe Letersisë mbi bazat shkencore të dijetarve Shqiptarë, që mendonin per Atdheun e Lirë dhe të Pavarun,
me baza demokratike e jo anadollake. Shqipnia dhe
Shqiptarët I perkasin vetem Europës dhe VETEM Asaj!

Kleri katolik sipas jush çfarë vendi ka zënë në
historinë tonë?
Historia e popullit shqiptar ka një fillim të shkruem nga
i Madhi Imzot Pal Engjulli, në të parët e fisit tim.
Vazhdimi i rrugës së Tij deri në ditët tona nga mbasardhësit e nderuem, dhe hapja e shkollës së Shirokës në
shtëpinë e gjyshit tim Tomë Radovanit, nga Don Zef
Ashta në 1874, që me qellim “harrohet”, tregon se Kleri
Katolik Shqiptar e ka ngritë dhe e ka sterngritë monumentin e vet të atdhetarizmit dhe të lavdisë së Tij.
Ndersa axha i Nanës sime, At Mati Prennushi ishte Ai
që i dorzoi nga gjoksi i vet Dedë Gjo’ Lulit Flamurin e
Shqipnisë, që u ngrit në Deçiq në vitin 1911. Gjyshja
ime, nana e babës Kolë, Gjystja Gurakuqi ishte bash
vajza e axhës e të Madhit Luigj Gurakuqi, që po e
persëris thanjen time: “Po mos t’ ishte nji ky burrë, kurr
në Shqipni s’ u ngrit Flamur!”

A ka një mesazh që e keni më për zemër ta ndani me
lexuesit tanë?
Mesazhi im asht vetem ky: “Vllaznim e vetem vllaznim!
Luftoni e mos hezitoni me zhdukë fanatizmin nder
organet drejtuese Shtetnore kudo kjofshin ata. Kerkoni
me Ju drejtue njerzit e Kultures Europjane! Ata i keni në
mesin Tuej… Vetem zgjidhni nga prejardhja e Tyne,
nga Ajo gurrë e pashueme e Vllaznimit, Bashkimit
kombtar dhe e Lirisë së Shqipnisë Kastriotit..., në këte
vit Perkujtimor t’ At Fishtës!
Ju uroj një Shqipni të Lirë dhe Ju falemnderes që më
keni kujtue!

Pa i mbushë 10 vjetët, këta Visare të Shenjta, ishin
mësimet që më brumosi daja i im në Dajç të Bregut të
Bunës, Don Kolec Prennushi…
Çfarë ju mundon më shumë kur është fjala për
Shqipërinë?
Ajo që më mundon ma shumë asht “gjymtimi i shkollave Shqiptare”! Nuk mund të kuptoj sesi perjashtohen
njerzit ma të mëdhaj të historisë, tue fillue nga Herojt e
Atdheut që dhane jeten per Liri e Perparim, e tue
vazhdue me figurat e nderueme të letersisë, artit dhe të
kultures sonë kombtare Shqiptare. Po ndiqet rruga ma e
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Tahir Bezhani, Gjakovë

Përjetimet e tmerrshme në moshën adoloshente,
gjurmë jete dhe filozofi e ekzistencës sonë kombëtare
Vështrim libri: Romani “ARBA” sintezë e kohës nga Hysen Berisha
(“As nuk ka djep për rritje, as nuk ka shtrat për vdekje”), Autori

Romani ARBA i autorit Hysen Berisha,
është i treti me radhë në opusin prej shtatë
veprave të zhanreve të ndryshme letrare
nga autori. Romani në fjalë është botimi
më i ri nga penda krijuese e Hysen
Berishës, i cili jeton larg vendlindjes, pjesë
e diasporës sonë të përmallshme.

aspekti historik, social, kriminalistik, por edhe si një prozë e gjatë
kujtimesh të ngjeshura në dhomat e kujtesës së pashlyeshme te një moshë
të re; që ka aspirata të ndryshme në embrionin e zhvillimit të tij personal.
Sidoqoftë, personazhet e kësaj kronologjie të dhimbshme janë Beni,
Nora, Galani e Urtani, të cilët përjetuan luftën shpirtërore atëherë kur
duhej të shkriheshin me ëndrrat e tyre në rritje, si shumë moshatarë
fatbardhë.

Ky krijues i spikatur në të gjitha gjinitë
letrare, po lë gjurmë të dukshme në
letërsinë tonë më të re, duke plotësuar ato
zbrazëtira që i kanë munguar kohës sonë
dhe vëllimeve më të reja në hapësirën
shqiptare, për një jetë ndryshe, luftën për
liri si gjithë popujt tjerë të botës së
civilizuar dhe përplasjet tjera njerëzore.

Në vend të një jete të lumtur ata i hante nga brenda varfëria, skamja e
padrejtësia që pësonin në çdo hap të jetës. Ishin të rrahur nga të huajt, por
edhe nga të vetët.

Në gjithë opusin e tij letrar, është angazhuar që me pendën e tij të mprehtë, të
realizojë aspiratat e popullit nga të gjitha
këndvështrimet e mundshme, ku fjala liri,
drejtësi e bashkim kombëtar të zënë vendin
e vet, si pjesë e vuajtjeve tona shekullore.

Autori i romanit “ARBA” Hysen Berisha duke qenë mësues me
profesion, tregohet i shkathët duke njohur në aspektin psikologjik një
moshe të tillë, kur ajo gjendet mes vëlimeve personale, duke ua “lexuar”
shpirtin e revoltuar, por edhe dëshirat. Tatëpjeta dhe jeta plot katrahura,
plot dhimbje e mundime të pakrahasueshme, fillon atëherë kur Arbeni
kishte filluar të dëgjonte bisedat e familjarëve pasdarkave, kur ata
mendonin se fëmijët e tyre flinin.

Gjithmonë i brente nga brenda shpirtit se jeta e tyre “as nuk ka djep për
rritje, as nuk ka shtrat për vdekje”. Në këso momente vlonin idetë rebele,
ku shpirti i tyre dëshironte mbi të gjitha, lirinë dhe një jetë të qetë brenda
e jashtë kulmit të shtëpisë.

Vepra më e re e autorit Hysen Berisha,
“ARBA”, është një roman që lexohet nga
dorë e parë sepse tematika e shtruar në
hapësirën brenda dy kornizave prej 227
faqesh nuk të le mundësi largimi nga faqet
plot ngjarje rrëqethëse, një kronologji e
përjetimeve prekëse nga katër personazhet
adoleshentë, të cilët shpesh të nxjerrin
edhe pika lotësh nga përjetimet e tyre të
tmerrshme, nga një pushtues barbar, pushteti serb.
Ngjarje e përjetime të tmerrshme, të futura
në letërsinë tonë, kemi pasur edhe deri me
tani, gjithnjë në rezistencë dhe luftë për të
fituar lirinë e pavarësinë e shumëpritur, por
që në lojën e roleve, si revoltë, qëndresë,
vuajtje e pashembullt, nuk kemi lexuar
(shumë) për moshat adoleshente, si gjen e
gjeneratë e papërkulshme ndaj çdo okupatori.
Romani “ARBA”, në këtë rast është
shumëdimensional në karakterin përmbajtësor sepse ka përgjithësime të trajtuar nga

Kopertina e romanit “ARBA’’

Në fakt Arbeni shtihej i fjetur, por dëgjonte bisedat e prindërve për
veprimet monstruoze që bënte regjimi i Beogradit ndaj popullit shqiptarë,
mësoi se si ishte vra pa asnjë arsye vëllai i Norës, student në Beograd, i
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cili ishte parë në demonstratat e studentëve
anekënd Kosovës. Mësoi edhe shumë e
shumë gjëra tjera të paditura deri me atë
kohë.
Në këtë gjendje pakënaqësie dhe revolte,
“grupi” prej tre shokësh, së bashku me
Norën, fillojnë të shprehin pakënaqësitë e
tyre në forma të ndryshme të rebelimit,
duke bërë edhe vepra hajnie, shkatërrime
varrezash, iritim i skajshëm ndaj bëmave të
klikës së Beogradit, si okupatorë në Kosovë. Ai regjim përzuri nga puna shumë
prindër nga puna, duke lënë pa ekzistencë
mijëra fëmijë.
Këtyre veprimeve të grupit adoleshent, për
fatin e keq, u vjen fundi mes janarit të viti
1988, në fushën e futbollit, afër “Varreve
të Shkieve”. Atje, duke luajtur, i’u afrohet
një person i panjohur për ta, një rom, i cili
i kishte përcjellë ditë të tëra, kudo, edhe
rrugëve të fshatit. Ai rom ishte dorë e
zgjatur e krimit serb. Quhej Xhemilin. Ky
person kidnapon grupin e adoleshentëve,
duke i mashtruar se do i regjistrojë në një
klub të futbollit prestigjioz ...
Nga këtu fillon një etapë e re, një kalavar i
jetës plot mynxyrë të paimagjinueshme, të
cilave u bëjnë ballë vetëm këta personazhe
të rrallë si në veprën “ARBA” të autorit
Hysen Berisha. Duke i tretur me padijeninë
e tyre, skutave të mafies italiane, përjetojnë
ferrin në gjitha format e skandaleve mafioze: Atë të drogës, prostitucionit, grabitje,
plaçkitje e çdo gjë tjetër, duke mos i lejuar
assesi të marrin fare kontakt me familjet e
tyre.
Kjo mënyrë e veprimit të mafies italiane,
me në krye romin, Xhemilin, kishte edhe
qëllimin e fshirjes së trurit në aspektin e të
menduarit në familje dhe vendlindjen e
tyre. Nga torturat e ushtruara ndaj grupit të
adoleshentëve nga mafia, e pëson-vritet
Urtani, i cili krijon dhimbje shpirtërore në
mesin e shokëve të tij. Pas rastit makabër
të mafias ndaj Urtanit, fillon një sprovë e
re, ajo e ikjes nga Italia dhe kampet e
çmendura mafioze dhe me shumë peripeci
kalojnë në shtetet tjera të Evropës, fillimisht Austri, Gjermani, Danimarkë e Norvegji.
Gjithandej, duke jetuar me të zitë e ullirit,
pa ditur gjuhë, pa para, pa punë, pa vendstrehim, duke kaluar kohën nëpër parqe,
duke mbledhur e shitur kanaqe e shishe sa
për bukën e gojës, duke u sfiduar me
kohën...

Tërë ky strumbullar vuajtjesh i futur në shpirtin e një moshe të re, si
shkaktar nga një armik i pamëshirshëm e barbar, siç ishte politika
hegjemoniste serbe, te kjo mashë e re, pos plagëve, konsolidon edhe
përvojën e qëndresës, po në ato kushte mjerimi, duke drejtuar mendjen
se “vetëm me punën e djersën e ballit jetohet”, assesi me punën e krimit
të drejtuar nga të tjerët.
Koha dhe vuajtjet kishin dhënë mësimin e të vepruarit ndryshe. Përkundër të gjitha vështirësive të përjetuar nga mafia italiane dhe dhuntitë
jetësore të pastajme, nëpër vite, vetëm sa riformuan në kokat e tyre të
menduarit për familjen, vendlindjen, “Lagjen e mbrapshtë” fjalët e
prindërve dhe të vjetërve të fshatit, për çdo aspekt të jetës. Siç thoshte
Albert Kamy, “kotësia e jetës është fataliteti i vdekjes”.
Prandaj, koha kishte bërë të vetën, vitet kishin ikur, ndërsa jeta filloi të
merret me rrjedhat e reja në shtetet e Evropës. Përkundër marrjes me
veprimtari agresive siç ishte Arben Bala, duke punuar si roje nëpër
kazino e vende të tjera të rrezikshme, nga ku ishte e pamundur t’u ikësh
skandaleve, megjithatë nga e kaluara i kishte mbetur në shprehi jete
rrahja me njerëz, aty ku luftohej e keqja, futja e drogës si “kënaqësi” e
masës rinore. Për këtë arsye tek policia kishte krijuar aq autoritet dhe nuk
merreshin masat ligjore ndaj tij edhe kur kishte raste teprimi të forcës si
sigurimi i objekteve të tilla.
Arbenit dhe gjithë grupit të kidnapuar nga romi Xhemilin kurrë nuk u
ikte nga kujtesa kjo figurë kriminale, e cila i kishte dëmtuar skajshmërisht për gjithë jetën. Kur e mendonin pamjen dhe bëmat e tij,
dhëmbët u kërcisnin nga urrejtja dhe dëshira për hakmarrje. Një ditë,
papritur, Arbeni e takon rastësisht duke mbledhur kanaqe e shishe, sikur
bënte vetë ai në fillim. Posa e identifikon, e ndalon dhe i’a propozon një
pune me fitim më të lartë, të cilin ai e pranon, duke mos e njohur tani më
Arbenin, atë të cilin e kishte dhunuar në gjitha format e jetës. Pastaj
Arbeni, në emër të gjithë të kidnapuarve, kryen hakmarrjen ndaj Xhemilit,
duke i treguar të gjitha veprimet e veta monstruoze.
Rasti i lartcekur dhe i trajtuar në romanin “ARBA” nga autori Hysen
Berisha duke përdorur realitetin e kohës, por edhe aspektin e fantazisë
prej autori, vë në pah një pjesë të filozofisë së popullit të vet, se e keqja
nuk harrohet kurrë dhe se ajo të rikthehet kurdoherë. Këto veprime janë
pjesë e gjeneve të popullit që mbesin në mbamendje përgjithmonë.
Njëtrajtshëm është edhe trajtimi i dashurisë familjare dhe e vendlindjes,
kur kriminelët kot kanë provuar shlyerjen e kujtesë për familjen dhe
atdheun. Zaten, kjo formë trajtese është e futur që moti në materien e
letërsisë sonë, qoftë ajo gojore apo artistike, që në kohën e Skënderbeut.
Mjafton të përmendim marrjen e tij si jeniçer nga pushteti osman dhe
bëmat e tij pasi bëhet ushtar e oficer trim e i stërvitur, si i kthehet atdheut
në mbrojtje nga turqit....
Pra, kjo filozofi, e përdorur edhe te romani “ARBA” nuk është e re, por
ekziston historikisht. Në rastin konkret, ky motiv bartet si produkt i kohës,
më i freskuar në luftën e fundit të Kosovës me klikën shoviniste serbe.
Personazhi Galani, kthehet për t’a ndihmuar luftën për liri në Kosovë,
por vritet heroikisht.
Rinjohjet familjare si në baladat e së kaluarës.
Në gjitha këto persekutime e katrahura të jetës, nga ndjekjet sllave nëpër
shekuj, edhe në luftën e fundit në Kosovë, masakrat ishin qëllimi kryesor
i armikut. Autori i librit, Hysen Berisha, me mjeshtërinë e pendës, duke
i përshkruar me shumë nostalgji, i ka balladizuar takimet e familjeve
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shqiptare gjithandej botës perëndimore,
pas shumë e shumë vitesh. Këto ritakime,
me përshkrime aq të zjarrta e të përlotshme,
me gëzimin e vuajtjes, përmbajnë pjesën
më të ndritshme të këtij libri historik.

Nuk mendoj se duhet të “filozofojmë” duke ndarë rolet “pozitive” e
“negative” të personazheve në këtë vepër për faktin se të gjithë si grup i
moshës së mitur, janë viktimë e njërit personazh negativ, i cili kryen
kidnapimin e tyre, duke ua dhënë të mbrapshtën përgjithmonë. Këtë rol
e ka luajtur vetëm Xhemilini, dorë e zgjatur e armikut shekullor serb.

Takimi i Arbenit me prindërit e tij pas
gjashtëmbëdhjetë dhe i Norës pas shtatëmbëdhjetë viteve, janë piramida e veprës
në romanin “ARBA” të autorit Hysen
Berisha. Bile, Nora, takon vëllanë i cili
kishte lindur pas kidnapimit. Vëllain e
madh ia kishin vrarë serbët kur ishte
student në Beograd, në vitet e fundit të 80tave.

Si përfundim, pas gjithë asaj që cekëm më lartë, konsideroj se ky roman,
falë talentit dhe ndjeshmërisë së autorit për temat e tilla, është një pasuri
letrare në letërsinë tonë, për faktin se një krijues si Hysen Berisha, përmes
personazheve jomadhore, që rrallë ngjan, ka portretizuar një kohë, një
histori të popullit, përjetuar në mënyra e forma të ndryshme.

Ka një element të padiskutueshëm pozitiv,
një rol i shumëfishtë i personazhit, Arbeni,
i cili nga një reputacion negativ i botës së
krimit, bëhet personazh dhe personalitet i
admiruar në shumë filma në shtetin skandinav, Norvegji, me interpretimin e roleve
negative. Shkathtësitë prej artisti i’a zbulon një regjisor norvegjez, duke e përcjellë
qëndrimin e tij në kafiteri, pamjen dhe
sjelljet karakteristike personale. Me aftësinë kreative prej artisti, i pajisur edhe me
inteligjencë e përvojë jetësore, por edhe
shkollore, personazhi i këtij libri, Arbeni,
ka luajtur në shumë filma e drama në rolet
kryesore të shtetit norvegjez.

Gjithsesi, ky roman, shkruar me një ndjeshmëri të skajshme, i bënë nder
letërsisë sonë më të re, e cila po rrugëton çdo ditë kah përsosmëria, kah
modernizmi evropian.

Romani në fjalë, mbetet si realitet i përjetuar, i hulumtuar dhe i studiuar,
duke u’a prezantuar lexuesve mynxyrat e kryera të një pushteti skizofren
ndaj një populli heroik e historikisht të pafajshëm.

Gjakovë, prill 2021

Hysen Berisha, autor
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Musa Jupolli, Paris

Letër e gjetur në shpirtin tim,
ruajtur nga shekulli i lindjës sonë, pra në Iliri

-I(Në falenderim të të gjithë atyre që më përkrahën
n’udhëtime të letrave të bukura, n’udhëtim të fjalës së
mirë, në mirkuptim e bashkim të Mërgatës sonë që kishte
dhe ka shpirtin e artë për Atdhe)

Mora udhë në kërkim të vendeve të largta, u ndala
n’Irlandë, aty me një bregore edhe n’Islandë ku me folën
për Gjergjin e Kastriotve, kur arrita në Teatrin e
Salamnkës gjeta një profesor të mejtueshëm, urtësia e të
cilit më zgjoi kurreshtje!

Letra fillon me idilikën e kësaj natyre, që mahniti jo
njëherë Afroditën, që mahniti jo njëherë të gjithë ata që
adhuronin këtë gjuhë perendie!

Më tha: Kërkoni shkrime të vjetra në bibliotekat e
‘‘Mëdha’’, dhe mund ta gjeni në dëshifrim të gjuhës suaj,
kuptimin e jetës dhe historinë tuaj që një popull tjetër nuk
e ka, për këtë ju duhet një ‘‘çelës’’ që peshon sa peshon
e tërë Dhjata e Vjetër, sa peshon Bibla e Tora, sa peshon
Kurani e Filozofia budiste, ku do ta lexoni edhe këtë:
‘‘Ky popull, kjo gjuhë, duhet të shkruhet me shkronja
t’arta në librin e shenjtë të Ri’’!

Ishte kohë e ngjyrave t’ylberit kur Thoti vendosi ta bëjë
Ilirinë parajsë, të lindmën e parë Ilire me gjuhë të vet!
Kjo tokë lindi Homer, Dioklecian, Aleksandër e Gjergj,
lindi edhe një Nënë, Nënë Terezën e Shenjtë që i dha
botës kuptim. Me gabime të bukura lindi edhe tjerë poetë,
djemë e vasha n’imitim të kësaj bukurie, det, fusha, male
e lumenjë që të shuhen etjet, të ndizën shpirtrat për
dashuri!

Pra në bibliotekat e nryme në shtatë dryna mund ta gjeni
këtë dhe atë që ju takon!

Në dehje të kësaj bukurie lulet mbaninë aromë Arbërie,
ritmike me rroba mëndafshi, vasha mistike me ngjyra të
hyjnishme para fjetjës, para perendimit, urtësi me fjalën
e butë, me foljën Të Dua, me fjalën e dhënë ku edhe lindi
Besa!

Afroditë marinare e shpirtit tim arbëror, të prita në
Olimp, edhe pas vdekjës do të ringjallem, vetëm e vetëm
për një fjalë, për një buzëqeshje me Flamur e Himn si dy
shqiponja që jetojnë sa të jeton ky dhé, kjo tokë me këtë
gjuhë!

O Arbëri, ta lexova historinë, mbretëreshë e dashurisë, as
ujë i lumenjve nuk shuan zjarrin e buzëve të mia, as lisat
që banojnë zogjë mali nuk arrinë t’i emitojnë të rrahurat
e zemrës sime!

28 nëntor, tokë e premtuar, këngë Shqipërie!

Marinare e ndjenjave të mia, mora dhe lexova filozofinë
e të parve të mi, kuptimësi më dha gjuha shqipe, kësaj
gjuhe t’ëmbël, këtij dheu në kërkim të letrave të vjetra
fshehur e nrymë në dryna të Vatikanit, Vjenës, Parisit,
Londrës e Belinit, të Konstantinopolit e Aleksandrisë, të
vetmën që kemi na është gjuha dhe Flamuri të ruajtura në
arkën e shtëpisë së vjetër, i themi kështu shpirtit tonë!
Pastaj mora dhe lexova matematikën, dëshifrim jo i lehtë,
matjen e tokave tona n’arkitekturën pellazge-ilire,
dhimbja më këputi!
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Ftesë një miku
-III dashur mik,
nga ajo ditë që shprehe dëshirën t’më vizitosh në
Dardaninë time, ndihem sa krenar dhe i lumtur aq edhe i
brengosur.

Mik i dashur, me vete merr vetëm fletë-shkrimi, të tjerat
i kemi këtu në modestinë dhe fisnikërinë tonë, sa për
ushqimoret mos u brengos bukë gatua në zjerm shpirti,

Krenar dhe i lumtur me bukuritë e vendit tim, me
Mesianën time (Llapin) natyra e së cilës të mahnitë me
bukuri, ai Liqeni i Batllavës pamje poetike!
Me Dukagjinin, Peja e Deçani, atje Rugova në
madhështinë e vet, atje ku zogjtë këndojnë me nota
t’akorduara!

ndonjë fli e lëng të njelmtë sa për apetit, po edhe raki
shtëpie kemi!
Miku im shumë i dashur, Dardania do të pëlqejë sa
s’bëhet më, po të pres me pa durim, të pres edhe me një
lot në sy që s’do të ma vrej njeri!

Me Karadakun e breg-maleve që hyjeshojnë dhe
ushqejnë ndjenja!
Me Prizrenin, qytet me një sharm të pa parë, frymëzimi
ynë për Bashkim kombëtar, pasi që ti e di dhimbjen tonë,
N’ato ndarje që na u bënë!
Me një udhëtim në Gjakovë ku ka poetë e merr
frymëzim!
Me Drenicën dhe këngët kreshnike që kanë të tërë një
histori!
Me liqejtë e Mirushës, si duket edhe zanat lahën aty, aty
tej-mëndafshe duken hyjneshat në vallzim!
Me Prishtinën e Rinisë, që diku tjetër nuk mund ta gjeshë,
ajo pamje e mveshur fytyrash të nurshme që mahnitë!
Mik i dashur, po, po të pres edhe me shumë brenga, se
këtu do të gjeshë ‘‘llafosje të mëdha politike, varfëri e pa
drejtësi të mëdha, mbi të gjitha humbje shprese. Një pjesë
e njerzëve të pa skurpullt, flitet për një dhjetë përqindshin, të pasuruar në kurriz të popullit, pastaj këtu do të
vresh edhe ‘‘mjekrrosha’’ të pa krehur, ata veçsa
rëndojnë dhe ndrydhin çdo damar të vendit tim, quhen
‘‘predikues feje’’ çka unë nuk u besoj fare, nuk u besojnë
as shumica e popullit tim, po ata janë dhe bëjnë punën e
djallit për t’ia mveshur Atdheut tim të zezën’’!
Miku im shumë i dashur, të lodha me dobësitë tona, po
ne kemi edhe poetë të mirë, shkrues me emër të njohur
në mbarë botën, ne kemi edhe Lasgush Poradecin, pastaj
këtu flitet edhe për Ali Podrimjen që ti vetë e ke njouhr
dhe e njeh vargun e tij, ishte edhe mik i imi dhe i të
gjithëve!
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Bedri Tahiri, Prishtinë

Diellori
Popujt do tё ishin tё lumtur, nёse mbretёritdo tё filozofojnё dhe filozofёt tё mbretёronin.
(Plutarku)

Sa qe gjallё, rrёfimeve tё tij tё kёndshme e origjinale nuk
ua vari veshin gati askush nga tё rriturit dhe mocanikёt.
Pёrkundrazi, ato i quanin dokrra bajate e rromuze humoristike tё njё truthari. Ashtu janё ca tekanjozё smirёzinj e
marroçё qё mohojmё e nёnçmojmё gjithçka qё nuk ёshtё
pjellё e mendjes sё tyre. Njё sёmundje e vjetёr jona, tё
cilёs kurrё nuk i gjetёm shёrim. Mbase, prej kёsaj buron
mendimi se: “Ujit i dihet vlera kur shteron pusi”.
- Lёreni, ore burra, njeriun takahyt, qё gjithё kohёn e kalon
me shtagё nё dorё pas bagёtisё, se nuk merr vesh nga ky
dynjallёku i shkretё,- mёrmёrisnin si nё kor bretkosash
njerёzia, sa herё zihej nё gojё plaku mjekёrbardhё me
emrin Tanush, i cili po shkёlte nё tё nёntёdhjetat dhe ende
mbahej i fortё si topi.
- Hё, hё, hё,- bёnte ai si me vete, duke e dredhur kokёn
majtas e djadhtas, kur i tregonim se ç’flitej pёr tё.
Intersant, nuk sekletisej e nuk inatosej fare. Vёrtet, tё flisje
keq pёr tё, bёje mёkat tё pafalshёm. I urtё e babaxhan,
durimtar si deti i thellё qё nuk trazohet dot nga anijet që
kalërojnë mbi të.
- Fjalёt e hallkut e birat e gardhit nuk mshelen kurrё. Ata,
ma marrshin tё keqen, aq dinё, aq flasin,- e niste rrёfimin
mixha Tush, siç e quanim shkurt ne barinjtё e rinj, qё
kёnaqeshim, duke bredhur gjithё ditёn pas tij. I shihni kёto
shpatullat e mia tё kёrrusura, sa shumё kanё hequr tё
bekuarat! Kam pёrjetuar e ç’nuk kam pёrjetuar. Tri luftёra
i provova e tri herё isha ushtar. Pak ju duket kjo?! Hё,
ç’thoni picirruka?! Ndoshta nuk u besohet! Herёn e parё
isha nё kohёn e nemcit e tё bugarit, kur zia e bukёs na e
solli shpirtin nё majё tё hundёs dhe gati na qiti fare. Herёn
tjetёr, gjatё sundimit tё Serbisё sё Parё dhe, tё tretёn herё,
nё kohёn e partizanёve...
- Po Azem Galica tё kujtohet? - e nguci njёri nga kalamajtё
çapkёn, edhe pse atё e dinim tё gjithё, ngase na e kishte
treguar sa e sa herё.
- Ore kopilat e dreqit, jeni nё vete apo u kanё lёnё mendtё!
Me Trimin e trimave kam luftuar krahё pёr krahё deri nё
ditёn e fundit kur ai shkoi nё atё botё. Si sot mё kujtohet
ajo ditё e zezё kur na rrethuan nga tё katёr anёt xhandarёt
dhe ushtarёt serbё. Mbi dymijё veta. Edhe vetё Zhupani i
Shkupit mё kujtohet kur rrinte pranё topit tё madh nё
Kёrshin e Zallinave dhe komandonte me buri. Ai kishte
rroba civile dhe nё kokё mbante njё sheshir tё madh prej
kashte, pёr t’u mbrojtur nga dielli i korrikut qё digjte si
saç. Nam i madh u bё atё ditё tё festёs sё Bajramit tё 15
korrikut 1924. Tri katundet e rrethuara qё pa zbardhur
drita: Galica, Mikushnica dhe Luboveci, u dogjёn dhe u
bёnё rrafsh me tokё.

bam- bum dhe si kokrra e resё çau tё tre rrathet. Me tri
plagё tё idhёta nё shtat arriti tё depёrtonte deri nё
Qyqavicё. Tri plagё tё rёnda nё trupin me shtatё zemra!
Edhe dada Shotё, njё rruge tjetёr, si luaneshё, arriti deri
tek trimi i plagosur pёr vdekje. Njё zanё mali po ia
freskonte ballin trimit me ujin e ftohtё tё Kroit te
Hajdukut. Shumё u vranё e u dёmtuan nё atё betejё qё
zgjati gjithё ditёn. Mbi tridhjetё gra, pleq e fёmijё, bashkё
me kryeplakun qё u printe, Shaban Tahirin, i pushkatuan
nё qendёr tё katundit, te Ftojtё e Tahirit. Edhe vetё mora
njё plagё nё shpatullёn e majtё dhe mbi tri javё u shёrova
nёpёr miq e dashamirё besnikё. Kёsajde mbeti shkret,
krejt hi e shpuzё...
- Po kulla, u dogj? - foli dikush nga fёmijёt kureshtarё.
- Jo, kulla, jo, nuk u dogj. E bekuara, u bёri ballё gjyleve
tё shtatё topave tё vendosur nё kodrat pёrreth. Iu dёmtuan
pak qoshet veriore dhe kulmi. Flaka nuk e mori. Ishte
ndёrtuar rishtas, kjo ishte kulla e tretё e kryetrimit, me
mure tё trasha prej gurёsh bricakё. Xhandarёt shqiptarё,
qё me zor i kishin vёnё pёrpara pёr t’u prirё gjakatarёve
serbё, tinёz e ndihmonin luftёn tonё çlirimtare. Po, po, fort
bile. Ata, kur u vinte nё kuti, ua dredhnin pushkёt katilave
dhe vrisnin sa mundnin. Ushtarёt e armikut dridheshin nga
tmerri. Qё kur ishin nisur pёr aksion u kishte hyrё lepuri
nё bark, ngase u kishin thёnё se Azem Galica ёshtё dragua
qё fluturon dhe pumbi i pushkёs nuk e kap. Kёtё e kam
provuar vetё, kur kam shkelur mbi trupat e tyre tё fshehur
nёpёr misёr e lozё kungujsh qё as kokёn nuk e ngrisnin e
lere mё tё shtinin me armё.
Njёri nga xhandarёt, sa mё kujtohet Mehmet Vushtrria i
thoshin, na tregoi se edhe topxhiu kryesor ёshtё shqiptar
nga Mitrovica. Ai, qёllimisht, tri gjylet e para i huçi. Tё
shkretin djalё, kur ia kuptuan hilёn, e pushkatuan mёnjёherё aty te Lugu i Behramit.
- Po pse nuk po pyesni pёr Diellorin, ore djelmosha? - u
kujtua bёftё mixha Tush, duke na vёnё nё njё sprovё tё
papritur.
- Ua, po s’kemi dёgjuar kurrё pёr tё. E ç’ёshtё Diellori”?!ia kthyem ne syzgurdulluar, duke shprehur habinё tonё me
rrudhje buzёsh e krahёsh.
-Ah, jo, nuk u tregoi hiç, shkoni e pyeteni ata qё po mё
quajnё budalla! - na e drodhi ai sakaq, si pёr inat tё atyre
pёrfoljeve e pёrgojimeve tё pёrditshmёrisё.
Ne ngelёm mumie tё shushatura. Kureshtja na u shtua
edhe mё pёr tё mёsuar se ç’ishte Diellori. Secili prej nesh
zu ta pёrfytyronte me imagjinatёn e tij atё “krijesё” tё
çuditshme, pёr tё cilёn nuk kishim dёgjuar mё parё. Çdo
gjё e paramenduam, por askush nuk e qёlloi nё cak.

Kapedani ynё, Azem Galica, pasi e lёshoi njё piskamё tё
madhe, qё u dёgjua deri nё Prellofc, ia krisi bam- bum e
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Filluam ta lusnim si pёr gjak, siç i thonё njё fjale. Çudi, ai
kurrё mё parё nuk kishte mbajtur mёri me ne. Dorёn nё
zemёr, nganjёherё edhe e hidhёronim, kur ia trazonim
bagёtinё me ato tonat tё mёsuar keq e mbrapshtё. Tё vetat
i ruante mirё, u rrinte te koka. Kurrё nuk u ndahej e kurrё
nuk ulej. Ashtu, nё kёmbё, kotej. Trupmadh e paksa i
kёrrusur, siç ishte, mbёshtetej fort nё kёrrutёn e fortё prej
thane, dhe i mbyllte sytё e dremiste ёmbёl. Ashtu vepronte
edhe kur na rrёfente pёr Mujin e Halilin e pёr trima e
kapedanё shqiptarё qё pёrherё u dolёn zot kёtyre trojeve
tё rrezikuara nga pushtues tё ndryshёm.
- Tё lutemi, o mixha Tush, veç edhe kёtё na e shpjego e
mё kurrё nuk do tё lodhim,- i vardiseshim ne, duke mos iu
shqitur kёmbёsh si rriqёrat.
- Ani, veç edhe kёsaj here, morёt veshtё! - foli pas njё copё
here, pas lutjeve tona qё ia kishin zbutur zemёrimin
shkaktuar nga gojёkёqijtё.
- Veç, veç, mё kurrё! - brohoritёm ne dhe u grumbullam
rreth tij si zogjtё e klloçkёs para njё rrёbeshi shiu.
- Diellori, ore ju paça, ёshtё histori nё vete. Kulla qё nuk
u rrёxua nga topat e Zhupanit, u rrёnua nga vandalёt e
Pashiqit dinak. Dy vjet mё vonё erdhёn barbarёt dhe gurёt
e saj i morёn e i çuan nё Prekaz pёr ta ndёrtuar njё shkollё
nё gjuhёn serbe. Ata u bartёn angari. Edhe unё, me
Murroin e Kuçoin, i barta tri qerre. Herёn e tretё mё erdhi
rёndё dhe sa nuk plasa nga inati. Pse,- do thoni ju. Sepse,
mё ra hise ta bartja andej Diellorin e Azem Galicёs.
- Aha, ai paska qenё djepi i djalit tё tij! - bёri çuditshёm
mё i vogli yni, qё si qengj manar kёrcente e lakadredhej
sa andej sa kёndej.
- Jo, ore zogu i bablokut, jo, djali i vetёm qё pati me
Shotёn, me emrin Sadri, i vdiq gjashtёmuajsh nё Junik,
atje e ka edhe djepin. Diellori ishte njё Gur i shenjtё...
-Gur! - kёrcyem tё gjithё pёrpjetё, sikur tё na kishin
picёkuar grerёzat a ndonjё gjarpёr helmues.
- Gur i shenjtё, - vazhdoi ai me njё ndryshim zёri e duke
marrё pamje mё serioze. Njё Gur i butё e i madh, nё tё
cilin ishte skalitur Dielli, simboli i tё parёve tanё, ilirёve.
Kёshtu na thoshin gjyshёrit tanё, ndoshta edhe nё shkollё
e mёsoni kёshtu...
- Mё thoni ku e lashё,- na u drejtua pasi pushoi pakёz sa
pёr tё pёrqёndruar vёmendjen e pёr ta marrё vetёn pas njё
ngazёllimi ngashёrues. Pasi fshiu lotёt qё iu lёshuan
faqeve thatuke dhe u tretёn nё leshёrat e dendur tё mjekrёs
thinjoshe, vazhdoi: Ah, po, ai Guri kishte vlerё tё madhe.
Azem Galica vetё e emёroi ashtu, Diellor, dhe i porositi
mjeshtёrit ta vendosnin nё ballё tё kullёs sё re, pak mbi

derёn e hyrjes. Tri ditё rresht, me daltё e me çekan, kishte
punuar nё tё, kryeustai Vesel Zymberi nga Likofci. Dielli
ёshtё sundimtari i botёs. Besimin nё fuqinё e tij e
trashёguam nga tё parёt tanё. Diellin e çmuam mё shumё
se jetёn. Kur na e shanin kaurrёt e shkinisё, ishim nё
gjendje t’i shqynim me dhёmbё...
- Unё prisja diçka tjetёr,- e ngacmoi djaloshi zevzek, me
syrin e mёngjёr tё dhisё, ngase i vёllai mё i madh ia kishte
dёmtuar, duke gjuajtur gurё me bahen prej blini tё regjur
nё baltёn e Gurrecit.
- Vёrtet jam budalla, mirё e kanё ata qё mё quajnё kёshtu,
qё çaj dёrrasa me ata qё nuk kanё rradake, - mori flakё
plaku. Po ty, ore teveqel, veç hunda nuk tё lё se kishe
kullotur me balukёn teme,- iu drejtua atij qё e gёrgiste
qёllimshёm e qё po gajasej sё qeshuri. Ai Gur vlente sa
krejt Kulla, - zuri fillin e rrёfimit, me sytё nga ne qё
pёrpinim fjalёt e tij. Shyqyr Zotit qё ndёrtuesit e shkollёs
nuk e kuptuan domethёnien e tij dhe e vunё nё mes tё
murit verior, me shikim nga Galica...
Dhe, ditёt rrokulliseshin gurgule si uji i rrёmbyeshёm
tatёpjetё bjeshkёs mbuluar me dёborё. Plaku i urtё njё ditё
na e la shёndenё. Tё gjithё tok vajtёm nё varrimin e tij. Nё
qё e kishim lavdёruar dhe ata qё e kishin sharё. Derisa
hidheshin kokrrat e fundit tё dheut tё shkriftё mbi varrin e
tij nёn lisat qindvjeçarё, mu kujtua Diellori, pёr tё cilin
sikur na e kishte lёnё njё porosi...
Tetёdhjetё e gjashtё vjet mё vonё, kur cerberёt karpatianё,
tё vёnё para tytave liridashёse, kishin ikur nё theqafje,
ngjau mrekullia. Diellori po kthehej nё vendin e vet. Kulla
e kryetrimit lёshonte shtat mbi themelet e veta. Kishte dy
muaj qё qe rrafshuar kati i parё i saj dhe puna zvarritej nё
heshtje. Rrallёkush e dinte arsyen. Pritej Diellori qё tё
vinte nga Prekazi, ku qe ruajtur kujdesshёm nga njё
atdhetar zemёrzjarrtё... Po kthehej, por i lёnduar me tre
plumba nё shtat, aq sa pati kryezoti i tij, kur vajti nё
pavdekёsi. Tre plumba tё hasmit shekullor, me gёrvishtjet
e tyre tё vrazhdёta, ishin pёrpjekurur ta zbehnin
shkёlqimin e Diellorit.
Por, jo. Sot Diellori rrezaton atdhedshuri e besnikёri nё
ballё tё kullёs sё trimёrisё, aty, ku nёntёdhjetё vjet mё parё
zuri embrion shtetёsia e Kosovёs, nё Arbёrinё e Vogёl tё
Kapedanit tё Madh, AZEM GALICA.
Dhe, sa herё vete te Kulla dhe e shikoj Diellorin, patjetёr
mё kujtohet edhe mixha Tush, dritё pastё!

Diellori, gur i gdhendur nga Vesel Zymer Likofci më 1923, i vendosur
në kullën e Azem Galicës, më vonë i bartur në Prekaz dhe sërish i kthyer
në Galicë, në kullën e rindërtuar, të cilit serbët ia dhënë disa plumba!

Kulla e Azem Galicës në Ditën e Plisit
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Lulzime Malaj, Vlorë

Nënë e dashur …

Unë kurrë s’të kam kuptuar …

Kur të lexosh këtë letër, do të jem larg…
Hapësirës nëpër botë në fluturim
Të lash librat e mia, jam aty në varg…
Kur t’i lexosh, do ndiesh timin përqafim.

Unë kurrë s’të kam kuptuar që ti preferon
Më shumë simbolin e vjeshtës, të verdhën.
Çudi, se ajo s’e pëlqen as vetë atë ngjyrë
Më mirë pranon të rrijë lakuriq se e verdhë!

Mos u mërzit nënë, mbretëresha ime
Di t’kujdesem për veten, mos ki merak
Rrugën ma ke shtruar ti me bekime…
Sa ylberi shtrihet mbi të, gjerë e gjatë

E dashur, mos u tundo nga bukuria e saj
Kronikat veç për të flasin vazhdimisht …
Njëherë të qajë ajo përmbyt krejt qytetin …
Dhe krijon alarme, natyrisht!

Mora gjithçka që m’duhej nënokja ime,
Valixhen mbusha me ëndërra dhe mall…
Edhe kukullën që dikur me mua flinte,
Por, zemrën t’a lash ty, nga meraku madh!

Pamja e saj është vërtetë emocionuese ...
Po ti mos merr huqet e saj të çmendura!
Ajo është përherë në fokus të mediave
Pale kur të nis tornado e t'i prish ëndrrat!

Në dhomën time, abazhurin mos e fik,
Të lutem lëre hapur, si dikur isha fëmi’
Aty endet fëmijëria ime dhe ka frikë
Netëve me suferinë me ty do të rrijë.

Më dukesh krej çuditshëm që imiton atë
Befas krijon re të murrme në ditë me diell
Dhe më nis mua ca vetëtima ... e shira
Që, o Zot, s’dihet nga ç’planet m’i sjell!

Nënë, vështro hënën e artë kur të dal’,
T’a dish, po kështu do të bëj edhe unë,
Me buzëqeshjen e saj do të çoj të fala,
E t’i them se më mungon aq shumë...

Ndaj mos mbaj në sy asnjë huq vjeshte
S’ke arsye dhe shmangi avash-avash
Mund t’jesh spektatore n’melodramat e saj
Po kurrë mos prano të jesh personazh!

***
Ato thinjat e tua nga brengat dhe hallet
Falmë nënë, dhe unë të kam munduar,
Mos u lodh, e vetëm mos dil në shkallë…
Do t’vi si zog shtegtar, me mall mbuluar!
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Bajame Hoxha-Çeliku, Bruksel

New York!

Buzëgazi yt
Sikur të më errësohej terri natës
e dita të shkëlqente në dritë,
unë s’do të isha gjë tjetër,
Veç buzagazi yt.
E vetëtimtë trandja e papritur,
e ndjen epshëm veç një poet.
Është ai buzagaz yt i ndritur,
që me hojëza mjalti më nget.
Të gjitha çastet e mia ndër vite,
buruar nga valë e syve të tu!
Më dukej e ëmbla burbuqe,
kish çelur veç në sytë e tu.
Zotit s’do t’i lutesha për gjë tjetër,
pranverë të kthehesha një ditë!
Unë s’do të isha gjë tjetër,
veç buzagazi yt!

Ja, tek mbërrita
dhe po të shoh madhështinë që nga lart.
Në çdo çati e rrugë dukesh i papërgjumur,
dukesh sikur ti, nuk fle këtë natë
që erdha unë.
Por ti, di të zgjohesh më fuqishëm,
mëngjeseve kur zgjohen urat,
autostradat, njerëzit,
kur zgjohesh i tëri New York.
Lartësohesh aty ku krenohesh,
I bukur, i mençur, i lirë.
Dhe unë vizitorja e Evropës,
të përshëndes sot ty.
Të përshëndes nga korrespondenca ime e largët,
nga ëndrra e madhe për ty,
që na ndoqi kudo,
E kurdoherë.
Nga ëndrrat,
nga një shpresë e lindjes së një njeriu të ri,
Nga një vuajtje e gjatë,
nga dashuria për lirinë,
Të përshëndes New York!
Nga valët e një jete të turbullt të përshëndes,
Unë, banorja e Evropës së Madhe,
e Evropës lindore,
që po të vizitoj tani.
Dhe pse një pikë loti më duket,
Është solide.
Më zbret si një mesazhier i lirisë,
se me dhemb liria e humbur.
Vite-vite nëpër kampet e përqendrimit,
Nëpër ato skëterra të ngritura për të pafajshmit,
Të ëndërrova ty, New York!
Tani, Dëgjoje pra!
Zërin e një vizitoreje
që të çmoi
që në rritjen e saj.
Që u dënua se të deshi ty,
që u diskriminua se të deshi ty,
që humbi lirinë se të deshi ty.
Oh,
Ëndërr e parealizuar ishe,
Brenda në kraharorin tim!
Ti rrije shtrënguar në grushtin tim të vogël,
O ëndërr e madhe!
Ti, o liri e përjetshme!
New York!
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Besim Xhelili, Vjenë

ME ETHE NË PARK

URATË

Plot ethe në zemër jam endur tek parku
Pse të dua aq shumë, ndaj më zë haku,
Qava bashkë me rosat e shpendët mbi ujë
Në shpirt ca dridhje më prekën si rrëmujë...

Desha dorën të të shtrëngoja
Në ata sy t'bukur të fundosem,
Por, m'thuaj shpirt nga t'filloja
T'vajtoj fatin a të mllefosem?!

TURBULLIRA MBI QERPIK

Mendja m'iku e seç u zemërova
Po dora jote sa e ngrirë ishte
Oh, ato buzë pak i dëshirova
Po tani mbi to veç akull kishte.

Pse moj mike qerpiku yt plot turbullira
Ç’faj ka një krijesë e dobët si unë?!
A e sheh se zemrën ma dridh trazira,
Nga lotët tanë që rrjedhin si lumë…

Rrëzuar më lanë duart e tua
Me dogma e mite mbi shpinë
Po unë gjithnjë do të të dua
S'kam kujt t'ia fal dashurinë.

AFËR TEJE JAM I QETË
Me zemër të pikëlluar shpejt lodhem
Fryma më lëshon dhe më ikin dëshirat,
Por, kur në afërsinë tënde ndodhem
Jam i qetë dhe i kam krejt të mirat…

Mbushur lot sytë e tu dje ishin
Por sot uroj të jesh e gëzuar
Ikin vitet e gjërat sikur s'ishin
Zemrat tona n'zjarr shkrumbuar.

DY SY
Po eja këtë ditë të festojmë
Me duart n'flakë kryqëzuar
Stinën e marsit ta shijojmë
Natës yjet duke ia shuar.

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...

Gjërat e rralla një herë vijnë
Kalojnë dhe veç plagë mbesin
Mbi gjuhë jetën na shkrijnë
Këngë të tilla që kurrë s'vdesin.

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...

Po dje u ndjeva i gjallë, se jetoj
Ti je një melodi që sjell gëzime
Dhe ca lule zgjodha të t'i dhuroj
Si një uratë për fat e lumturime.

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...
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