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THIRRJA E AGIM VINCES
Shqipëria të kujdeset për shqiptarët jashtë kufirit
Jolanda Lila

N

ë një kohë kur apatia dhe
mosreagimi ndaj padrejtë
sive e problemeve shoqërore ka përpirë të gjithë shqiptarët, pavarësisht nivelit shoqëror që përfaqësojnë; përballë
këtij realiteti, ku të gjithë ulin
kokën dhe pranojnë në heshtje e
kapërdijnë çdo prapësi të
keqqeverisjes dhe sharlatanizmit
të politikanëve apo drejtuesve,
thuajse në të gjitha nivelet drejtuese, pikërisht mes kësaj amullie mbizotëruese dhe njëherësh
paralize të reagimit, vjen një zë
kumbues, një penë e ndritur, një
autoritet i mendimit dhe i shkencës shqiptare, një personalitet
imponues dhe gjithnjë kërkues e
hetues i së vërtetës, vjen profesori
i nderuar Agim Vinca me librin e
tij "Arti i reagimit".
Ashtu siç shenjohet që në titull,
kjo përmbledhje shkrimesh publicistike përçon art, si në aspektin

Në foto:
Shkrimtari
Agim
Vinça dhe
libri i tij
“arti i
reagimit”

Speciale Arbëreshët/ Faleminderit, atë Camodeca!
Pietro Abitante

M

brojtja dhe ruajtja e një
minorance etniko-linguistike vjen sidomos nga afërsia e
kufinjve me gjuhën "pritëse", siç
është psh. italishtja për gjer-

manishten e altoatezinëve dhe
për frengjishten e valdostanëve.
Por kur flitet për ishuj gjuhësorë,
si ato shqiptare në Itali, nuk është e njëjta gjë. Roli kryesor në
mbrojtjen e identitetit tonë e ka
pasur feja: dihet që tradita dhe

feja me ritualitetin e saj janë një
binom historik i pa ndarë. Një
shembull i qartë është figura e
një prifti të shekullit XIX, Pietro Camodeca de' Coronei nga
Castroregio, qendër e vogël e
Kalabrisë. është falë...
faqe 19
○

○

○

○

formal ashtu edhe në atë përmbajtësor. Publicistika e profesor
Agim Vincës karakterizohet nga
gjuha e gjallë dhe leksiku i pasur,
që gërshetohet me mjeshtërinë e
letrarit, i cili me finesë, vërtetësi e
qartësi sjell copëzat dhe fragmentet e jetës së mishëruar në të. Kjo
cilësi e një mjeshtri të fjalës, bën
që shkalla e ndikimit të shkrimeve
dhe të temave të rrokura prej realitetit historik dhe aktual të jetë
shumë e madhe te receptuesit.
Natyrshmëria dhe qartësia e stilit
të publicistikës së profesor Agim
Vincës janë një sistem reference
për të gjithë, por në mënyrë të
veçantë ky libër shërben si një
manual shumë i mirë orientimi për
mënyrën se si mund të shkruajmë
dhe të shprehemi mbi fenomene të
ndryshme, që shqetësojnë realitetin tonë.
Për t'u ballafaquar me problemet e realitetit kërkohet guxim,
largpamësi e mençuri dhe pikërvijon në faqen 14-15
isht këto...
○

○

○

○

○

○

○

"Ejani sot, o
Shqipëtarë...", strofa
e pabotuar e Asdrenit

Hebrej
të, ffalsifikimi
alsifikimi i
ebrejtë,
dokumenteve shtetërore
dhe fetare në Kosovë

Është një strofë e cila nuk gjindet as në Reze
Dielli (1904), as në Ëndra e Lotë (1912), as
në Psallme Murgu (1930). Poeti s'e ka botuar
gjer më sot në asnjë vënd, ajo gjindet midis
letrave në bibliotekën e tij në Bukuresht

Etërit katolikë në Shkup dhe Ferizaj ishin
kthyer në mbrojtës të devotshëm të
refugjatëve të huaj - kryesisht hebrenj.
Madje ata punonin në mënyrë sistematike,
...
duke ofruar strehim, dokumente pagëzimi
pagëzimi...

Nga Lasgush Poradeci

M

bledhja e parë që pro
fesori Kiriak bëri për
formimin e Korit shqiptar
ish në Sala Transilvania,
më 1907. Aty i-a-u ndau
pjesëtarëve të rinj shqiptarë zërrat sipas cilësisë përkatëse- sopran,
tenor, bas, ettj.- i parë me
të parë, i dytë me të dytë
ettj.- dhe tashi, në një
pushim plot gas dhe
kënaqësi artistike, plot
hov patriotik, ay i thotë
Asdrenit i cili ndodhej midis këngëtorëve dhe ish i
dëgjuar nga emri si vjershëtor kombëtar pas shtypjes së vëllimit të tij
Reze Dielli në Bukuresht
më 1904: Ti je poet, bëj një
strofë shqip që t'a harmonizoj për korin dhe t'a kën-

dojmë. Pa mbaruar dhe
fare këto fjalë mjeshtri i
math, gjithë anëtarët e korit buçitnë me një zë në
mes të enthusiazmës:
rroftë Asdreni! rroftë Asdreni!, Asdren! Asdren!,
marshin Asdren!, marshin
shqip! marshin shqiptar!.
Dhe si të rinj që ishin dhe
kokën plot tym me Shqipëri që e kishin, kush
prej tyre këndonte një varg
të himnit rumun, kush një
motiv ushtarak, kush
prapë- dhe gjë e çuditshme
po fare e vetëshpieguar... një frazë muzikore të romancës së zemrës së tij.
Pastaj u mblodhë në thirrjen e bilbilkës...
Pa u turbulluar aspak prej
zhurmës së shokëve të tij
të korit në ushtërim e sipër
solfegjesh, siç ish...
○

○

faqe 18
○

○

Agron Alibali

S

Mbrëteresha Geraldinë
'38-'39, jeta në Shqipëri
përmes 10 fotove
Me anë të këtij reportazhi
fotografik, përkujtojmë sot 10 vjetorin
e vdekjes së mbretëreshës së
shqiptarëve, Geraldinë, të ndarë nga
jeta në T
iranë, më 22 tetor 2002
Tiranë,
○

faqe 16-17
○

○

○

ot pranohet përgjithë
sisht se hebrenjtë që u
zhvendosën në Shqipëri
gjatë Luftës II Botërore janë
shpëtuar që të gjithë, ndërsa në Kosovë disa prej tyre
nuk e patën këtë fat. Edhe
propaganda e qarqeve serbe nuk ka munguar të nxijë
realitetin historik që lidhet
me këto ngjarje.
Mirëpo në këtë drejtim ka
një
neglizhim
të
paspjegueshëm edhe tek të
tjerë. Kësisoj, edhe libri i
shumëpërmendur "Besa"
me foto të shqiptarëve që
kanë shpëtuar hebrenj
gjatë Luftës, me autor Norman Gershman, një pjesë
të mirë të personazheve të
tij i ka nga Kosova, por kjo
pak theksohet në përm-

○

bajtje apo në ekspozimet e
shumta nëpër botë të këtyre fotove të rëndësishme.
Dokumenti amerikan i
përcjellë edhe në Pjesën II
zbulon një përmasë të re të
kontributit të popullit të
Kosovës në shpëtimin e
hebrenjve të ish-Jugosllavisë që u detyruan të gjejnë
strehim atje.
Letrat e Identitetit
Sikurse u përmend në
Pjesën I, Letra e Identitetit
ishte një prej dokumenteve
të lëshuara në Shqipëri
dhe të përdorura nga hebrenjtë për të fshehur identitetin e tyre të vërtetë dhe
për t'i shpëtuar kësisoj
valës naziste.
Raporti ynë përmend se
Letra e Identitetit përdorej
edhe nga hebrenjtë...
○

faqe 20
○

○

○
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AGIM VINCA:

Jolanda Lila

vijon nga faqja 13
...cilësi shpërfaq autori, teksa ekspozon një bosht tematik, që rrok çështje të
ndryshme, si: situata politike e shoqërore, opinione për çështje të rëndësisë
kombëtare, përshkrimi i veprimtarisë
jetësore e profesionale të heronjve dhe
personaliteteve me kontribut intelektual, letrar e patriotik, krijimi i UÇK-së
dhe fakte tronditëse të luftës së Kosovës
e deri tek përsiatjet e thella dhe reflektimet rreth botës.
Agim Vinca kritikon dhe nxjerr në
pah jo vetëm të keqen që vjen nga jashtë, konkretisht nga pushtuesit, por edhe
atë që vjen nga brenda, si pasojë e
anarkisë, hipokrizisë, servilizmit,
frymës së shkatërrimit etj.
"Arti i reagimit" është libri i tretë
publicistik i autorit, që vjen pas librave
"Populli i pandalur" (1992) dhe "Shqiptarët mes mitit dhe realitetit" (1997),
si një vokacion i pastër dhe i hapur për
çështje të jetës së përditshme dhe për
çështjen kombëtare në tërësi.
Për të mësuar më shumë rreth përmbajtjes së këtij libri, ju ftojmë të lexoni
një intervistë që autori ka dhënë për Radio Kontaktin, ku ai rrëfen arsyet që
nxorën në dritë këtë libër publicistik.
Pse "Arti i reagimit"? Çfarë keni
dashur të shenjoni me këtë titull?
Titujt e librave janë si emrat e fëmijëve, autorët gjithnjë kanë dilema si t'i
pagëzojnë ata. Unë kam menduar gjatë
për titullin e këtij libri dhe kam ardhur
në përfundim se ky titull, pra "Arti i reagimit", i përshtatet përmbajtjes së tij.
Shumë nga shkrimet e librit janë reagime të lindura në çaste dhe situata të
ndryshme historike, nëpër të cilat kanë
kaluar shqiptarët e Kosovës, të Maqedonisë, madje dhe të Shqipërisë, në këto
10-12 vitet e fundit. Dihet që kjo është
periudhë e ngjarjeve dramatike, si: rënia
e komunizmit, robëria e Kosovës, rezistenca paqësore, lufta e armatosur, bombardimet e NATO-s, çlirimi i Kosovës,
vendosja e administratës së UNMIK-ut
pas luftës, një lloj protektorati ndërkombëtar në bashkëqeverisje me vendorët,
që zgjati deri në shpalljen e pavarësisë
së Kosovës më 17 shkurt 2008; zhvillimet pas shpalljes së pavarësisë etj.
Koncepti i këtij libri mbështetet në
reagimin intelektual ndaj ngjarjeve,
dukurive dhe situatave nëpër të cilat
kanë kaluar shqiptarët gjatë kësaj periudhe.
Ajo çfarë të bën përshtypje është fakti
që dhe pse ka kaluar një periudhë kohore, duke ditur që disa nga shkrimet
tuaja datojnë nga vitet 1998-99, sërish
kur i lexon ato arrin ta kuptosh sfondin. Ka një lloj ekstrakti që nuk është
fort i zakonshëm për publicistikën, e jo
më kot gazetarët njihen si shkrues së të
sotmes dhe historianët si shkrues të së
djeshmes. Ndërkohë që ju i keni alter
alter-nuar magjishëm këto dy kohë. Cili është çelësi për ta arritur këtë?
Këto nuk janë shkrime të një gaze-

Shteti shqiptar të kujdeset
për shqiptarët jashtë kufijve
"Të reaguari është detyrë e çdo krijuesi dhe intelektuali". Poeti rrëfen angazhimin
në OKB për të dëshmuar reprezaljet serbe dhe përpjekjet për spastrim etnik në Kosovë...

Titujt e librave
janë si emrat e
fëmijëve, autorët gjithnjë
kanë dilema si
t'i pagëzojnë
ata. Unë kam
menduar gjatë
për titullin e
këtij libri dhe
kam ardhur në
përfundim se ky
titull, pra
"Arti i
reagimit", i
përshtatet
përmbajtjes së tij

Në foto:
Shkrimtari
Agim
Vinça

tari, por të një krijuesi e intelektuali, i
cili vokacion të vetin e ka letërsinë, kurse
profesion studimin e letërsisë dhe
mbajtjen e leksioneve në fakultet. Këto
shkrime kanë lindur si rezultat i shtytjeve të mia intelektuale. Intelektuali
nuk mund të jetë indiferent ndaj zhvillimeve të kohës. Sociologë e filozofë të
shquar kanë shfaqur mendime për këtë
çështje. Kështu, fjala vjen, sociologu
dhe filozofi bashkëkohor francez, Edgar
Moren, thotë se intelektual nuk është
njeriu që merret me çështje të profesionit të tij (shkrimtari, filozofi, mjeku,
avokati etj.), por njeriu që angazhohet
me problemet e kohës së vet dhe se, rrjedhimisht, jo çdo njeri i shkolluar mund
të quhet intelektual, duke shtuar se
misioni i tillë i intelektualit bëhet i
nevojshëm sidomos në kohë krizash,
kur shoqërisë i kanoset rreziku i

erozionit moral, në mos edhe ndonjë
katastrofë. Duke dashur ta arsyetojë
këtë mendim të tij, Moreni thotë se Zola
ishte shkrimtar i njohur, madje edhe
themelues i një shkolle letrare - natyralizmit, edhe para vitit 1898, por intelektual u bë kur shkroi pamfletin
"J'açuse" (Akuzoj), me të cilin mori në
mbrojtje kapitenin Drajfus, të burgosur
padrejtësisht mbi bazën e një akuze të
rreme.
Ka edhe shumë shembuj të tjerë, nga
Sokrati e gjer te Unamuno, por nuk
dëshiroj të zgjatem me numërimin e
tyre. Dëshiroj të them se edhe unë, me
mundësitë e mia, i frymëzuar nga shembujt e ndritshëm, të cilët nuk mungojnë
as në letërsinë dhe kulturën shqiptare
(Noli, Konica etj.), kam bërë përpjekje
ta marr në mbrojtje popullin tim prej
sulmeve, akuzave, shpifjeve, denigri-

meve dhe në përgjithësi nga fushata antishqiptare, që zhvillohej në vitet '90,
sikurse edhe më parë, nga propaganda
serbe.
Shkrimet e këtij libri mbajnë qëndrim
kritik ndaj fenomeneve negative në shoqëri dhe posaçërisht ndaj faktorëve që
janë bartës dhe frymëzues të tyre. E këto
janë në radhë të parë formacionet politike e shtetërore dhe njerëzit që janë në
krye të tyre. Jam përpjekur gjithmonë
të shpreh mendimin tim kritik me kohë
ndaj problemeve shoqërore e politike,
edhe atëherë kur ato mbështeten nga një
numër i madh njerëzish, për të mos
thënë nga shumica dërrmuese. Nuk jam
pajtuar me të ashtuquajturën "lëvizje
paqësore, pacifiste" në Kosovë, e cila ishte pozitive në fillim, kur doli në skenë,
në fillim të viteve '90, por pastaj u akomodua në "pushtet" dhe u bë si të thuash një lloj legjitimimi i dhunës dhe terrorit të përditshëm millosheviçian në
Kosovë. Konsideroja se duhej një lëvizje
më aktive, mosbindje qytetare, protesta, demonstrata, greva, në mos edhe diç
më shumë: kryengritje e armatosur.
Kam qenë ndër mbështetësit e protestës
së njohur të 1 tetorit 1997 të studentëve
dhe mësimdhënësve të Universitetit të
Prishtinës, por edhe dhe organizator i
saj në nivel të Fakultetit të Filologjisë
dhe të Degës së Letërsisë Shqipe, protestë kjo që kundërshtohej nga kryesia
e LDK-së, përfshirë edhe disa kolegë të
mi profesorë, që ishin anëtarë të saj ose
të afërt me të. (Dihet se kujt i dha koha
të drejtë). Kam mbështetur pa rezervë,
ndër të parët nga intelektualët kosovarë,
daljen në skenë të UÇK-së; i jam
kundërvënë propagandës kundër saj me
gojë dhe me shkrim, me intervista në
mediat e shkruara e elektronike, me
shkrime e fjalë të mbajtura në tribuna
të ndryshme, brenda e jashtë, çfarë është, fjala vjen, tribuna e rëndësishme me
temë: "Dopo la Bosnia, il Kosovo" (Pas
Bosnjës, Kosova), e mbajtur në Romë në
tetor 1998, në organizim të Fondacionit
"Moravia", ku unë u paraqita me
kumtesën "Holokausti kosovar, thirrje
ndërgjegjes së Evropës", e cila u botua në
revistën e njohur "Quaderni" të Romës
(nr. 1.'99), nën titullin "Kosovo, olocausto di fine secolo".
Domethënë ju jeni angazhuar përveçse
me shkrime edhe me veprimtarinë tuaj
të drejtpërdrejtë intelektuale?
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Situata e komplikuar në Maqedoni, është pasojë e mungesës së një politike të pastudiuar nga subjektet
shqiptare në Maqedoni, por edhe nga përfaqësuesit e shtetit amë, Shqipërisë, të cilët janë të obliguar edhe
me kushtetutë që të interesohen për pjesët e kombit të mbetura jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë....
Po. I kam dhënë përparësi të parës:
reagimit përmes shkrimeve, por nuk
kanë munguar as veprimtaritë e llojit të
dytë, herë-herë, madje, në nivele të larta... Dy muaj pas Romës, në dhjetor
1998, kam udhëtuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me ftesë të UNICEFit, për të marrë pjesë në manifestimin e
mbajtur me rastin e 50-vjetorit të Deklaratës së Përgjithshme për të Drejtat e
Njeriut, me ç'rast, në mbledhjen solemne
që u mbajt më 10 dhjetor në selinë e
OKB-së, kam folur për situatën në Kosovë; për represionin serb mbi shqiptarët;
për shkeljen e të drejtave dhe lirive të
njeriut: për vrasjet, burgosjet dhe
shpërnguljet, që kishin si synim
spastrimin etnik të Kosovës etj. Kam
pasur nderin të qëndroj pranë funksionarëve të lartë të OKB-së, si Carol Bellamy, Mary Robinson e Federico Mayor
dhe personaliteteve të shquara të artit
botëror, si aktorja dhe veprimtarja e
madhe e të drejtave të njeriut, Vanessa
Redgrave, që kishte ardhur nga Londra;
aktorja amerikane Mia Farroë, poeti i
njohur rus Jevtushenko etj.
Është një fakt që pak njihet në opinion...
Po, është e vërtetë. Sepse unë më
shumë jam kujdesur që ta bëja si duhet
punën time, t'i dilja zot asaj, sesa t'i bëja
publicitet, siç veprojnë shumë të tjerë,
për të mos thënë shumica. Gjatë qëndrimit në SHBA kam pasur, natyrisht,
edhe takime me bashkatdhetarët tanë
që jetojnë e punojnë atje; kam marrë
pjesë edhe në tubimet që kishin për
qëllim mbledhjen e ndihmave materiale
për UÇK-në, të cilat edhe falë pranisë
sime janë treguar shumë të suksesshme.
Ju njiheni si krijues letrar
posaçër-letrar,, posaçër
isht si poet dhe si studiues i letërsisë.
Çka ju shtyu që të merreni edhe me publicistikë?
Është një traditë në letërsinë shqipe
që shkrimtarët, krahas krijimtarisë
letrare, të merren edhe me shkrime publicistike. Kjo dukuri lidhet me rrethanat
historike në të cilat kanë jetuar shqiptarët
dhe me qëndrimin aktiv të krijuesve ndaj
çështjeve me karakter kombëtar, politik,
shoqëror etj. Kjo traditë ka qenë shumë e
përhapur në periudhën e Rilindjes Kombëtare. Fillon me Naimin, Samiun, De
Radën, Pashko Vasën e Jani Vreton; vazhdon me Konicën, Nolin, Çajupin, Asdrenin, Fishtën etj. dhe arrin gjer te Mihal
Grameno me shokë në periudhën e pavarësisë dhe te shkrimtarët bashkëkohorë më vonë. Mendoj se përmes shkrimeve publicistike njeriu i shpreh më
drejtpërdrejt shqetësimet e tij si qytetar
dhe komunikon më shpejt me bashkëkohësit. Në krijimtarinë letrare ky komunikim është më i ngadalshëm, por s'do
mend edhe më afatgjatë.
Te libri "Arti i reagimit", në shkrimet
e tij, ju e konfirmoni plotësisht këtë për
për-caktim tuajin. Çka tjetër e karakterizon
qëndrimin tuaj në periudhën për të cilin
flasin këto shkrime, që është ajo e para,
gjatë dhe pas luftës në Kosovë?
Kam kërkuar që politika shqiptare të
ketë një strategji në planin e brendshëm
kombëtar, por edhe në raport me fqinjët,
sepse shpeshherë kjo na ka munguar dhe
pasojë e kësaj janë shumë nga ngjarjet
që po ndodhin edhe sot. Fjala vjen, situata e komplikuar në Maqedoni, është pasojë e mungesës së një politike të pastudiuar nga subjektet shqiptare në Maqe-

doni, por edhe nga përfaqësuesit e shtetit
amë, Shqipërisë, të cilët janë të obliguar
edhe me kushtetutë që të interesohen për
pjesët e kombit të mbetura jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Pra, unë
jam përpjekur që këto probleme t'i ngre
drejt, pa ekuivoke, t'i shpreh pikëpamjet
e mia, t'i argumentoj ato, pavarësisht nga
fakti që ndonjëherë mund të kem edhe
ngjyrime emotive. Është normale kjo gjë
për një njeri të penës, aq më shumë kur
qëllon të jetë poet. Pikënisje është e vërteta e jo dëshira për t'i bërë qejfin dikujt a
shtytja për ta denigruar dikënd. Jo rrallë
këta qëllojnë të jenë njerëz konkretë,
liderë politikë si Rugova, Sejdiu, Thaçi,
Ahmeti etj. andej apo edhe Nano, Berisha, Topi, Rama etj. këndej. Natyrisht,
kush më pak e kush më shumë, sipas
"meritave". Por zakonisht më kritik kam
qenë ndaj atyre që janë në pushtet e jo
në opozitë. Një kapitull pothuajse të
veçantë të librit zënë shkrimet për
Lëvizjen "Vetëvendosje!" si artikuluese e
vullnetit të popullit të Kosovës - kërkesës
për sendërtimin e së drejtës së vetëvendosjes dhe liderin e saj, Albin Kurtin, një
djalë i guximshëm e inteligjent, idealist,
të cilin e stolis përkushtimi ndaj atdheut
dhe interesave të tij, por që, për çudi, nuk
gëzon përkrahjen e duhur.
Nuk mungojnë në këtë libër as shkrimet për probleme të kulturës, të mentalitetit, të pozitës së intelektualëve në
shoqëri, në këtë tranzicion tonin të stërzgjatur. Më lejoni të citoj një paragraf nga
një shkrim i këtillë, i botuar në vitin 2006:
"Kriter i përzgjedhjes së kuadrove në institucionet tona shtetërore (por edhe në
ato shkencore, arsimore etj.) është përkatësia partiake dhe luajaliteti ndaj 'shefit' e jo dija, talenti dhe përgatitja profesionale. Njerëzit e kulturës kurrë nuk
kanë qenë më të shpërfillur në këtë vend,
ku lufta për pushtet na është bërë 'art'
dhe 'shkencë'. Modeli i sjelljes, që mbizotëron në vendet e dala nga ish-Jugosllavia, sikurse edhe në vendet e tjera të ishLindjes komuniste, është 'kultura e
gënjeshtrës'. Jo rastësisht një nga korifenjtë e mendimit njerëzor, gjeniu Niçe,
ka pasë thënë: 'Në Ballkan plehu ngrihet mbi fron, kurse froni mbi pleh' ".
Shkrimet e librit tuaj "Arti i reagimit" i cilëson guximi intelektual dhe fryma polemike. Këto dy veti, në fakt,
spikasin në artin tuaj të të shkruarit e,
madje, edhe në qëndrimin tuaj në jetën
reale. A keni pasur pasoja për shkak të
këtij qëndrimi dhe a jeni ndëshkuar herë
pas here për rolin tuaj si polemist në
lidhje me shumë çështje?
Unë jam ndëshkuar nga pushteti
hegjemonist serb dhe maqedonas në të
kaluarën: nuk kam pasur të drejtë të
zgjidhem në vende udhëheqëse; nuk më
janë dhënë çmime letrare edhe atëherë
kur i kam merituar ato; nuk jam bërë
anëtar i institucionit më të lartë shkencor të Kosovës, që quhet Akademi e Shkencave dhe e Arteve etj. Në periudhën
e diferencimit politik, që filloi menjëherë
pas demonstratave të '81-shit, kam qenë
në listën e ngushtë të të diferencuarve
plot tetë vjet. Në vitin 1989 jam përjashtuar nga Lidhja e Komunistëve, ku
qeshë futur si të thuash me imponin,
ngaqë ishte kusht për të punuar në universitet, kurse një vit më vonë, pas marrjes së autonomisë së Kosovës, jam larguar edhe nga fakulteti ku punoja, si
"armik i përbetuar i politikës jugosllave",
pjesë e së cilës ishte edhe Kosova, për ta
vazhduar më vonë punën në sistemin

tonë paralel arsimor të "shtëpive-shkolla" deri në çlirimin e Kosovës më 1999.
Mund të them, madje, pa dashur të
ankohem për fatin tim të keq, sepse
mijëra të tjerë e kanë pësuar shumë më
keq sesa unë, se e kam provuar edhe
burgun. Kjo ka ndodhur në vitin 1996.
Dhe e dini përse? Për shkak të ardhjes
në Shqipëri pa të ashtuquajturën "vizë
dalëse", që patën aplikuar organet serbe për ta penguar komunikimin mes Kosovës dhe Shqipërisë.
Në Maqedoni, në vitet '80, është zhvilluar një fushatë e egër politike kundër
meje, pikërisht për shkak të shkrimeve
të asaj kohe në mbrojtje të të drejtave
dhe dinjitetit të shqiptarëve në këtë IshRepublikë Jugosllave. Edhe më vonë,
pas rënies së sistemit të vjetër, kur në
qeveritë e Shkupit marrin pjesë edhe
partitë politike shqiptare, ka ndodhur të
më mbyllen, fjala vjen, dyert e Universitetit të Tetovës
si "i papërshtatshëm"!
Ka edhe gjëra të tjera të
kësaj natyre, andej-këtej,
por nuk vlen të përmenden,
sepse në krahasim me ato
që kanë vuajtur të tjerët,
"vuajtjet" e mia janë një
pikë uji në oqean.

Në foto:
Kopertina
e librit të
shkrimtarit
Agim
Vinça, “arti
i regimit”

mundur që mediat shqiptare censurojnë
edhe zërin e një intelektuali të përmasave
tuaja?
Shqiptarët në sistemin monist kaluan
nëpër një diktaturë të tmerrshme, që zbatonte censurën e diktatin dhe ky diktat
ka lënë gjurmë në mendësinë tonë intelektuale dhe veçanërisht në politikën redaktuese të disa mediave tona. Në kohën tonë,
mediat, në të dy anët e kufirit, janë
shpeshherë në shërbim të partive politike
e të oligarkive pushtetore dhe kur ndodh
të dërgohet ndonjë shkrim në të cilin
"preket" sidomos "shefi i madh", vonohet
botimi i tij për arsye formale ose edhe
ndodh të mos botohet fare.
Ka redaksi e redaktorë që nuk duan
"të prishen" me autoritetet, prej të cilave
varen edhe materialisht ose nuk duan të
preken "mitet" politike të krijuara pikërisht prej tyre, por ata harrojnë, të gjorët,
se jetojmë në kohën e internetit dhe se
mundësia e komunikimit virtual, fatbardhësisht, nuk
varet prej vullnetit të tyre, ndryshe nga ç'ndodhte
në të kaluarën.

Kapitulli i fundit i librit ka një
Çfarë kriteri keni ndtitull metaforik:
"Pikëllim i mermjekur për renditjen e shertë". Përse flet ai?
krimeve në libër?
Kapitulli i fundit
Kriteri është tematik,
i librit flet për vdesipas problemeve që trakjen e shkrimtarëve,
jtohen, ndërsa brenda
ndonjëri prej të
kapitujve, që janë gjithcilëve mik i autorit
sej shtatë, është nddhe për nderimet që
jekur rendi kronologjik,
ata meritojnë për atë
sepse janë shkrime
që kanë bërë për të
publicistike që dëshgjallë. Në ndonjërin
mojnë për një kohë dhe
nga shkrimet flitet për
që si të tilla mbajnë
qëndrimin shpërfillës e
datën e botimit në
mohues që mbahet,
fund. Ka ndonjë shherë-herë, ndaj tyre pa
krim që unë nuk kam
të drejtë dhe, madje,
dashur ta botoj në koedhe për prishjen e
hën kur është shkruvarrezave
të
shar, siç është shkrimi
krimtarëve, dukuri kjo e
për Konferencën e
cila ndodh të jetë po ashRambujesë, ku merrtu e pranishme në jetën
nin pjesë disa miq të mi, të
tonë të ngarkuar gati për çdo ditë
cilët ishin pjesë e delegame lajme për krime e ndodhi
cionit të Kosovës. Ajo ishte
Libri
makabre. E çka nuk ndodh sot,
një konferencë shumë e
Koncepti i këtij libri mbështetet
për fat të keq, në botën shrëndësishme, por që nuk e
në reagimin intelektual ndaj
qiptare! Të gjithë njerëzit i përzgjidhi drejt çështjen e Kongjarjeve, dukurive dhe
jetojnë rëndë këto ngjarje, por shsovës, të paktën jo në atë
situatave nëpër të cilat kanë
krimtarët kanë dhuntinë e, besa,
kohë (në vitin 1999), sepse,
kaluar shqiptarët gjatë kësaj
edhe detyrimin, ta shprehim
sipas Marrëveshjes së saj,
periudhe.
dhembjen për to në shkrimet e
Kosova mbeti nën sovranityre jo vetëm letrare, por edhe
tetin e të ashtuquajturës
publicistike.
Jugosllavi (Serbi dhe Mali
i Zi). Pala serbe nuk e nënshkroi MarDisa prej shkrimeve tuaja janë shkrurëveshjen as si të tillë, pra si të favorar para shumë kohësh, a ka ndikuar kjo
shme për të dhe pastaj, siç dihet, pasoi
distancë kohore që ju të mendoni a reflefushata e bombardimeve të NATO-s, e
ktoni ndryshe mbi ato shkrime, apo
cila u bë jo vetëm për shkaqe humanibotëkuptimi juaj mbetet i njëjtë?
tare, si thuhet, por edhe për shkak se
Unë nuk jam nisur nga interesat e mia
Aleanca e fuqishme ushtarake Veriatlanpersonale e as të ndonjë grupi të caktutike do ta humbte besueshmërinë në 50ar, por nga ato që i kam konsideruar invjetorin e formimit të saj po të mos e
teresa vitale me rëndësi të përgjithshme
ndërmerrte këtë hap.
për shoqërinë. Kam shprehur pikëpamGjykimi im ndaj Konferencës së Ramjet e mia për zhvillimet në hapësirën shbujesë (nga perspektiva e kohës kur u
qiptare dhe kam mbështetur proceset
mbajt ajo) është kritik, por zhvillimet e
historike: përpjekjet për liri, pavarësi e
mëvonshme treguan se ajo konferencë qe,
demokraci, duke iu kundërvënë në vazhmegjithatë, një mundësi për të ecur përdimësi dhunës, gënjeshtrës dhe padrejtëpara drejt lirisë dhe pavarësisë së Kosovës.
sisë. Prandaj, vazhdoj të qëndroj prapa
Në fund të disa materialeve, ju thekshkrimeve të mia, pavarësisht nga koha
soni se është dërguar në këtë apo atë rekur janë shkruar ato.
Tetor
daksi, por nuk është botuar
etor,, 2012
botuar.. Si është e
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FOTOGRAFIK

”

“Kur më ftuan në Oborrin
mbretëror shqiptar, pasi
mbreti kishte parë disa foto
të miat, familja kërkoi në emrin tim që gjithçka të mbahej
sekrete dhe që t'i lihej një
muaj kohë për të reflektuar.
Kohë më pas, im shoq, me një
buzëqeshje të lehtë, më rrëfeu një të fshehtë : "
Më erdhi mirë nga kjo
kërkesë që vinte nga një
zemër e fortë dhe jo nga një
kokë boshe, dhe që nuk
shfaqte asnjë lloj ambicjeje
personale ".

Në foto: Kontesha Geraldine
Appony, zonjushë nderi në
martesën e motrës së saj
Virxhinia, në Pallatin e
kontëve Karoli, në Budapest (Hungari), më 1937.
Ishte një nga tre fotot që
këshilltarët hungarezë në
Oborrin shqiptar i paraqitën
mbretit Zog, kur ky kërkonte një bashkëshorte.

N

jë reportazh fotografik me dhjetë
pamje të mbretëreshës Geraldinë
në periudhën e saj shqiptare, në vitet
1938-1939. Secila nga fotot është pajisur me një shënim të vetë
mbretëreshës, të botuara në biografinë
e saj zyrtare, me autore Joséphine Dedet. Me anë të këtij reportazhi fotografik,
përkujtojmë sot 10 vjetorin e vdekjes së
mbretëreshës së shqiptarëve, Geraldinë, të ndarë nga jeta në Tiranë, më 22
tetor 2002.

”

“Përpara se t'i
gjykojmë
shqiponjat,
duhet bujtur në
folenë e tyre "

Në foto: Durrës, janar 1938. Geraldina pret motrën e saj që vjen të
marrë pjesë në ceremonitë e fejesës. Nga e majta në të djathtë :
Salih Doshishti (nip i mbretit Zog), çambelani Sotir Martini, André
de Baghy (kunati i Geraldinës), Geraldina dhe motra e saj Virxhinia, baronesha Rüling (damë shoqëruese austriake), Hysen Doshishti (nip i mbretit) dhe një oficer i Gardës mbretërore.

MBRETERESHA

Materiali është mbledhur nga Niko
Kotherja, përkthyer nga frëngjishtja prej
Thomas Frashërit, me autorizimin e autores Joséphine Dedet.

Jeta në Shqipëri

Me anë të këtij reportazhi fotografik, përkujtojmë sot 10
vjetorin e vdekjes së mbretëreshës së shqiptarëve,
iranë, më 22 tetor 2002
Geraldinë, të ndarë nga jeta në T
Tiranë,

”

”

" Veç ëndërroja dhe përpiqesha të kuptoja,
përgatitesha të isha e denjë për çka po me
priste ".

“Mbreti më puthi dorën dhe më
sugjeroi një kolltuk të cilin s'e
kisha vënë re sepse ndodhej nën
një kamare. Atje, të mbrojtur
nga vështrimet, mundëm më
në fund të flisnim lirisht. Cdo
fjalim ceremonial ishte i kotë,
ndaj mbreti më kërkoi menjëherë nëse pranoja të bëhesha
gruaja e tij. Nuk isha e mësuar
të flisja me një burrë 20 vjet
më të madh se unë, por në atë
çast çdo ndjenjë frike u shpërbë. Ju përgjigja çka më urdhëronte zemra dhe vetëm
kaq. Sapo ishim njohur, por e
kisha të pamundur t'i rezistoja
sharmit që përmbante gjithë
qënia e tij : ndihesha vërtet e
dashuruar. Pa dashur të analizoja atë çka ndjeja, e kisha të
qartë se nuk kisha takuar kurrë më parë një burrë si ai. "

E fejuar me mbretin Zog në Pallatin mbretëror të Tiranës, në janar 1938
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”

" Jam vajza
më e lumtur
në botë !!! Është një mrekulli të jesh parreshtur, në çdo
çast, me atë që
do dhe që aq
shumë të do. "

Në foto: Në ditën e fejesës, 31 janar 1938

”

Në foto: Martesa mbretërore në Tiranë, më 27 prill 1938.

”

“Ministra, deputetë, përfaqësues bashkiakë të Tiranës… Të gjithë këto personalitete ishin ftuar të hynin në sallonin e
Vilës Toptani, që shumë shpejt u mbush
me qindra kurora lulesh. Nga jashtë dëgjoheshin duartrokitje dhe brohoritje të
popullit. Dola në ballkon e mallëngjyer,
bashkë më motrën time Virxhina, kunatin, baroneshën Ryling dhe gjeneral
Seregjin, adjutant i mbretit. Në atë moment, kuptova madhështinë e asaj që po
ndodhte dhe se sa e denjë duhej të tregohesha për mikpritjen që më ishte rezervuar. Përshëndeta për herë të parë në
mënyrën shqiptare : krahun e djathtë të
mbështetur mbi gjoks, që nënkupton " Ju
kam në zemrën time ".

“Kisha përshtypjen që
pritja që mu bë në këtë
vend ishte e sinqertë.
Midis Shqipërisë dhe atdheut tim, Hungarisë,
nuk ka patur as luftëra,
as mërira shekullore.
Madje, kujtimet e
lavdishme të besëlidhjes
midis Skënderbeut dhe
Huniadit veç na bashkonin."

GERALDINE '38-'39

përmes 10 fotove

”

“Kudo më prisnin me
një ngrohtësi dhe zemërmirësi të patreguar,
deri në shtëpitë më të
thjeshta. "
" Në orën 10, një ministër i moshuar më jepte
mësime historie dhe gjuhe shqipe. Në mesditë,
prisja në audiencë, njëri
pas tjetrit, Kryeministrin, drejtorin e Kryqit të
kuq dhe drejtorin e spitaleve, të cilët më informonin për çdo çështje që
kishte të bënte me
mbarëvajtjen e kushteve
të grave.
Filluam të përpilonim
projekte ambicioze : blerje klinikash ambulante,
instalime qëndrash
shëndetësore deri në fshatrat më të thellë.
Dëshiroja gjithashtu të
prisja, të paktën një herë
në javë, delegacione
grash dhe vajzash nga
çdo rajon i Shqipërisë."

”

“E magjepsur nga bukuria e vendit, kisha
parandjenjë që potencialet e mëdha turistike të tij do të ishin me një rëndësi kyçe
në tërheqjen e kapitaleve dhe zhvillimin e
Shqipërisë. Plazhet e mrekullueshme të
rivierës shqiptare dhe rajonet e përshtatshme për sportet dimërore dëshmonin që
mundësitë ekzistonin. Mbetej për tu instaluar infrastruktura e nevojshme, teleferikët,
krijimi i pistave për ski. Mbreti zbavitej nga
entuziazmi im dhe më thoshte se me të gjitha
këto duhet të merresha unë, pasi në këto
pesëmbëdhjetë vitet e fundit, atij mezi i dilte
koha të ndërtonte një shtet ! "

”

“Roli i një mbretëreshe: përmbushje e një
detyre dhe besinkëri ndaj një dashurie "
" Do të vdes si një shqiptare, në tokën
shqiptare dhe mes shqiptarëve. "
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"EJANI SOT, O SHQIPETARE..."
Strofa e pabotuar kurrë e Asdrenit
Nga Lasgush Poradeci
Paravajtja e himnit: Marshi
atdhesor në dorëshkrim
"ejani sot, o shqipëtarë"
Mbledhja e parë që profesori Kiriak bëri për formimin e Korit shqiptar ish në Sala Transilvania, më
1907. Aty i-a-u ndau pjesëtarëve të
rinj shqiptarë zërrat sipas cilësisë
përkatëse- sopran, tenor, bas, ettj.- i
parë me të parë, i dytë me të dytë
ettj.- dhe tashi, në një pushim plot
gas dhe kënaqësi artistike, plot hov
patriotik, ay i thotë Asdrenit i cili
ndodhej midis këngëtorëve dhe ish i
dëgjuar nga emri si vjershëtor kombëtar pas shtypjes së vëllimit të tij
Reze Dielli në Bukuresht më 1904:
Ti je poet, bëj një strofë shqip që t'a
harmonizoj për korin dhe t'a këndojmë. Pa mbaruar dhe fare këto
fjalë mjeshtri i math, gjithë anëtarët
e korit buçitnë me një zë në mes të
enthusiazmës: rroftë Asdreni! rroftë
Asdreni!, Asdren! Asdren!, marshin
Asdren!, marshin shqip! marshin shqiptar!. Dhe si të rinj që ishin dhe
kokën plot tym me Shqipëri që e
kishin, kush prej tyre këndonte një
varg të himnit rumun, kush një motiv ushtarak, kush prapë- dhe gjë e
çuditshme po fare e vetëshpieguar...
- një frazë muzikore të romancës së
zemrës së tij. Pastaj u mblodhë në
thirrjen e bilbilkës që i lajmëronte
për ushtërim, për ushtërimet e para,
që të familiarizohen me notat dhe
gamat dhe tonet e veçanta të psalmodive. I tërhiqte pa e kuptuar për
këto natura gazmore, zemra e ëmbël prej artisti dhe personaliteti dinamik, vulkanik i profesorit të adhuruar. Asdrenin, që aty një ças përpara e kishin qëndër të përflakjeve
të tyre, tashi e kishin harruar... s'e
vinin më re... Ay ish larguar aty
pranë, rinte tulitur në një qoshe të
sallës së madhe. Rinte i thjeshtë dhe
mendonte i thjeshtë dhe punonte i
thjeshtë një këngë Shqipërije të
thjeshte, siç ka qënë, siç i ka patur
përherë hije zemrës së tij së thjeshtë
prej njeriu dhe prej atdhetari dhe
prej artisti të thjeshtë që ka qënë kurdoherë veterani-poet Asdren. Kur me
rastin e kremtimit kombëtar që organizoj Kollonija për Asdrenin në
gjashtëdhjetvjetorin e tij në Bukuresht shkronjësi i këtyre radhëve u
ftua për pjesëmarrje si ish-shtëpijak
i familisë së saj së madhe, nuk mendoj mënyrë më të përshtatur përshëndetjeje së-largu nga një vënd i
huaj ku kaloj nëntë vjet i etuar për
Shqipëri, sesa mënyrën që ishte, naturisht, mënyra dhe qënia e gjithënjëshme, ngjyra e pandryshuarshme
e burrit, shqiptarit dhe vjershëtorit
Asdren: Thjeshtësija; dhe i dërgoj
lavdurimin e thjeshtë, që pat përbërë

Është një strofë e cila nuk gjindet as në Reze Dielli (1904), as
në Ëndra e Lotë (1912), as në Psallme Murgu (1930). Poeti s'e
ka botuar gjer më sot në asnjë vënd, ajo gjindet midis letrave
dhe shkresave të tija, në bibliotekën e tij në Bukuresht
vetë lavdinë e portretit të thjeshtë
të jetës dhe të punës dhe të shkrimit
të thjeshtë të Asdrenit:
Burr' i urtë-e i veçuar,
Shqipëtar me shpirt të qruar,
Vjershëtor vjershë-kënduar
Pate shkruar e punuar,
Kombin për t'a kombësuar,
Shqipen për t'a shqipëzuar.
Pa u turbulluar aspak prej zhurmës së shokëve të tij të korit në ushtërim e sipër solfegjesh, siç ish
tërhequr Asdreni ashtu, improvizojatje, në Sallën Transilvania, atë çasstrofën patriotike që fillon me vargun:
"Ejani sot, o Shqipëtarë..."
Është një strofë e cila nuk gjindet as në Reze Dielli (1904), as në
Ëndra e Lotë (1912), as në Psallme
Murgu (1930). Poeti s'e ka botuar
gjer më sot në asnjë vënd, ajo gjindet midis letrave dhe shkresave të
tija, në bibliotekën e tij në Bukuresht. Ka qënë poezi me rimë, poezi
sepse Asdreni pat bërë katër strofa,
nga të cilat profesori Kiriak vuri në
nota vetëm njërën, dyke i kënduar
pastaj kori të tjerat pas së parës. Atë
strofë të Asdrenit Kiriak-u e bëri me
zë që të kenë anëtarët e korit një
marsh patriotik për të kënduar dhe
ekzekutuar midis ndërpushimeve
ose në çdo rast manifestimi.
Ç'ishin këta, cilën ishin këta
anëtarë kaq idealistë të Korit shqiptar të Bukureshtit? Ishin të rinj
thuajse që të gjithë, po të rinj me
zemër burri, me kurajë prej luani.
Ata u çquan dhe janë çquar gjithnjë, gjer në vdekje ose gjer tashi në
moshë të vjetëruar, me punën e tyre
shqiptare të palodhur. Tridhjet veta
të vendosur për ritjen e emrit të atdheut, midis të cilëve vëllezërit
Dhimitër Zografi dhe Grigor
Zografi, me tregëtoren e tyre fole
të dëgjuar për punët mëmëdhetare,
zotërinjtë Llambi Cicimiçe, Dhimitër Kalakuçi (Dhimitër Konea),
Ilia Teodoru (Ilia Shupelka) dhe
Pandel Durmishi, punëtori boem i
palodhur, zemërbardhi që bënte
përdita therrorinë shoqërore të
krishtit për të afërmin shqiptar,
anëtari për të cilin mosmarrja pjesë
qoftë dhe vetëm një herë në
mbledhjet e Kollonisë përbënte një
mallkim familiar - siç kish zakon
të përsëriste ay vetë me gojën e tij

Asdreni

në raste përkatëse, Rafail Anastasiu (Rafail Anastas) dhe Andrea
Alilozi, besniku me besë të pathyer i kryetarit të famshëm të Shoqërisë "Drita" për mësimin shqip
Nikoll N. Naço-Korça nga prindër
prej qarkut të Pogradecit, tregëtari
i math Grigor Goda, arkëtar i shoqërisë për një kohë të gjatë, i cili
me rreptësinë e llogaritarit dinte të
pajtojë kurdoherë një liri të arësyeshme nisjative kur ish fjala e
përkrahjes së një anëtari nevojtar
po të vlefshëm për nderin e atdheut,
Jani Danga prej Postènani, psalt
vetëdashës i parë i kishës shqipe
bashkë me psaltin vetëdashës të
dytë Zisi Andrea Stavre, nipin prej
vëllaj të Asdrenit. Jani Danga Postènani, që kish ëmbëltore luksi ku
bënte porositë e ëmbëlsirave dhe te
konfiturave pallati mbretëror i Rumanisë, u bë i vlershëm me të plotë
për titullin e veteranit të Kollonisë
aq nga shërbimi gjithnjë i gatëshmë ndaj çështjeve shoqërore, sa dhe

me udhëheqjen vepëronjëse të komunitetit orthodhoks si kryetar, periudhë në të cilën u çqua në mënyrë
të veçantë me mbledhjen e sumës
prej katërqind e pesëdhjetmijë lei
të Rumanisë për rindërtimin, pikturimin dhe pajosjen me tërë aparatin liturgjik dhe stolitë priftërore të
kishës istorike dhe monumentore
Më një ditë (Dintr' o zi), e dyta falëtore kombëtare e shqiptarëve të
Bukureshtit; ishin dhe këngëtorët e
tjerë të korit, me vlera të ndryshme,
në gjith atë lartësi patriotike si të
lartpërshkruarit, dhe njëri prej tyre,
për shëmbëll, nxori thikën si vetëtima dhe goditi pa asnjë fjalë për vdekje një grek nga të kryeqytetit rumun, vetëm e vetëm nga shkaku i
thjeshtë se ky kuxoj t'i-a shajë Shqipërinë me rastin e një bashkëfjalimi në mes të rrugës...
Me kësi përbënjës të flaktë,
përkundër punës së përditëshme me
të cilën ishin zënë të gjithë siç u
shënua në radhët e mësipërme, kori

vijonte për të mbarë pa asnjë
ndërkëputje, vijonte regullisht natën
po dhe ditëve të Djela si dhe ndonjë
të kremte rastore gjatë muajit.
Vetëm një incident, incident i pamënjanuarshëm sepse i zakonshëm, i
zakonshëm sepse i nevojshëm, i
nevojiturshëm, nga nevoja, çqetësonte veshin simfonik të Kiriak-ut dhe
zellin e gjithë këngëtorëve të tjerëpërveç dyve: Andrea Alilozi dhe Pandel Durmishi. Alilozi dhe Durmishi
mirrnin pjesë pa asnjë përjashtim
nër ushtërimet e korit, paraqiteshin
dhe përpikësisht pas minutave që
shënoheshin në orar, po që të dy vinin mbrëmanet si të lodhur nga tregëtimet e ditës dhe kishin dhe një zë
fare të papërshtatur për kor; i pari
me timbrin e trashë, me dridhje të
panjëjta, turbullonjës- i dyti me kordhëzat e fytit përherë të ngjyrura,
përherë të çakorduara; njëri nxirte
një farë toni si një violi me tela të
çjerra, tjetri si një pllakë gramafoni
të prishur: Na bënin disonancë në
këngë, më thotë Asdreni, gjer sa i
ndalonte profesori. Po!- gjer sa i ndalonte vetë mjeshtri Kiriak; me qënë
që, për qarjet e koristëve të tjerë, ata
as që deshnin t'a dijnë kurrë; kishin
gjetur kundër çdo ankimi një
mprojtje stereotipike, dhe i-u
përgjigjeshin shokëve me mëri: Pse?
veç juve jini shqiptarë? Neve nuk
jemi?! Dhe kori i tërë buçiste në gas...
Këta djem të mbëdhenj të kombit mbesonin- dhe kishin bindje
të plotë- se, për të vetëmen cilësi të
të qënurit shqiptar èdhe dyke mos
pasur pajisjen sine qua non të një
veshi muzikor- kishin të drejtë
vetore të prishin vazhdimërisht
harmoninë e një kori të tërë të një
themelimi të vështirë dhe të
paçmuarshëm, për hirin e të cilit
Kollonija derthte të holla me duar
plot, mbante me gjithë shpenzimet
e ushqimit, të veshjes dhe të fjetjes
priftin shqiptar, paguante veglat
dhe notat dhe trikëmbshet muzikore, paguante sallën e koncerteve,
shpërblente me shpërblim të rëndë
mjeshtrin më të famshëm të artit
koral rumun, dhe prishte qindëra
mijë lei për rindreqjen, për pajisjen
dhe përmbajtjen e kishës kombëtare në Rumani.
Kështu ka qënë, dhe është, dhe
do të jetë, fati dhe rrëfimi dhe përralla, përgjithnjë dhe përgjithëmonë, e atyreve që bëjnë punën e
mirë të njerëzimit në botë, punën e
mirë të atdheut për Shqipëri:
Sic resurgit gloria Albaniae...
Pjesë nga studimi i Lasgush
Podecit "Himni kombëtar 'Flamurit
pranë të bashkuar' dhe gjeneza e
tij", marrë nga libri i sapobotuar
"Korrespondencë Lasgush Poradeci
Asdreni" V
epra V
Vepra
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Faleminderit, atë Camodeca!
Pietro Abitante

M

brojtja dhe ruajtja e
një minorance etnikolinguistike vjen sidomos nga afërsia e kufinjve me
gjuhën "pritëse", siç është psh.
italishtja për gjermanishten e
altoatezinëve dhe për frengjishten e valdostanëve.
Por kur flitet për ishuj gjuhësorë, si ato shqiptare në Itali, nuk është e njëjta gjë. Roli
kryesor në mbrojtjen e identitetit tonë e ka pasur feja: dihet
që tradita dhe feja me ritualitetin e saj janë një binom historik i pa ndarë. Një shembull
i qartë është figura e një prifti
të shekullit XIX, Pietro Camodeca de' Coronei nga Castroregio, qendër e vogël e Kalabrisë.
është falë edhe impenjimit të tij
fetar dhe kulturor kundër padronëve dhe peshkopëve të zonës
dhe thirrjeve të tija ndaj Kreut
të krishtërimit, Papa Leonit
XIII, që sot mund të flasim për
kulturën arbëreshe.
Kjo figurë e veçantë fetare,
duke iu drejtuar Papës, bën
thirrje së bashku me italo-sh-

Pietro Camodeca de' Coronei preku Papa Leonin XIII, duke i kujtuar rapsoditë popullore që i këndonin Dukës
së Borgonja-s kur mbërritën refugjatë nga Shqipëria si: "Petkat e të mira të tona/na i ljam te korona/Krishtin
vet' kemi me ne/oj e bukura More/ thell të pljastë me ljot ndër sy/na të ljipisnjem,oj Arbëri"

Faljeminderit, zoti
Pietër Kamodhek!
Pietro Abitante

P

Më 27 korrik 1887 i
drejtohet Papës, me
letrat e tij, duke u
lutur për një dioqezë
autonome nga
peshkopët latinë për
fshatrat arbëreshë
qiptarët e tjerë të kohës, për
krijimin e një dioqeze autonome me ritual greko-bizantin,
duke mbrojtur njëkohësisht
historinë dhe vazhdimësinë e
kulturës së komuniteteve tona.
"... luftuam për fenë e Krishtit nën të Madhin (Skëndërbe)
që u emërua gjeneral i Lidhjes
së Shenjtë... ramë si trima pas
23 betejash dhe ndërsa turku
shpërthente mbi humbësit...
Papa i kohës na priti mirësisht
në mbretërinë e Napolit"
dhe e preku duke i kujtuar
rapsoditë popullore që i drejtuan Dukës së Borgogna-s kur
mbërritën refugjatë nga Shqipëria si:
"Petkat e të mira tona/na i
ljam te korona/Krishtin vet'
kemi me ne/oj e bukura More/
thell të pljastë me ljot ndër sy/
na të ljipisnjem, moj Arbëri
Në fakt, u ishin marrë privilegjet dhe ekskluzivitetet e fituara me mbërritjen e tyre në
shekullin XVI: me kohën këto
lehtësira u zbehën dhe padronët
e peshkopët e zonës, duke mos
duruar këtë dualizëm fetar, latinizuan një pjesë të mirë të fshatrave albanofone të ritit grek.
Pati një tentativë të

me gjithë zotrat e tij. Në 1860 u
nxuar liturxhia, kenkat e të veshuetkat e të mira tona/na i ljam
rat kljishje greke tipike. E riti u
te korona/Krishtin vet' kemi
përzie me atë ljëtirë.
me ne/oj e bukura More/ thell të
Në këte mot ngrëhet figura e
pljastë me ljot ndër sy/na të ljipisKamodhekut për të ruajtjen e ritit
njem, moj Arbëri (I nostri beni li
grek. Në 27 llunarit 1887 i shkrulasciammo a Corone, solo Cristo
an Papës, tue përgljunjur për një
abbiamo con noi, o mia bella
eparki greke autonome ka veskMorea, profondamente feriti con le
ovet ljëtinj e për ghithë katundet
lacrime agli occhi, noi ti invochiaaljbëreshë të Kalabrjes e të Bazilmo, o Albania)
ikatës e tue bërë riferimend buljës
Një minoranxë etnico-linguissë Papës Leone X e 18 majit 1521,
tike shumë herë ruhet kur është
ku contemplarshin të drejtat e ritit
afër nacjunës që e fljet atë gljuhë
grek afër aty latin. Zoti Pietër I flashtu si në 'Taljet është për tedjet papës për gjindën aljbereshe si
heskun në Alto Adige e për franxnjeriz poverjelj po kryeljartë për
hizin në Valle d'Aosta. Po kur flbesën, pse klje për pjesë Skënderjasem për aljbëreshët e tanë nek
beut ndë Maometi s'pat sit t'e mbaj
ështe ashtu: identiteti aljbëresh i
fjaljën "…të i a vëj turbantin mbi
duhet besës e ritit greco-bixantin:
kryet e papës e henëzën mbi kldihet se tradihtat e njeriut ectin
jishës së Shën Pjetrit."
gjithënjë me besën.
Në kljoftë ndryshe, shton i halE kështu mirret vesh sa i rënd ka
jmuar arçipreti, "…vdes me ritin
kljën rroli i zotit Pietër Kamodheka
tënë, gljuha jonë e ljashte sa jeta,
i Koroneve ka
zakonët e tradhitat
Kasternexhi, një katona."
tund i vogelj në KalKy
popull
u
Në
27
llunarit
1887
i
abrjet, afër kunfinit
difëndir me një besë
me Bazilikatën, që
e
fortë,
ka
akuzat
ereshkruan Papës, tue
tue bëre ljutje papës
tike e ljëtinjvet, tue
përgljunjur për një kuljtuar përljeshjat
Leone XIII, e ruajti
jetën aljbëreshe. Një
eparki greke auto- kundër arjanëvet,
zot i impenjartur për
kundër veskovit I Tenome ka veskovet salonikës, kundër
nje eparki autonome
ka djoçesit ljëtire:
Fazit e kundër Urosljëtinj e për ghithë
"…pugnammo per la
it. Kamodheku e ljikatundet aljbëreshë pi ajutin të priftravet
fede di Cristo sotto il
Grande (Skandere vendit ka veskovi i
berg) che fu desigTursit-Anglonës së
nato generalissimo della Santa
Bazilikatës njera veskovet të kalaLega…cademmo da forti dopo 23
brjes e të shumëtën ishin dhakorbattaglie e mentre il turco infuriava
du me atë, si duket me litrat të
sui vinti…i Pontefici del tempo ci feshumëta që shkruajtin njeri tjetrit.
cero benignamente accogliere ne' doNë 1918 papa Bendetto XV kriminii del regno di Napoli". I a ngau
arti dy eparki me ritin grek, një për
zëmërën papës me rapsodi si:
'Talien kontinentale në Ungër
"Petkat e të mira tona/na i ljam
(Cosencë) e nj'atër për Siçilien në
te korona/Krishtin vet' kemi me ne/
Pianën e aljbëreshëvet.
oj e bukura More/ thell të pljastë
Veçëria relixhoze greke klje një
me ljot ndër sy/na të ljipisnjem, moj
support i madh për identitetin
Arbëri"
tënë i rallë kurse s'klje ashtu për
I a kishin nxjerr ghithë privilexkatundet aljbëreshë që kljen kahet e frangixhat që kishin patur në
toliçizuar, do me thënë se çdo petk
sek. XVI : gjithë ato axhevolacjuna
i artës, i storjes e i culturës i një
iktin e veskuvet e vendit nëk e bapopulli vete gjithënjë me ritet e
jin me këtë dualizm relixhoz po labesës.
tinixartin shumizen e aljbëreshëvet
Një faljenderim i madh zotit Pime ritin grek.
etër Kamodhek, një prift i uljët e i
Një provë e një eparki greke e
paljodhur që tue difëndirtur ritin
kish bërë, me spizat e tij, zoti Feligrek, na difëndirti menjëherë glce Emanuele Rodotà në San Benejuhën e tradhitat e tona.
Përkthimi nga: Pietro Abitante
detto Ullano po klje psekutartur ai

lavdërueshme të Felice Emanuele Rodotà me themelimin, me
shpenzimet e tij, të një Kolegji
italo-grek në San Bededetto Ullano që u zhduk me persekutimin e peshkopit dhe
priftërinjve të tij. Në 1860 u
ndalua liturgjia greke, kënga
korale dhe veshtja tipike. Kishat u bënë hibride në ritualitetin e tyre.
Në këtë periudhë figura e
Camodeca-s ka një rol historik
në mbrojtjen dhe rifitimin e
ritit grek. Më 27 korrik 1887 i
drejtohet Papës, me letrat e tij,
duke u lutur për një dioqezë autonome nga peshkopët latinë
për fshatrat arbëreshë të Kalabrisë dhe Bazilikatës, duke iu
referuar precedentit të Leonit
X që më 18 maj 1521 krijoi juridikisht peshkopin e ritit grek
përkrah atij të ritit latin. Pietro
Camodeca në thirrjen e tij flet
për popullin e tij të varfër por
krenar për fenë e vet, pasi falë
Skëndërbeut dhe njerëzve të tij
Muhamedi nuk mundi të realizonte projektin për t'i "... vënë
çallmën në kokë Papës dhe
hënën në kupolën e Shën
Pjetrit".
Përndryshe, shton me trish-

tim prifti: "...do të vdesin me ne
rituali ynë, gjuha jonë antike sa
bota, zakonet tona, traditat
tona".
Ky popull ishte mbrojtur falë
besimit të tij ekzemplar nga
akuza për herezi, duke cituar
betejat kundër arianëve,
kundër peshkopit të Selanikut,
kundër herezive të Fozio dhe
Urosio-s. Kërkon solidaritetin e
peshkopëve të zonës, nga Bazilikata në Calabri, që kryesisht
ishin dakort, nga sa mësohet
nga korrespondenca e epokës.
Në vitin 1918 u krijuan nga
Papa Benedikti XV dy dioqeza
të ritit grek, një për Italinë kontinentale me seli në Lungro, në
provincë të Kozencës dhe një
tjetër për Siçilinë në Piana degli Albanesi. Dallimi fetar ishte një mbështetje esenciale për
mbrojtjen e këtij identiteti të
jashtëzakonshëm, gjë që nuk
ndodhi me komunitetet albanofone të katolizuara.
Faleminderit Pietro Camodeca de' Coronei-t, një figurë fetare e thjeshtë dhe e palodhur
që duke mbrojtur rikthimin e
ritualitetit fetar mbrojti, njëkohësisht, pasurinë tonë historike, artistike dhe kulturore!
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Agron Alibali
Pjesa II
Sot pranohet përgjithësisht se hebrenjtë që u zhvendosën në Shqipëri gjatë Luftës II Botërore janë
shpëtuar që të gjithë, ndërsa në
Kosovë disa prej tyre nuk e patën
këtë fat. Edhe propaganda e qarqeve serbe nuk ka munguar të
nxijë realitetin historik që lidhet
me këto ngjarje.
Mirëpo në këtë drejtim ka një
neglizhim të paspjegueshëm edhe
tek të tjerë. Kësisoj, edhe libri i
shumëpërmendur "Besa" me foto
të shqiptarëve që kanë shpëtuar
hebrenj gjatë Luftës, me autor
Norman Gershman, një pjesë të
mirë të personazheve të tij i ka nga
Kosova, por kjo pak theksohet në
përmbajtje apo në ekspozimet e
shumta nëpër botë të këtyre fotove
të rëndësishme.
Dokumenti amerikan i përcjellë
edhe në Pjesën II zbulon një përmasë të re të kontributit të popullit të Kosovës në shpëtimin e hebrenjve të ish-Jugosllavisë që u
detyruan të gjejnë strehim atje.
Letrat e Identitetit
Sikurse u përmend në Pjesën I,
Letra e Identitetit ishte një prej
dokumenteve të lëshuara në Shqipëri dhe të përdorura nga hebrenjtë për të fshehur identitetin
e tyre të vërtetë dhe për t'i shpëtuar kësisoj valës naziste.
Raporti ynë përmend se Letra
e Identitetit përdorej edhe nga
hebrenjtë në Kosovë. Kështu, aty
thuhet se njëfarë "Saltihel Beraha e siguroi Letrën e Identitetit
nëpërmjet xhaxhait të tij në Prishtinë, njëfarë L. Jacov M. Cohen, i
cili shpërbleu për këtë shërbim një
nëpunës në fshatin e vogël të
CIKATOVO-s", një fshat në komunën e Drenasit. Si në rastet e tjera,
vulat dhe nënshkrimi i dokumentit ishin të sakta, kurse natyrisht që emri ishte i rremë.
Kontrollet rrugore në Shqipëri
Dokumenti përmend edhe kontrollet rrugore në Shqipëri. duke
theksuar se "gjermanët nuk kishin sistem kontrolli rrugor, përveç
rojave në urat midis Tiranës dhe
Shkodrës." "I gjithë kontrolli
rrugor - nënvizonte dokumenti kryhej nga kosovarët, por
përgjithësisht ata e kishin mëndjen tek kontrabanda". Ky pohim i
rëndësishëm le të kuptojë se kontrollet rrugore të xhandarëve ishin përgjithësisht poroze.
Dëshmitë e Pagëzimit
Kësisoj, në sythin Testimonum
Baptismi ose "Dëshmi pagëzimi",
raporti i zbuluar në arkivat amerikane përmend se prifti katolik i
kishës së Ferizajt, emri i të cilit
jepet si Joseph Radoha, u kishte
lëshuar dokumente pagëzimi
"shumë personave për t'i ndihmuar që të merrnin dokumente të
tjera". Burimi për këtë informatë

Në foto: (Lart) Faksimile e dokumentit, ku përshkruhet
aktiviteti i priftit katolik Jozef Radoha dhe popullit
të Ferizajt. (Djathtas) Facsimile e dokumentit ku
përshkruhen ndryshimet dokumentare të kryera
nga zyra e avokat Zoizit në Tiranë.

STREHIMI I HEBREJVE

Falsifikimi i dokumenteve
shtetërore dhe fetare në Kosovë
Etërit katolikë në Shkup dhe Ferizaj ishin kthyer në mbrojtës të devotshëm të refugjatëve
të huaj - kryesisht hebrenj. Madje ata punonin në mënyrë sistematike, si njëfarë rrjeti i
sofistikuar
sofistikuar,, duke ofruar strehim, dokumente pagëzimi dhe transport bagazhi…
ishte njëfarë Mosha Varon Marcus,
i cili vetë kishte përfituar dëshmi
pagëzimi prej priftit të Ferizajt. Si
i vetmi prift katolik atje, At Radoha kishte strehuar në kishë, dhe
në shtëpinë e tij "shumë refugjatë,
përfshirë jugosllavë, hebrenj,
grekë, etj".
At Radoha ishte - sipas raportit - në lidhje të ngushtë me priftin katolik të Shkupit, i cili, nga
ana e vet, ishte kanali kryesor për
dërgimin e bagazheve të refugjatëve nga Jugosllavia për në Shqipëri.
Pêr priftin Radoha dihet fare
pak. Ai ishte me prejardhje diku
nga Evropa Qendrore dhe ishte
caktuar të shërbente në Ferizaj. Po
ashtu, sipas një burimi italian, At
Jozef Radoha, ishte prift salezian
dhe fliste mirë edhe italisht, pasi
kishte studiuar në kongregacionin e Valdoccos, pranë Torinos, në
Itali. Po sipas të njëjtit burim,
rreth viteve 1942-1943, kur Kosova ishte nën administrim Italian,
At Radoha u gjend në rrezik për
t'u denoncuar si "spiun rus" dhe u
shpëtua nga njëfarë Sarcheletti.
[Burimi: Luigi Sarcheletti - ADMA
Verona].
Kurse Peshkop në Shkup në atë
kohë ishte Smiljan Franjo Cekada, i cili më pas u bë anëtar i Concileve të II të Vatikanit dhe Arqipeshkv i Sarajevês. Në Peshko-

Foto që
tregon
momentin e
lumtur të
largimit nga
Tirana në
shtator 1945
të hebrenjve
të shpëtuar
në Shqipëri
gjatë Luftës
II Botërore.
Transportimi
i tyre përfundimtar u
krye me
ndihmën e
UNRRA-s.
Mirënjohje
për botim
arkivës
UNRRA.
patën e Shkupit, është rasti për t'u
përmendur se deri në vitin 1921
ishte si Peshkop Lazër Mjedja, i
cili më pas u emërua Arqipeshkv i

Shkodrës.
Nga raporti kuptohet qartë se
etërit katolikë në Shkup dhe Ferizaj ishin kthyer në mbrojtës të

devotshëm të refugjatëve të huaj kryesisht hebrenj - që perpiqeshin
t'i shpëtonin terrorit dhe përndjekjeve nazi-fashiste. Madje ata
punonin në mënyrë sistematike, si
njëfarë rrjeti i sofistikuar, duke
ofruar strehim, dokumente pagëzimi dhe transport bagazhi.
Disa përfundime paraprake
mund të nxirren edhe sot e gjithë
ditën:
Së pari, angazhimi i prelateve
katolikë në Kosovë dhe Maqedoni
për shpëtimin e hebrenjve bie
ndesh me politikën e atëhershme
të ndjekur nga Papa Piu XII, e cila
është e diskutueshme edhe sot e
gjithë ditën.
Së dyti, kjo veprimtari kaq e
gjerë dhe e dendur nuk mund të
mos bëhej pa dijeninë, dhe për më
tepër, pa mbështetjen e drejtpërdrejtë apo të tërthortë të shqiptarëve të Ferizajt me rrethe, si
dhe popullsisë shqiptare e maqedonase të Shkupit, Këtu doemos përfshihej jo vetëm popullsia civile, por
edhe administrate vendase.
Kjo faqe e panjohur e historisë
së Kosovës, e cila pret të hulumtohet më tej, vërteton se, sikurse në
Shqipëri, edhe në Kosovë strukturat shtetërore, shoqërore dhe fetare u angazhuan tërësisht për
shpëtimin hebrenjve të Kosovës
dhe të viseve të tjera të ishJugosllavisë.

