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Nënë Tereza. Humanist-
ja shenjtërohet 13 vite pas 
Lumturimit nga Papa Gjon 
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Nga Edip OHRI*

Konferenca e parë pluraliste 
Nacionalçlirimtare e Pezës 
është vazhdim i Kuvendeve 
historike të popullit shqiptar 
për bashkim, sepse bashkimi 
është i vetmi kusht për të 
korrur fi tore. Në Konferencë 
fi toi ideja që Shqipëria të 
ishte “Shqipëri e lirë, e pan-
dashme, indipendente dhe 
demokratike” (Rez. fq.10). Si 
përfundim, Konferenca e parë 
pluraliste Nacionalçlirimtare 
e Pezës gjeti si zgjidhje më të 
përshtatshme për t’iu përm-
bajtur parimit të vetëven-
dosjes në fund të Luftës, ash-
tu siç e përmbante Karta e 
Atlantikut, për të cilën ishin 
zotuar aleatët e mëdhenj të 
koalicionit antifashist: SHBA, 
Rusia dhe Britania e Madhe.

Konferenca e Pezës ka hyrë 
tashmë në Historinë e 
Shqipërisë si një nga ng-

jarjet më të rëndësishme të LANÇ të 
popullit shqiptar.

Konferenca e Parë Pluraliste Na-
cionalçlirimtare u thirr në kushtet 
kur Shqipëria kishte tre vjet e 
gjysëm e okupuar, e cila vuante nga 
regjimi i egër i pushtimit fashist dhe 
nga bashkëpunëtorët e brendshëm. 
Populli shqiptar në këtë kohë, kudo 
po shtonte urrejtjen, qëndresën 
dhe aksionet luftarake. Kudo në 
Shqipëri mbizotëronte një atmosferë 
lufte për çlirim.

Ideja për thirrjen e Konferencës 
së parë Nacionalçlirimtare nuk 
lindi vetëm nga shpirti liridashës 
e luftarak i popullit shqiptar dhe 
si rrjedhojë e eksperiuencës së 
trashëguar të kuvendeve, por këtë e 
diktonte edhe faktori ndërkombëtar. 
Në këtë kohë Lufta e Dytë Botërore 
po shënonte kulme, po ndërmerrej 
ofensiva në të gjitha frontet e luf-
timeve kundra fashizmit, dhe në 
veçanti krijimi i koalicionit anti-
fashist botëror (SHBA-BS-Britani e 
Madhe), si dhe Trakti i 27 shteteve, 
nënshkruar në Uashington, Trak-
tet e Londrës e të Moskës, i dhanë 

Konferenca që realizoi bashkimin e shqiptarëve në luftën kundër nazifashizmit

74 vjet më parë, Kuvendi i parë pluralist shqiptar
hodh hov e nxitën shpirtin luftarak 
të rezitencës antifashiste në mbarë 
Europën e robëruar nga nazifash-
izmi. Konferenca e parë pluraliste 
Nacionalçlirimtare nuk u vendos 
rastësisht të mbahej në Pezë, por 
sepse pikërisht këtu në kryeqendrën 
e Shqipërisë zjente lufta për çlir-
im. Atje do të përballeshin të gjitha 
mendimet e opinionet mbarëshqip-
tare. Tirana, ishte nyja ku mund 
të grisej maska e manovrave dhe 
e demagogjive të okupatorit dhe 
bashkëpunëtorëve të tij vendas.

BASHKIMI KOMBËTAR, IM-
PERATIV I KOHËS

Konferenca u përgatit për muaj 
të tërë, si nga militantët komunistë, 
ashtu dhe nga shumë patriotë e na-
cionalistë të qyteteve e krahinave të 
ndryshme të Shqipërisë. Sigurisht, 
delegatët nuk u ftuan me një fjalë 

goje, por me diskutime e debate të 
forta. Kishte ardhur koha që edhe 
populli shqiptar të hidhej në luftë 
më me furi dhe kjo kërkonte orga-
nizim në shkallë kombëtare.

Me luftë e sakrifi ca populli shqip-
tar do të krijonte kushte optimale 
për të fi tuar lirinë dhe indipen-
dencën kombëtare dhe do të bënte 
që Fuqitë e Mëdha të koalicionit an-
tifashist ta shikonin me sy të mirë 
Shqipërinë dhe ta respektonin fqin-
jët e tij ballkanik. Ky, qe pra, imper-
ativi i kohës: “Nuk ka gjë që mbin 
e jep më shumë frut se sa gjaku i 
derdhur”.

Konferenca i zhvilloi punimet 
më 16 shtator 1942 në shtëpinë e 
Myslim Pezës. Delegatët të ardhur 
nga të gjitha anët e Shqipërisë ishin 
përfaqësues të të gjitha tendencave: 
të Nacionalizmit Shqiptar, të PKSH, 
të Rinisë Nacionaliste, të Rinisë 
Komuniste dhe të Rinisë Femërore 
Popullore Shqiptare.

Në Konferencë morën pjesë 22 
delegatë. Për drejtimin e punimeve 
u zgjodh kryetar, Ndoc Çoba-ish 
delegat i Kongresit të Lushnjës dhe 
anëtar i qeverisë që doli nga ky kon-
gres, atdhetar i dëgjuar.

Platforma e Konferencës përm-
bante:

1.Domosdoshmërinë e orga-
nizimit të luftës kundër okupatorit;

2.Realizimin e bashkimit të pop-
ullit shqiptar në interes të LANÇ;

3.Krijimin e Frontit të përbash-
kët si një levë që do të realizonte 
bashkimin e popullit në Luftën An-
tifashiste Nacionalçlirimtare dhe do 
t’i jepte shtrirje kombëtare, duke 
e bërë platformën e saj pluraliste, 
ashtu siç përcaktohet në Rezolu-
cionin e Konferencës së Pezës;

Në Konferencën e parë pluraliste 
Nacionalçlirimtare të Pezës, dele-
gatët shprehën dëshirën dhe vull-
netin e plotë për një organizim të 
shëndoshë të të gjithë shqiptarëve 
të vërtetë, pa dallim feje, krahine, 
klase dhe rryme politike.

4.Krijimin e Këshillit Naciona-
lçlirimtar si organ lufte në zonat e 
paçliruara, i cili do të realizonte një 

sërë detyrash edhe në tokat e çliru-
ara, si organe të pushtetit qeveritar.

Në Rezolucion konsiderohej 
rëndësia e Këshillave Nacionalçlir-
imtare, me anën e të cilave do të 
bëhej qeverisja lokale, mobilizimi i 
popullit për luftë e për kryengritje.

Të gjithë delegatët pa përjashtim 
u shprehën për realizimin e këtyre 
detyrave dhe nga kjo pikëpamje 
Konferenca e parë pluraliste Na-
cionalçlirimtare e Pezës iu përgjigj 
detyrave më të ngutshme të ven-
dit; momentit historik, shtresave 
të gjera kombëtare, pavarësisht 
pjessëmarrjes së komunistëve në të 
si organizatorë që hartuan dhe plat-
formën politike të saj.

Në këtë plan, Konferenca e parë 
pluraliste Nacionalçlirimtare e Pezës 
ishte e një rëndësie historike dhe e 
vetmja rrugë e drejtë, reale për të 
rifi tuar pavarësinë.

DEBATE TË ASHPRA PËR 
FORMËN E REGJIMIT

Çështje të tjera që u ngritën në 
këtë konferencë, për të cilat pati 
debate të forta ishin çështja e reg-
jimit të brendshëm që do të kishte 

Shqipëria e çliruar dhe problemi i 
bashkimit kombëtar me Kosovën e 
me viset e tjera shqiptare të mbe-
tura jashtë kufi jve në Shqipërinë e 
pasluftës. Kështu çështjen e regjim-
it të brendshëm i takonte ta zgjidhte 
populli në kushtet e pavarësisë së 
vendit nëpërmjet shprehjes së lirë të 
vullnetit të vet.

Në Konferencë fi toi ideja që 
Shqipëria të ishte “Shqipëri e lirë, 
e pandashme, indipendente dhe 
demokratike” (Rez. fq.10). Si për-
fundim, Konferenca e parë plural-
iste Nacionalçlirimtare e Pezës gjeti 
si zgjidhje më të përshtatshme për 
t’iu përmbajtur parimit të vetëven-
dosjes në fund të Luftës, ashtu siç 
e përmbante Karta e Atlantikut, 
për të cilën ishin zotuar aleatët e 
mëdhenj të koalicionit antifashist: 
SHBA, Rusia dhe Britania e Madhe.

Në fund Konferenca miratoi 
unanimisht Rezolucionin që përm-
bante në mënyrë të koncentruar 
gjithë pltaformën dhe që përcakton-
te objektivat dhe angazhimet drejt 
Kryengritjes së Përgjithshme të ar-
matosur.

Konferenca e parë pluraliste Na-
cionalçlirimtare e Pezës aprovoi 
edhe Thirrjen që Këshilli i Përgjith-
shëm NÇ i drejtoi gjithë popullit 
shqiptar, gjithë luftëtarëve, gjithë 
antifashistëve, gjithë nacionalistëve 
pa dallim krahine, besimi, klase dhe 
ideje që të grumbullonin të gjithë 
potencialin shpirtëror dhe material 
në shërbim të Luftës për çlirimin e 
Shqipërisë, për një Shqipëri të lirë 
demokratike të pandarë dhe indip-
endente.

VAZHDIM I KUVENDEVE HIS-
TORIKE TË POPULLIT SHQIPTAR

Konferenca e parë pluraliste Na-
cionalçlirimtare e Pezës është vazh-
dim i Kuvendeve historike të pop-
ullit shqiptar për bashkim, sepse 
bashkimi është i vetmi kusht për të 
korrur fi tore.

Sot populli shqiptar po ecën i 
sigurtë drejt integrimit në Bash-
kimin Europian dhe në Aleancën e 
Atlantikut të Veriut, drejt Europës 
së qytetëruar dhe demokratike, 
ashtu siç bëri në vitet e vështira e 
të lavdishme të Luftës Antifashiste 
Nacionalçlirimtare duke u radhitur 
përkrah koalicionit të madh anti-
fashist botëror.

Megjithëse kanë kaluar 62 vjet që 
kur u mbajt Konferenca e parë plu-
raliste Nacionalçlirimtare e Pezës, 
ajo edhe sot e ruan aktualitetin 
e saj. Ne shqiptarët si komb e si 
popull duhet të konsolidohemi dhe 
të bëjmë realitet ëndërrën tonë të 
pashuar europiane.

Ratifi kimi së fundi nga Parlamen-
ti Europian i Marrëveshjes së Stabi-
lizim Asocimit midis Shqipërisë dhe 
Bashkimit Europian është garanci 
për një ecuri të mbarë të proceseve 
integruese, por njëherësh dhe de-
tyrim madhor i secilit për të përm-
bushur detyrimet që rrjedhin nga 
kjo Marrëveshje historike.
*Sekretar i Përgjithshëm i OBVL  
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Nënë u bë Shenjt, dhe shpirti i 
bamirëses do të thoshte; “Ne kemi 
ardhur në këtë jetë nga dashu-
ria, jemi të ndërtuar nga dashuria 
dhe jemi krijuar për të dashur”. 
Dashuria është motivi që preku 
zemrat e miliona dëshmitarëve të 
mrekullisë së saj. Anjezë Gonxhe 
Bojaxhiu e njohur si Nënë Tereza 
lindi në Shkup më 26 gusht të vitit 
1910 dhe vdiq më 5 shtator 1997 
në Kalkut, (Indi), ishte humaniste e 
njohur shqiptare, fi tuese e çmimit 
Nobel për Paqen, kurse më 19 tetor 
të vitit 2003 u shpall e lume nga 
Papa Shën Gjon Pali II.

Nënë Tereza themeloi Mision-
aret e Bamirësisë, një kongrega-
cion fetar katolik, e cila në vitin 
2012 përbëhej nga më shumë se 
4500 motra dhe ishte aktiv në 
133 vende. Ato ofrojnë shtëpi për 
njerëzit që vdesin nga HIV/AIDS, 
lebra dhe tuberkulozi; ato ofrojnë 
ushqime, klinika të lëvizshme, 
programe këshilluese për fëmijët 
dhe familjet, jetimore, dhe shkolla. 
Anëtarët duhet të përmbahet be-
timit të “dëlirësisë, varfërisë dhe 
bindjes”, si dhe një kusht të katërt, 
për t’i dhënë “shërbimin falas e me 
gjithë zemër për më të varfërit e të 
varfërve”. Gjatë viteve, bamirësia 
e misionareve të Nënë Terezës u 
zgjerua nga dymbëdhjetë në mi-
jëra persona që u shërbejnë “me 
të varfërve nga të varfërit” në 450 
qendra në mbarë botën. Nënë Tere-
za fl iste rrjedhshëm pesë gjuhë: 
Bengalisht, Shqip, Serbisht, An-
glisht dhe Hindisht. 

Organizata e Bashkuar e veter-
anëve të Luftës Antifashiste 
Nacionalçlirimtare të popullit 

shqiptar (OBVL) ka përshëndetur ak-
tin historik të Papa Franëeskut, duke 
e konsideruan shenjtërimine  Nënë 
Terezës, ngjarje të jashtëzakonshme për 
shqiptarët.

Kryetari i OBVL, gjeneral-letnëtant 
(në pension) Rrahman Parllaku - hero 
i Popullit dhe nderi i kombit,  vlerësoi 
Shenjtërimin e Nënë Terezës një ngjarje 
për të gjithë njerëzimin.

“Shenjtërimi i Nënë Terezës apo pro-
cesi i kanonizimit, padyshim që është 
një ngjarje për të gjithë njerëzimin sepse 
Nënë Tereza i përket mbarë njerëzimit 
me modelin e jashtëzakonshëm që ajo 
solli dhe frymëzoi në të gjithë botën për 
të ndihmuar dhe për t’i shërbyer njerëzve 
më të varfër, më të uritur, më në nevojë, 
në një mënyrë tepër të thjeshtë, të përu-
lur dhe modeste. Dhe padyshim që edhe 

Dy ditë para shenjtërimit, Mis-
ioni i “Nënë Terezës” në Shqipëri 
u nderua nga Bashkia e Tiranës 
me titullin “Simbol i Qytetit të Ti-
ranës”. Kryetari i Bashkisë së Ti-
ranës, Erion Veliaj, vizitoi shtëpinë 
e motrave “Nënë Tereza”, ku edhe 
u dorëzoi titullin, të cilin e vlerë-
soi si shenjë mirënjohjeje ndaj hu-
manistes së njohur. “Jam shumë 
i bekuar që, bashkë me një pjesë 
të stafi t të bashkisë, ndodhem në 
shtëpinë e motrave të Nënë Terezës, 
që ofrojnë shërbime të posaçme 
në qytetin tonë, për njerëzit më 
në nevojë, për të sëmurët dhe të 
braktisurit. Siç thoshte edhe Nënë 
Tereza: ‘Nuk bëjmë dot të gjithë 
gjëra të mëdha, por mund të bëjmë 

• Data 4 shtator e këtij viti 
do të mbetet ditë historike për 
mbarë njerëzimin! Papa Françe-
sku ka shpallur shenjtore hu-
manisten shqiptare Nënë Tere-
za. Humanistja shenjtërohet 13 
vite pas Lumturimit nga Papa 
Gjon Pali i II-të dhe 19 vjet pas 

vdekjes

Papa Françesku shpalli shen-
jtore Nënë Terezën në një ceremoni 
madhështore dhe shumë emocio-
nuese në sheshin “Shën Pjetër” të 
mbushur me qindra e mijëra besi-
mtarë nga e gjithë bota ku binin në 
sy fl amujt shqiptar dhe ai i Kosovës.

Papa Francesku lexoi formulën 
e shenjtërimit në gjuhën latine e 
më pas shpërthyen duartrokitjet. 
Në altar u vendosën relike të shen-
jtores së saposhpallur. Ati i Shenjtë 
u shpreh se murgesha shqiptare u 
angazhua në mbrojtje të jetës dhe 
ngriti zërin aq sa të dëgjohej nga 
të pushtetshmit e tokës, ndërsa 
theksoi se mëshira ishte për Nënë 
Terezën dritë për njerëzit e varfër.

“Sot po ju dorëzoj këtë fi gurë 
emblematike! Ajo qoftë modeli juaj 
i shenjtërimit! Ndoshta do të jetë 
e vështirë ta thërrasim Shën, por 
Shenjtëria e saj është kaq pranë 
nesh! Një Nënë që u bë Shenjt. 
Nënë Tereza e ngriti zërin dhe sfi doi 
të pushtetshmit e tokës, fajtorë të 
varfërisë” u shpreh Ati i Shenjtë 
në fjalën e tij para 100 mijë besim-
tarëve dhe 13 delegacioneve zyrtare 
mes tyre edhe personalitete te poli-
tikes shqiptare. Papa Françesku 
tha se Nënë Tereza ishte një bujare 
e mëshirës hyjnore që do të kujto-
het gjithmonë nga të gjithë.

“Nënë Tereza, në gjithë jetën e 
saj, qe bujare e shpërndarëse e 
mëshirës hyjnore, duke qenë gjith-
një e gatshme për të gjithë, përmes 
mirëpritjes e mbrojtjes së jetës 
njerëzore, jetës së braktisur e të 
fl akur tutje. U angazhua në mbro-

OBVL e konsideron Shenjtërimin  e Nënë Terezës, ngjarje të jashtëzakonshme për shqiptarët

SHENJTORJA SHQIPTARE

jtje të jetës, duke theksuar vazhdi-
misht se “kush nuk ka lindur ako-
ma, është më i ligshti, më i vogli, më 
i mjeri” e duke ua njohur dinjitetin, 
që ua jep vetë Zoti; e ngriti zërin aq, 
sa të dëgjohej nga të pushtetshmit e 
tokës, që t’i pranonin fajet përballë 
krimit të varfërisë së krijuar prej 
tyre.

Mëshira për të ishte “kripë” që i 
jepte shije çdo vepre, ishte “dritë”, 
që ndriçonte errësirën e njerëzve, 
të cilët nuk kishin më as lot për të 
qarë mbi varfërinë e tyre, mbi vua-
jtjen e tyre. Kjo veprimtare e pal-
odhur e mëshirës na ndihmoftë ta 
kuptojmë gjithnjë më mirë se i vetmi 
kriter i veprimtarisë është dashuria 
pa shpërblim, e lirë nga çdo ideolog-
ji e nga çdo lidhje, që u përket të 
gjithëve, pa dallim gjuhe, kulture, 
race, feje.

Nënë Terezës i pëlqente të 
thoshte: “Ndoshta nuk e fl as gjuhën 
e tyre, por mund t’u buzëqesh”. Ta 
mbajmë në zemër buzëqeshjen e saj 
e t’ua dhurojmë atyre, që takojmë në 
udhën tonë, posaçërisht njerëzve, 
që vuajnë” tha Papa.

Mesha në Bazilikën e Shën Pje-
trit, në Vatikan u mbajt në disa 

gjuhë dhe së fundi, në gjuhën e 
Shën Terezës në shqip.

Në mbarë botën, e jo vetëm në 
Kishë, u përjetua me gëzim pritja 
për shenjtërimin e Nënë Terezës.

Nënë Tereza bëhet shenjtore, me 
rastin e 19 vjetorit të vdekjes së saj 
dhe nga 4 shtatori i këtij viti, çdo 4 
shtator do të njihet si dita e festës 
së Shën Terezës.

Të pranishëm në Vatikan në 
shenjtërimin e Nënë Terezës ishin 
edhe krerët më të lartë të shtetit 
shqiptar. Presidenti Bujar Nishani, 
Zonja e Parë, Kryeministri Edi Rama 
kreu i Kuvendit Ilir Meta dhe kreu i 
PD, Basha ishin në selinë shenjtë. 
Në Vatikan ishin edhe drejtuesit e 
besimeve fetare në Shqipëri.

Shenjtërimi i Nënë Terezës është 
festuar edhe ne Kalkutë. Ndërsa në 
Shqipëri u zhvilluan një varg aktivi-
tetesh.

Shenjtërimi i Nënë Terezës është 
një moment historik për të gjithë 
shqiptarët në mbarë botën, teksa 
një pjesë e tyre ishte edhe në Vati-
kan.

Sheshi ‘Shën Pjetër’ ishte blin-
duar nga masat e rrepta të sigurisë 
me 3 mijë agjentë, ndërsa ishin mbi 

100 mijë besimtarë, 15 delegacione 
dhe mbi 600 gazetarë që përcollën 
shenjtërimin e Nënë Terezës. 

Nëna u bë Shenjt, 
“Jemi krijuar për të 

dashur”

Veliaj: Titulli “Simbol i Qytetit” për 
misionin e “Nënë Terezës”

disa gjëra të vogla, me dashuri të 
madhe’”, u shpreh kryebashkiaku 
Veliaj.

Kryebashkiaku i Tiranës tha se 
simboli i qytetit me imazhin e Nënë 
Terezës jepet për herë të parë dhe 
se do të kemi një standard për të 
gjithë ata që kryejnë vepra solidar-
iteti në qytet, të jenë të denjë për 
të mbajtur këtë simbol. Ndërkaq, 
shtëpia e motrave të Nënë Terezës 
i dorëzoi kryebashkiakut Veliaj 
simbolin e kësaj qendre. “Shumë 
faleminderit edhe për simbolin 
tuaj! Do ta ruaj dhe do ta çmoj 
me shumë dashuri, duke kujtuar 
shumë mirë veprën e mirë të Nënë 
Terezës dhe atë që ju bëni në qyte-
tin tonë”, shtoi Veliaj.

OBVL përshëndet aktin historik 
të Papa Françeskut

për ne si shqiptarë, kudo ku jemi dhe 
jetojmë, është një ngjarje e jashtëza-
konshme për shkak të origjinës dhe të 
gjakut të saj”, tha z. Parllaku.

Kryetari i OBVL u shpreh se Shen-
jtërimi i Nënë Terezës, është edhe një 
detyrim për të refl ektuar edhe më 
shumë në këtë moment kur e gjithë bota 
nderon një fi gurë të shquar.

“Padyshim që kjo na bën që të kreno-
hemi, por sigurisht kjo na detyron edhe 
të refl ektojmë edhe më shumë në këtë 
moment kur e gjithë bota nderon një 
fi gurë të shquar dhe krejt të veçantë të 
njerëzimit në mënyrë që të punojmë të 
gjithë më shumë për të qenë të përulur 
para atyre që kanë më shumë nevojë për 
ndihmë dhe për mbështetjen tonë, për 
më shumë solidaritet dhe shpirt sakri-
fi ce ndaj tyre. Dhe natyrisht edhe për 
të qenë më paqësor dhe bashkëpunues 
me njëri-tjetrin dhe me të gjithë në jetën 
tonë të përditshme”, theksoi Parllaku.
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Nga SELMAN RAMA*

• Pas viteve 90-të, kur vendi 
ynë u hap me botën, kuadrot e 
dala nga kjo shkollë janë prezan-
tuar nga ana profesionale, të 
aftë e në një nivel me kolegët e 
tyre të fl otave të Perëndimit. Kjo 

është manifestuar në dhjetra 

stërvitje të përbashkëta të Flotës 

Shqiptare, me fl otat e vendeve të 

NATO-s, si ato të fl otave italiane, 

greke e amerikane

Pesëdhjetëepesë vjet më parë, më 
4 shtator 1961 në Vlorë, pikër-
isht ku e pati parashikuar dijetari 

i shquar Sami Frashëri “Shkolla e anijeri-
së duhet të jetë mbanë detit, tek të jenë 
edhe anijet e luftës, në Durrës anë Ujit të 
Ftohtë, anë Vlores”, u hap për herë të parë 
në historinë e vendit tonë Shkolla e Lartë e 
Marinës, e cila fi lllimisht u quajt “Shkolla e 
Ofi cerave të Flotës luftarako- detare, e më 
pas u emërtua Akademia detare.

Krijimi i Shkollës së Lartë të Marinës 
ishte domosdosshmëri, pasi vendi ynë 
kishte me dhjetra anije të Flotës luftarako – 
detare; ishte fuqizuar Flota Tregtare dhe ajo 
e Peshkimit, për drejtimin e të cilave kërko-
hej para së gjithash kompletimi me kuadro 
të afta, me arsimin përkatës detar. 

Para çlirimit, duke mos pasur shkolla 
detarie, përgatitja e kuadrove është bërë 
jashtë atdheut, si në Itali, Turqi etj.

Pas çlirimit, në fi llim u dërguan studentë 
në ish-Jugosllavi e më pas në shkollat e lar-
ta detare të ish-Bashkimit Sovjetik. Por në 
vitin 1960, marrëdheniet shteterore midis 
Shqipërisë e Bashkimit Sovjetik u acaruan 
si rezultat i mosmarreveshjeve politike mid-
is udhëheqjeve respektive të asaj kohe.

Mbi këtë bazë, në Maj 1961, Bashkimi 
Sovjetik ndërpreu marrëdhëniet diploma-
tike me Shqipërinë dhe çdo lloj ndihme 
ekonomike, përfshi këtu edhe të drejtat e 
studimit për studentët shqiptarë që studi-
onin në shkollat e larta civile e ushtarake 
të BS. Kështu, 70 studentë që studionin në 
shkollat e larta detare në Baku, Sevastop-
ul, Riga e S.Peterburg u kthyen në atdhe, 
pa mbaruar studimet. Në këto kushte, kur 
FLD e Flota Tregtare dhe e Peshkimit kishin 
një numër të konsiderueshëm anijesh, kur 
kantieri detare kishte fi lluar ndërtimin e 
anijeve në vend, qeveria e asaj kohe mori 
vendimin që të hapej Shkolla e Lartë e 
Marinës në Vlorë.

PERIUDHA PËRGATITORE
Në Maj 1961 u emëruan kuadrot dre-

jtuese të shkollës. Komandant shkolle u 
caktua Mark Plani, zëvendës komandant, 
Shaqir Kapexhiu, i cili faktikisht kryente 
detyrën e komandantit, pasi Mark Plani 
ishte njekohesisht edhe Shef i Shtabit të 
FLD. Periudha maj-shtator 1961 shërbeu 
për përgatitjen e programeve, duke marrë si 
bazë Programin e Shkollës së Lartë të Ma-
rines të qytetit Baku të Azerbajxhanit.

Punuan për përgatitjen e programeve 
kuadro me përvojë që kishin mbaruar stu-

55 vjet më parë – Si u hodhën bazat për përgatitjen e kuadrove të Flotës luftarako – detare

SHKOLLA E LARTË E MARINËS, 
VATRA E ARSIMIT DETAR SHQIPTAR

dimet në shkollat e larta dhe akademi de-
tare në Bashkimin Sovjetik, ofi cerë të talen-
tuar dhe me cilësi të spikatura pedakogjike 
e ushtarake. Kështu vlen të përmendet 
puna e palodhur e pedagogëve të lundrim-
it detar: Aleko Stoli, Petrit Hysi e Mihallaq 
Milkani, pedagogët e armëve të nënujshme, 
Qemal Hysi e Ethem Mahmutaj, të artile-
risë së anijeve, Bedri Hankollari, elektrome-
kanikës e teorisë së anijeve, Tahir Hoxha e 
Llukan Shyti, të radiondërlidhjes e radiollo-
kacionit, Ethem Shkëmbi e Petrit Cukalla, 
të praktikës detare, Hamza Koçiu, e të tjera 
grupe që punuan ditë e natë nën drejtimin 
e zëvendës komandantit të Shkollës, Shaqir 
Kapexhiu, i cili kryente detyrën e koman-
datit deri në vitin 1964, kur në këtë detyrë 
emërohet kuadri me përvojë, me dy ak-
ademi detare, Aziz Hasa, i cili qëndroi në 
këtë detyrë deri në daljen në pension, duke 
dhënë një kontribut të çmuar në përgatit-
jen e kuadrove të Flotës.

E gjithë veprimtaria përgatitore u ndoq 
nga afër nga komandati i Flotës, kundërad-
mirali Abdi Mati, i cili ishte themeluesi 
dhe udhëheqësi i merituar i Flotës luftara-
ko-detare, që nga viti 1955-1974, kur doli 
në pension. Ndërsa për lëndët e kulturës së 
përgjithshme, si matematikë, fi zikë, kimi, 
mekanikë teorike, elektroteknike, gjuhët e 
huaja (anglisht, rusisht), ekonomi politike 
e fi lozofi , u punua, duke u bazuar në pro-
gramet e Universitetit Shtetëror të Tiranës. 
Me këto programe punuan kryesisht, si 
pedagogë të jashtëm, të caktuar nga Sek-
sioni i Arsimit Vlorë, nën drejtimin e peda-
gogut me përvojë, i diplomuar për matem-
atikë-fi zikë, Astrit Isaraj.

Në saj të kësaj pune u bë e mundur që 
me 4 shtator 1961 të hapet Shkolla e Lartë 
e Marinës, datë e cila njihet si dita e krijimit 
të Shkollës së Lartë të Marinës. Kështu u 
shtua edhe një institucion i lartë arsimor 
në vendin tonë.

NGA SHKOLLA E MARINËS JANË 
DIPLOMUAR MBI 1000 KUADRO

Studentët e parë ishin ato që nuk ar-

ritën të mbaronin studimet në ish Bash-
kimin Sovjetik, të ndarë në tre kurse: 18 
studentë në kursin e parë, 37 në kursin e 
dytë, 15 studentë në kursin e tretë (bazuar 
kjo sipas viteve kur kishin ndërprerë studi-
met). Komandant i kurseve u caktua Sami 
Sinanaj. 

Në shtator të vitit 1962 vijnë studentët 
e parë nga Shkolla e Mesme Ushtarake 
“Skënderbej” dhe nga shkollat e mesme të 
përgjithshme të vendit.

Grupi i parë përbëhej prej 24 stu-
dentësh (20 për FLD e 4 për Flotën Treg-
tare). Po kështu u vazhdua edhe më tej me 
një numër  mesatar 20-25 studentë në vite. 

Gjatë viteve të funksionimit të këtij in-
stitucioni arsimor u bënë vazhdimisht 
përpjekje për perfeksionimin e programeve, 
pajisjen me kabinete mësimore, laboratore, 
literaturë bashkohore, duke plotësur të 
gjitha kushtet për përgatitje sipas standar-
deve të kohës. 

Nga Shkolla e Lartë e Marinës janë diplo-
muar mbi 1000 kuadro, duke plotësur më 
së miri nevojat për Flotën Luftarake, Flotën 
Tregtare dhe të Peshkimit. Kjo shkollë arri-
ti të ngulisë tek studentët e saj ndjenjën e 
përgjegjësisë e të profesionalizmit, që ata do 
të kishin në punën e tyre gjatë shërbimit në 
anije. Kuadrot e dala nga Shkolla e Lartë e 
Marinës janë shtylla verterbrale e detarisë 
shqiptare, mjeshtër të artit të lundrimit e të 
përdorimit taktik të armëve e mjeteve tekni-
ke të anijeve luftarake.

Aftësitë lundruese e drejtuese janë man-
ifestuar më së miri në drejtimin e anijeve 
ushtarake e tregtare. 

Në krye të reparteve e nënreparteve të 
FLD do të ishin pikërisht kuadro që kanë 
mbaruar këtë shkollë. Gjithashtu ata që 
ishin kontigjent i Ministrisë së Transporteve 
kanë drejtuar me kopetencë anijet tran-
soqeanike me tonazh 12-16 mijë tonë si 
“Vlora”, “Tirana”, “Arberia”, “Shkodra”, etj, 
në lundrime të gjata deri në Kinën e largët 
e Amerikën Latine, duke treguar nivele të 
larta profesionale. Kuadrot e dala nga kjo 
shkollë do t’i gjesh në drejtimin e kapite-

narive të porteve, Shëngjin, Durrës, Vlorë 
e Sarandë, duke drejtuar më së miri këto 
institucione. Pra, si në drejtim të zbatimit 
të detyrave të mbrojtes së hapesirës detare, 
ashtu edhe në transportin detar e pesh-
kim, kuadrot që kanë mbaruar këtë shkollë 
meritojnë respektin e duhur.

Pas viteve 90-të, kur vendi ynë u hap me 
botën, kuadrot e dala nga kjo shkollë janë 
prezantuar nga ana profesionale, të aftë 
e në një nivel me kolegët e tyre të fl otave 
të Perëndimit. Kjo është manifestuar në 
dhjetra stërvitje të përbashkëta të Flotës 
Shqiptare, me fl otat e vendeve të NATO-s, 
si ato të fl otave italiane, greke e amerikane.

Viti i mbrapshtë 1997, kur i gjithë ven-
di u përfshi, nga një valë trazirash, turma 
njerëzish të irrituara, të prirur nga vandalë 
sulmuan në mënyrë barbare edhe Shkollën 
e Marinës, duke grabitur e shkatërruar çdo 
gjë, nga orenditë e klasave, kabinetet e lab-
oratorët e duke djegur edhe bibliotekën. Kjo 
ishte një katastrofë e paparë ndaj një insti-
tucioni arsimor. 

Pas vendosjes së stabilitetit, personeli 
pedagogjik punoi për ringritjen e shkollës. 
Ndihmë të madhe dhanë disa vende të NA-
TO-s ( Turqia, për ngritjen e kabinetit të 
gjuhëve të huaja, SHBA për ngritjen e kabi-
neteve të Rojes Bregdetare). 

Mbas vitit 1998, krahas Shkollës së 
Lartë të Marinës u hapën pranë Universite-
tit “Ismail Qemali” dega e navigacionit dhe 
inxhinierisë navale duke nxjerrë kuadro të 
larta për Flotën Tregtare. 

Vatra që diplomoi breza të tërë kuadro-
sh – Shkolla e Lartë e Marinës, tashmë nuk 
funksionon. Por kjo nuk mund të mbyllë 
historikun dhe lavdinë e Shkollës së Lartë 
të Marinës. Brezat që kanë mbarruar këtë 
shkollë do ta kujtojnë në vazhdimësi e do 
të shprehin mirënjohje për tërë pedagogët e 
këtij instittucioni arsimor, për punën e bërë 
për përgatitjen e kuadrove të lartë të detar-
isë shqipetare.

Ish student i Shkollës së Lartë të 
Marinës dhe kuadër i reparteve të saj

• Nga Shkolla e Lartë e 

Marinës janë diplomuar mbi 1000 

kuadro, duke plotësur më së miri 

nevojat për Flotën Luftarake, 

Flotën Tregtare dhe të Peshkimit. 

Kjo shkollë arriti të ngulisë tek 

studentët e saj ndjenjën e përgjeg-

jësisë e të profesionalizmit, që ata 

do të kishin në punën e tyre gjatë 

shërbimit në anije. Kuadrot e dala 

nga Shkolla e Lartë e Marinës 

janë shtylla verterbrale e detar-

isë shqiptare, mjeshtër të artit të 

lundrimit e të përdorimit taktik të 

armëve e mjeteve teknike të ani-

jeve luftarake
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Nga gjeneral Rrahman Parllaku – 
Kryetar i OBVL

Familjarë, miq dhe të afërm, shokë 
dhe bashkëluftëtarë të shumtë për-
collën më 31 korrik 2016, me nde-
rimet që meritonte, Skënder Malin-
din – komandantin, ushtarakun dhe 
intelektualin që diti të përballojë me 
dinjitet sfi dat e jetës. Ai u nda nga 
jeta më 30 korrik 2016, pas një së-
mundje që e vuante prej kohësh.

Pas homazheve te Muzeu i Minis-
trisë së Mbrojtjes, pranë banesës së 
tij të përjetshme, në emër të Shefi t të 
Shtabit të Përgjithshëm të FA, gjener-
al Jeronim Bazo, foli drejtori i Kabi-
netit të tij, kolonel Dilaver Hoxha. Ai 
vlerësoi z.Malindi si një nga fi gurat e 
rëndësishme të LANÇ e të Ushtrisë 
Shqiptare.

Skënder Malindi u lind më 5 qer-
shor 1920. Ai u rrit në një familje me 
emër të Skraparit.

Shkollën fi llore e kreu në Konvik-
tin Krahinor të Verzhevës, mësimet e 
mesme i mori në gjimnazin e Tiranës 
(1931-1937). Më pas shkoi për stu-
dime në shkollën ushtarake të Mi-
lanos, Itali. Kur po përgatitej për të 
dhënë provimet e të titullohej ofi cer, 
në vitin 1940 ai nuk pranon të marrë 
pjesë në një ceremoni të ngritjes së fl -
amurit italian, duke deklaruar se “ky 
nuk është fl amuri i kombit tim”.

Ky qe shkaku që u përjashtua nga 
shkolla. Kur u kthye në atdhe, fshati 
i Skënderit ishte bërë arenë e luftës 
mes italianëve e grekëve. Skënderi, 
duke pasur urrejtje për okupatorin 
italian, së bashku me moshatarë të 
tij i godasin italianët, por ata hakmer-
ren ndaj fshatarëve duke bombardu-
ar fshatin. Me pushtimin e fshatit, 
komandanti, një gjeneral grek, i in-
formuar se Skënderi kish mbaruar 
studimet ushtarake dhe kishte nd-
jenja patriotike, i thotë: “Ti që veprove 
sot kundër italianëve, nesër mund të 
veprosh kundër nesh!”, pasi grekët si 
shovinistë, kishin qëllime pushtuese 
ndaj vendit tonë, që do t’i shprehnin 
po të fi tonin luftën. Prandaj e arres-
tojnë Skënderin dhe e internojnë në 
ishullin Metilin (Lesho), në afërsi të 
Turqisë. Me pushtimin gjerman të 
Greqisë, gjithë robërit shqiptarë u li-
ruan, bashkë me ta edhe Skënderi. 
Pasi kthehet në atdhe, me fi llimin e 
lëvizjes antifashiste merr kontakt me 
udhëheqësit e luftës, si me Mestan 
Ujanikun, Gjin Markun, Kahreman 
Yllin e të tjerë, duke u aktivizuar në 
organizimin e luftës në rrethin e Sk-
raparit.

Në fi llim të vitit 1943, komanda 
e qarkut Berat e cakton komandant 
çete në komunën e Çepanit. Çeta nën 

Komandantit, ushtarakut dhe intelektualit të shquar, iu dha lamtumira me nderimet që meritonte

Skënder Malindi, intelektuali që diti të 
përballojë me vendosmëri sfi dat e jetës

Skënder Malindi njihet si Komandant i formacioneve të para partizane në rrethin 
e Skraparit dhe qarkun e Beratit, student i shkëlqyer në Romë e në Akademinë 
Ushtarake “Frunze” në Moskë, ushtaraku i lartë që drejtoi luftimet në provokacio-
net e kufi jve të atdheut tonë në gusht 1949, kuadri i lartë i Ushtrisë Shqiptare që 
diti të përballojë me vendosmëri sfi dat e jetës: në luftë e në punë ka demonstruar 
cilësitë e larta të karakterit të tij, si trimërinë, vendosmërinë, përkushtimin dhe 
zotësinë për t’i çuar deri në fund të suksesit të plotë detyrat e ngarkuara.

drejtimin e tij merr pjesë aktive në të 
gjitha veprimet luftarake në qarkun e 
Beratit kundër fashistëve italianë. Më 
20 shtator 1943 emërohet koman-
dant i batalionit “Rinia” (Margarita 
Tutulani). Në krye të këtij batalioni 
ka marrë pjesë në të gjitha luftimet 
kryesore të zhvilluara, si në Tendën 
e Qypit, Qafën e Kiçokut, Bubës, 
Qafë-Shkozë, Paraspuar, luftime të 
ashpra këto që përballuan Opera-
cionin armik të Dimrit 1943-1944. 
Në një luftim në Paraspuar të Beratit, 
Skënderi plagoset rëndë. I mjekuar 
në spitalet partizane nuk gjeti shërim.

Me krijimin e Brigadës së 7-të Sul-
muese, ashtu siç ishte i plagosur cak-
tohet komandant i Batalionit të Parë 
të kësaj brigade, por në gjendjen që 
ishte nuk mund ta ndiqte e drejtonte 
batalionin. Në shtator 1944 dërgohet 
për mjekim në Itali, në spitalet aleate. 
Aty u nënshtrohet dy operacioneve që 
i shpëtuan krahun, por mbeti invalid 
i Luftës. Plagosja ia ndërpreu karri-
erën ushtarake në luftë, por Skënderi 
me aftësitë e tij, i arriti shokët.

Pas çlirimit të vendit, ai u dërgua 
me grupin e parë të komandantëve të 
brigadave e divizioneve për studime 
në Akademinë “Frunze”, në ish-Bash-
kimin Sovjetik. Aty u dallua duke i 
mbaruar studimet me rezultate të 
shkëlqyera.

Me kthimin në atdhe, Skënderi 
emërohet në Drejtorinë Operative 
të Shtabit të Përgjithshëm dhe merr 
pjesë në grupin operativ që drejtoi 
luftimet kundër provokacioneve gre-
ke në gusht 1949.

Skënderi ka shërbyer në detyra të 
larta në ushtri: komandant i Shkollës 
së Bashkuar të Ofi cerëve, komandant 
brigade në Shkodër e komandant di-
vizioni në Korçë. Më pastaj zëvendës-

drejtor i Përgatitjes Luftarake të 
ushtrisë. Ai drejtoi edhe stërvitjen 
ushtarake para marshallit Zhukov.

Ka shërbyer shef shtabi i dy ko-
mandave më të mëdha të ushtrisë, 
atë të forcave ushtarako-detare dhe 
të Mbrojtjes kundërajrore të shtetit.

….Ishte mbledhja famëkeqe e dh-
jetorit 1974 e KQ të PPSH që goditi 
kolonelin Skënder Malindi. Kjo godit-
je do t’i ndryshonte rrjedhën e jetës, 
duke mos iu dhënë grada “gjeneral”, 
që i takonte qysh kur ishte koman-
dant divizioni në Korçë.

Me ndryshimin e sistemeve 
Skënderi përshëndeti këto procese dhe 
mbështeti plotësisht demokracinë. 
Është nismëtar i formimit të OBVL. 
Qysh në fi llim duke qenë nënkryetar 
i saj, ka dhënë një kontribut të madh 
në organizimin, zbatimin e program-
it dhe statutit të saj, në edukimin 
patriotik të rinisë dhe popullit. Një-
kohësisht ai ka dhënë një kontribut 
të çmuar në lidhjen dhe bashkëpun-
imin me organizatat e veteranëve të 

LANÇ të Kosovës, Maqedonisë, Kroa-
cisë etj. Ai gëzon respektin e merituar 
të ushtarakëve e të shoqërisë. Është 
“Qytetar Nderi” i Skraparit.

Kolonel Skënder Malindi, një nga 
fi gurat e rëndësishme të LANÇ e të 
Ushtrisë Shqiptare është “Qytet-
ar Nderi” i Bashkisë së Skraparit. 
Me propozimin e Komitetit të Vet-
eranëve të Luftës së Skraparit, një 
strukturë e kundërt dhe oponente 
me atë ku aderonte Skënderi, Orga-
nizatën e Bashkuar të Veteranëve 
të Luftës, Këshilli Bashkiak i Çoro-
vodës i ka dhënë Skënder Malindit 
titullin “Qytetar Nderi” i Çorovodës, 
një shembull unikal që politika jonë 
nuk e ka bërë as edhe me një rast 
të vetëm. Vdekja e parakohshme na 
ndau sot nga Ti, miku dhe shoku ynë 
i ngushtë.

Lamtumirë, Skënder Malindi!
Të qoftë i lehtë dheu i tokës mëmë!
Parajsa qoftë vendbanimi yt i për-

jetshëm!

Familjen “Malindi” e kanë ngushëlluar qindra veteranë dhe veterane 
të LANÇ dhe pasaardhës të tyre nga e gjithë Shqipëria.

Në mesazhin në emër të degës së OBVL, Durrës, kryetari i kësaj Dege, 
z.Genci Ballanca, ndër të tjera shprehet: “Skënder Malindi ishte dhe 
do të mbetet simbol i luftëtarit e drejtuesit të shquar të formacioneve 
partizane, i guximit, trimërisë, urtësisë dhe mençurisë. Si nënkryetar 
i OBVL, që nga krijimi i kësaj organizate, ai do kujtohet me nderim 
të veçantë , jo vetëm nga ne veteranët, por edhe nga pasardhësit tanë 
të denjë!”. Mesazhe dhimbjeje për humbjen e Skënder Malindit – ish 
luftëtarit të paepur për lirinë e kombit, ushtarakut të talentuar dhe 
intelektualit që gjithshka ia kushtoi atdheut të tij, kanë përcjellë edhe 
Degët e OBVL nga rrethe të tjera të vendit, si Korçë, Pogradec, Elbasan, 
Përmet, Shkodër etj.

Dega OBVL Durrës, 
mesazh ngushëllimi Familjes Malindi
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SPECIALE

Gjekë Gjonlekaj/New York

Ne vitin 2014  Shtëpia Botuese DK 
në New York kishte botuar  një libër të 
vogël  me shumë fotografi  dhe një  biogra-
fi  të shkurtër të Nënës Tereze. Vepër e 
shkëlqyeshme e këtij lloji. Është një libër 
doracak, i ndarë në 14 kapituj ku bëhet 
një përshkrim i qartë  dhe i shkurtër për 
jetën dhe  veprimtarinë e  Nënës Tereze. 
Ky libër i  vogël  është ilustruar me më 
shumë se 100  fotografi  shumica e të 
cilave nuk jane parë në botimet tjera. Au-
torja Maya Gold kishte lidhje personale me 
Nënën Tereze. Edhe pse është në gjuhën 
anglishte, do të ishte mirë që shqiptarët ta 
kenë këtë vepër të mrekullueshme.  Nga 
ky libër i vogël  lexuesi mëson gjërat më 
kryesore për Nënën  Tereze. Gjuha e bukur 
dhe fotografi të e veçanta e bëjnë këtë libër 
shumë të dashur për lexuesin. është si një 
ungjill i vogël  që kushton vetëm 6 dollarë. 
Në vazhdim mund të lexoni pjesë të rëndë-
sishme të këtij libri.

KAPITULLI 1: ”TRËNDAFILJA E 
VOGËL”. 

”Për shumicën e njerzëve fjalët i pa-
sur dhe i famshëm kanë një pikëtakim të 
përbashkët. Është vështirë të imagjinosh 
personalitet kaq  të famshëm  që në moshë 
të re ishte larguar nga shtëpia e saj  për 
të vazhduar jetën fetare, duke hequr dorë 
nga të gjitha të mirat e kësaj jete dhe këtë 
e kishte bërë  vetëm për të ndihëmuar “të 
varfërit e më të varfërve”. Një vepër të tillë e 
kishte bërë Nëna Tereze e Kalkutës, duke 
themeluar shtëpinë e parë për të varfërit 
në Indi dhe më vonë në shumë vende të 
botës.  Deri në vitin 1997 kur Nënë Tere-
za u largua dhe shkoi në amshim, Mis-
ionit të saj Bëmirës iu bashkuan mijëra 
veta. Kush ishte kjo grua dhe nga vinte 
ajo? Çka e fymëzoi që të bënte  një jetë të 
tillë. Nënë Tereza e qaunte veten “një laps 
i vogël në dorë të  Zotit” dhe kështu  ajo u 
bë ndër personalitetet më të famshme të 
shekullit 20. Gonxhe Bojaxhiu  lindi në 
Shkup të Maqedonisë. Këtë  vajzë të vogël  
e quanin Gonxhe që në shqip do të thotë 
një trëndafi le e vogël. Ajo kishte një vëlla 
dhe një motër  Lazërin e Agen që të dy 
më të moshuar. Babai i saj Kolë Bojaxhiu 
ishte një biznismen i suksesshëm në fus-
hën e ndërtimtarisë  dhe tregtar i njohur 
që  udhëtone në Evropë, bile edhe në Eg-
jipt. Kolë Bojazhiu kishte disa ortakë në 
punët e tij ekonomike.  Ai furnizonte qyte-
tin me të mira materiale,  siç ishin ilaçet, 
veshmbathjet, vajrat  kafja dhe sheqerri.   
Të gjithë shokët e tij e quanin Kolë Bo-
jaxhiun “burrë të pashëm” sepse kishte 
musteqe të mëdha dhe ishte i njohur për 
dhuratat e fëmijëve. Kola u tregonte fëmi-
jëve për vendet e huaja që ai vizitonte. 
Kolë Bojazhiu shkruan Maya Gold ishte 
shumë aktiv në jetën kulturore të Shk-
upit. Ai kishte fi nancuar ndërtimin e te-
atrit të parë në këtë qytet.  Kolë Bojaxhiu 
fl iste 5 gjuhë të huaja. Ai ishte nacionalist 
i shquar dhe kishte bërë shumë përpjek-
je për pavarësinë dhe bashkimin e to-
kave shqiptare. Në kohën kur lindi Nëna 
Tereze shqiptarët kishin themeluar Lëviz-
jen Kombëtare për Pavarësi. Perandoria 
Otomane ishte kundër alfabetit latin për 
shkrimin e  gjuhës shqipe. Ata kërkonin 
që kjo gjuhë të shkruhej me germa ara-
be. Në shtëpinë e Kolë Bojaxhiut shkonin 
për takime  patriotë shqiptarë dhe bisedo-
nin për çështje kombëtare.  Tryeza e tij e 
bukës ishte e shtruar për dreka dhe dar-
ka, bile në këtë shtëpi deri në orët e vona 
të natës dëgjohej kënga dhe hareja. Bash-
këshortja e tij Dranja ishte një shtëpiake 
mrekullueshme. Ajo ishte fetare e madhe. 
Dranja shkonte  çdo mëngjez në “Kishën 
Zëmra e Krishtit”.

NËNË TEREZA
(Biografi  dhe tregim fotografi k i jetës, nga Maya Gold)

Kapitulli 2: “ATDHEU ËSHTË ATJE 
KU ËSHTË NËNA”.  

Në kohën e fëmijërisë së Gonxhe Bo-
jaxhiut , Evropa Qëndrore ishte përfshirë 
në luftëra të mëdha  bile në kohën kur ajo  
ishte 4-vjeçare kishte fi lluar Lufta e Parë 
Botërore. Edhe pse Shkupi nuk ishte 
qëndër luftimesh, kufi jët kombëtar kishin  
pësuar ndryshime. Kolë Bojaxhiu ishte 
shumë i bindur  për bashkimin e Kosovës 
me Shqipërinë. Në vitin  1919 Kolë Bojax-
hiu kishte udhëtuar për  në Beograd  për 
të marrë pjesë në një mbledhje politike. 
Por pas dy ditësh ishte kthyer urgjentisht 
në Shkup, duke u shtruar në spitalin e 
qytetit, ku edhe kishte vdekur  pas disa 
orësh. Mjekët  dhe të afërmit e tij ishin të 
bindur se Kolë Bojaxhiu ishte helmuar në 
Beograd.  Djali i tij Lazri, tërë jetën kishte 
thënë  se babai i tij ishte helmuar në Beo-
grad për çështje politike. Pas vdekjes së 
tij  familja e Kolë Bojaxhiu kishte përjet-
uar ditë të vështira dhe varfëri  të madhe 
për faktin se ortaku i tij italian ia kishte 
uzurpuar pas vdekjes të gjithë pasurinë.  
Atëherë Dranja u detyra të punojë si rrob-
aqepse. Në këtë kohë në “Kishën Zemra e 
Krishtit” shërbente  meshtari kroat Fran-
jo Jambrekoviq, që ishte i devotshëm dhe 
shumë i ditur. Të gjitha frymëzimet dhe 
drejtimet e ardhmerisë,  Nëna Tereze i 
kishte marrë prej tij. Ai i kishte treguar 
gjërsisht për veprimtarinë e misionarëve 
jezuit dhe të motrave në Bengali të Indisë. 
Ky meshtar e kishte frymëzuar  Gonxhe 
Bojaxhiun për  t’iu  bashkuar  Kuvendit të 
Motrave të Loretos në Indi. Kole Bojaxhiu 
dhe familja e tij ishin shquar për vepra 
bëmirëse, bile edhe në kohën kur  ishin 
shumë të varfër pas vdekjes së Kolës. 
Drane Bojaxhiu në ato kushte të vështira 
jetese kishte pranuar në shtëpinë e saj 6 
fëmijë jetim.

KAPITULLI 3: “MOTRA E 
LORETOS”.

 Këtu  bëhet fjalë për udhtëtimin dhe 
kohën që  Nëna Tereze kaloi në Irlandë,  
ku bëri pothuajse  të gjitha përgatitjet për 
misionin e saj në Indi. Në Irlandë Agnes 
Bojaxhiu mësoi anglishten, bile shumë 
shpejt sepse kishte trashëguar aftësitë  e 
babait Kolë për mësimin e gjuhëve të hua-
ja. Irlanda ishte një vend shumë i ftoftë 
e jo si Shkupi qyteti i saj i vendlindjes.  
Mësimi i gjuhës anglisht ishte i detyrue-
shëm pasi që kjo ishte gjuha zyrtare e In-
disë ku Nëna Tereza  do të vendosej përg-
jithëmonë.

KAPITULLI 4: “DARJEELING”.
Ndalesa e parë në Indi ishte limani i 

qytetit Madras. Këtu Motra Tereze u be-
fasua nga varfëria e madhe që pa me sytë 
e saj. Edhe pse Shkupi i saj kishte qenë 
një qytet shumë i varfër prapëseprapë 
nuk kishte asnjë krahasim me Madrasën. 
Mijëra familje qëndronin të shtrira natë 
e ditë nëpër rrugët e atij qyteti.  Nëna 
Tereze kishte thënë: “Sikur populli im 
ta  kishte parë vetëm një herë varfërinë 
e Kalkutës, nuk do të ishte ankuar asn-
jëherë për varfërinë atje. Pasi qëndroi  një 
kohë të shkurtër në Kalkutë Nëna Tereze  
u nis me tren për Darjeeling që gjëndet 
pranë Maleve Himalaje. Kjo rruge ishte 
700 mkilometra e gjatë, dhe  ishte një 
udhëtim dramatik. Darjeelin është i njo-
hur për çajra të mrekullueshme. Këtu 
“Motrat e Loretos” bënin ushtrime të 
jashtzakonshme shpirtërore. Ishte am-
bient i shkëlqyeshëm  për ushtrime të 
mëtejshme në këtë mision supërhuman. 
Në këto ushtrime Motra Tereze u tregua 
shumë e zellshme dhe u kishte rënë në sy 
të gjithëve.  Duke parë punën dhe sjelljet 
e saj, motrat dhe autoritetet fetare fi lluan 
ta quajnë nënë. Ajo i mësoi shumë shpe-
jtë gjuhët: bengali dhe hindu.  Më 24 Maj 
të vitit 1934 bëri betimin për detyrën e saj 
të re. Deri atëherë e kishin quajtur Agnes 
Bojaxhiu,por atë ditë me deshirën e saj 
kishte pranuar  emërin Shën Theresa e 

Lisieux, që ishte një shëjtreshë franceze 
që kishte bërë një jetë të veçantë, duke, u  
lutur natë e ditë por kishte ndërruar jetë  
në moshën 24-vjecare.Ndryshimi i emërit  
është diçka e zakonshme në jeten fetare 
katolike. Qysh në Mesjet edhe papët  e 
Romës i ndryshonin emërat e mëpërpar-
shëm.

KAPITULLI I 5: “INDIA NË 
TRANZICION”.

Kalkuta qyteti i dytë më i madh i Indisë 
kishte një popullësi shumë të dendur. 
Temperaturat e këtij qyteti janë të larta 
dhe bënë  shumë lagështi. Mijëra njrerëz 
gjysmë lakuriq shihen të shtrirë natë e 
ditë  nëpër rrugë dhe trotuare. Shkrim-
tari britanik Rudyard Kipling autor “Libri 
i Xhunglës” e quante  Kalkutën “Qyteti i 
Natës së Tmerrshme”. Por Kalkuta kishte 
edhe pamjen tjetër sepse deri vonë ishte 
quajtur: “Qyteti i Pallateve”. Deri  në vitin 
1911 Kalkuta kishte qënë qytetiti më 
i bukur i Indisë me një arkitekturë ele-
gante ku njerëzit bënin një jetë të pasur 
kulturore. Motra Tereze ishte shumë e 
përkushtuar punës. Ajo ngritej çdo ditë 
në ora 5 të mëngjezit. Para se të shkon-
te në meshë bënte lutje fetare dhe stu-
dime tjera.  Ajo ishte mësuese shume e 
talentuar, jepte mësime nga historia dhe 
gjeografi a në shkollën e mesme “Zoja e 
Bekuar”. Në orët e gjeografi së Nënë Tere-
za fl iste edhe për qytetin e saj të lindjes 
Shkupin. Shkollat e Loretos ishin shumë 
të famshme për arsim. Para se të fi llonte 
detyrën e arsimtares Motra Tereze fshinte 
dhe pastrontonte dyshemenë  e shkollës. 
Ajo mbante korrespondencë me nënën 
e saj shumë të dashur Dranen e cila e 
kishte porositur:”Gonxhe mos harro se 
ke shkuar në Indi  për të ndihëmuar të 
varfërit. ”. Shumë fëmijë të lagjeve për 
rreth shkonin në shkollën e saj për t’u 
pastruar, sepse në shtëpitë e tyre nuk 
kishin banjo. Më vonë Motra Tereze  u 
emërua drejtoresh e shkollës së mesme 
“Zoja e Bekuar”. Pas udhëtimit të tretë  në 
Darjeeling  autoritetet e larta të Misionit 
të Loretos në pëlqim me autoritetet e lar-
ta fetare i dhanë emërin Nëna Tereze. Ajo 
ishte 26-vjecare  kur u pagëzua me këtë 
emër.  Në atë kohë India ishte koloni e 
Britanisë së Madhe dhe posa kishin fi llu-
ar lëvizjet për pavarësi.

Kalkuta ishte qëndra  e veprimeve  
ushtarake të Britanisë së Madhe, bile nga 
ky qytet britanikët drejtonin operacionet  
ushtarake në Azi. Mahatma Gandi kishte 
fi lluar lëvizjet e tij paqësore për pavarësinë 
e Indisë. Ndërsa vazhdonin përpjekjet për 
pavarësi, marrëdhëniet ndërfetare midis 
hinduve dhe muslimanëve keqësohesh-
in çdo ditë. Tensioni i këtyre brutalitetve 
u përpahë në verën e vitit 1946. Gushti  
ishte muaji i tmerreve të mëdha të luftës 
civile midis pjestarëve të këtyre dy feve. 

Rrugët e Kalkutës ishin mbushur me mi-
jera të vdekur tregonte Nëna Tereze. Gjatë 
këtyre viteve të vështira Nënë Tereza  u 
takua me At.Celeste Van Exem,  jezuit 
belg i cili  kishte shërbyer si këshillëtar 
i saj kryesor për çështje shpirtërore.  Ky 
meshtar belg ishte specialist për gjuhën, 
kulturën dhe traditat arabe, sepse kishte 
jetuar për një kohë të gjatë në mesin e  
beduinëve arab.  Ai e kishte parë men-
jëherë  qëllimin kryesor të Nënës Tereze.  
Përkushtimi i Nënës Tereze bëri që edhe 
ai të ishte shumë i ndjeshëm dhe I kuj-
desshëm ndaj saj.

KAPITULLI 6: THIRRJE BRENDA 
THIRRJES

Nëna Tereze qysh në fëmijëri kishte 
qënë shumë e ndjeshme për nga shën-
deti. Luftërat, mjerimi dhe tmerret nëpër 
rrugët e Kalkutës kishin qënë  kërcënim i 
madh  për shëndetin e saj. Dashamirët  e 
këshillonin që të mos dilte në rrugë sepse 
mund të prekej nga smundjet ngjitëse. 
Por Nëna Tereze nuk  i kishte pranuar 
këshillat e tyre, bile në një rast kishte qaj-
tur me lot pse nuk e kishin lejuar t’i ndih-
monte ata të mjerë, tregonte prifti belg 
Van Exem. Disa të tjerë e këshillonin të 
shkonte përsëri në  Darjeeling, ku në ud-
hëtim  e sipër Nëna Tereza kishte dëgjuar 
zërin e Zotit të kishte thënë “kujdesu për 
të varfërit, dhe jeto me ata”. Këtu autorja 
Maya Gold shpjegon të gjitha përpjekjet e 
saj për të themeluar Misionin  Bëmirës. 
Në këtë përpjekje e ndihëmuan shumë 
edhe autoritetet fetare siç ishte Arqipe-
shkëvi Perier dhe At.Van Exem. Edhe 
eprorja  e Misionit të Loretos e priti mirë 
vendimin e saj për themelinin e këtij Mi-
sioni. Gjatë kësaj periudhe Selia e She-
jtë kishte bërë veprime të rëndësishme 
për realizimin e qëllimit të Nënës Tereze. 
Pas letrës që kishte marrë nga Vatikani 
në vitin 1948, Nënë Tereza ishte larguar 
nga Kuvendi i Motrave të Loretos dhe 
ishte vendosur  në njërën prej lagjeve më 
të varfëra të Kalkutës. Një lagje ku kishte 
rreziqe për jetë.

KAPITULLI 7: “JASHTË MUREVE 
TË KUVENDIT”

Nëna Tereze i kishte thënë një interv-
istuesi që largimi nga Kuvendi i Loretos 
kishte qënë vendimi më i vështirë në 
jetën e saj. Ky ishte një hap i  madh, dhe 
shumë  më i vështirë se largimi im nga 
shtëpia ku kishte lindur e jetuar si va-
jze re. Deri atëherë të gjithë veprimtarinë 
time dhe të murgeshave tjera e drejtonte 
kisha dhe nuk kisha përgjegjësi.  Largimi 
nga Kuvendi i Loretos ishte një hap 
gjigant drejtë një të panjohure të vështirë 
tregonte Nëna Tereze. Isha e bindur se 
Zoti e kishte caktuar këtë rrugë për mua. 
Duhej një kurajo dhe disiplinë e madhe. 
Motrat e Loretos ishin shumë të mërzitu-
ra për largimin e Nënës Tereze nga Ku-
vendi i tyre. Njëra prej motrave superiore 
qante si fëmijë nga dhimbja për largimin 
saj. Motrat e atij Kuvendi u shqetësuan 
për largimin e Nënës Tereze. Nuk e kishin 
paramenduar kurrë largimin e saj. Ato 
ishin të shqetësuara edhe për sigurimin 
e Nënës Tereze, sepse ajo po shkonte në 
një lokalitet tepër të varfër dhe ishte vend 
i papërshtatshëm për shëndetin e saj as-
pak të mirë. Në një pllakatë të Kuvendit 
të Loretos shkruante:”Mos kritiko”, “Mos 
lavdro”, “Lutu”. Në përgatitje për jetën e 
re, Nëna Tereze shkoi në në tregun lokal, 
ku kishte blerë  pëlhurë të thjeshtë me 
një cmim të lirë, për uniformën e saj të re. 
Kur bëri uniformën zgjodhi  dy ngjyra të 
tjeshta bardhë dhe të kaltërt. Ngjyrën blu 
e kishte pëlqyer shumë  Zoja e Bekuar, 
dhe pikërisht për këtë e kishte marrë këtë 
ngjyrë Nëna Tereze.   At Van Exem i bëri 
një ceremoni të veçantë bekimi kësaj uni-
forme. Në gjoks kishte një kryq të vogël 
dhe disa kokrra nga rruzaret. Sot e kësaj 
dite motrat e këtij Misioni Bëmirës e mba-
jnë  këtë uniformë dhe nuk kanë bërë 
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asnjë ndryshim. Nëna Tereze kishte mar-
rë  si model uniformën e gruas fshatare 
të Indisë. Para se të fi llonte punën Nëna 
Tereze kishte shkuar në qytetin Patna për 
ushtrime mjekësore në Spitalin “Familja 
e Shëjtë”. Aty punonin motra medicinale 
nga Evropa dhe Amerika. Në këtë spital 
Nëna Tereze mësoi shumë nga fusha e 
mjekësisë. Motrat medicinale tregonin se 
ajo kishte aftësi të veçanta dhe se ishte 
shumë e qetë në momente kritike. Profe-
sionistët e spitalit ishin të bindur se Nënë 
Tereza ishte gati të fi llonte punën në Mi-
sionin e saj në Kalkutë. Këtë vendim e 
pranuan edhe autoritetet e larta të këtij 
qyteti. Pasi u kthye fi lloi punën në lagjen 
më të varfër.

KAPITULLI 8: TË VARFËRIT E MË 
TË VARFËRVE

Kalkuta ku ishte përqëndruar Nëna 
Tereze kishte nevojë të jashtzakonshme 
për ndihmën e saj. Një vit para se të fi l-
lonte misionin e saj,  India kishte fi tu-
ar pavarësinë. Mosmarrëveshjet mid-
is udhëheqësve hindu dhe myslimanë 
ishin tepër të mëdha, dhe nuk kishte 
rrugëdalje tjetër përveçë ndarjes së ven-
dit. Si pasojë e mosmarrëveshjeve fetare 
u krijuan India, Pakistani Ceylon(Sri 
Lanka). Kjo ndarje krijoi vështirësi të pa-
përshkrueshme dhe valën më të madhe 
të refugjatëve në historinë e njerëzimit. 
Kalkuta ishte qëndra e këtyre refugjat-
eve. Lufta civile shkaktoi katastrofë të 
madhe. Nënë Tereza ishte në qëndër të 
këtyre tmerreve dhe bënte përpjekje për 
shpëtimin e jetëve të pafajshme. Në ato 
ditë Mahatma Gandi kishte fi lluar grevën 
e tij të urisë dhe kishte refuzuar ush-
qimet dhe ujin derisa të mos arrihej paq-
ja nëpër rrugë. Ai kishte pohuar se ishte 
gati të vdiste për paqë, por nuk ishte gati 
të vriste njeri për asnjë kauzë. Të varfërit 
vuanin nga smjundje të pashërueshme. 
Gërbula dhe tuberkulozi bënin kërdinë. 
Në ato kushte shërimi ishte i pamundur.
Një rrezik tjetër i madh ishte përhapja e 
këtyre smundjeve. Si pasojë e luftës ci-
vile edhe infrastruktura e Kalkutës ishte 
rrënuar deri në themel. Njerëzit vdisnin 
aty këtu nëpër rrugët e qytetit. Disa nga 
ata kërkonin nga Nënë Tereza që së paku 
t’u siguronte varrin pas vdekjes,  gjë që 
edhe ua plotësonte atë kerkesë.  Qytet-
arët e rendomtë ishin kurioz për punën e 
saj të mrekullueshme dhe pas pak kohe 
fi lluan ta ndihëmojnë sipas mundësive që 
kishin. Disa nga ata fi lluan të solidarizo-
hen me misionin e saj. Por ndihma më e 
madhe i erdhi më 19 mars te vitit 1949 
nga vajza e re Subashini Das e cila kishte 
qënë nxënëse  e Nënës Tereze. Nxënsja 
e saj Subashini Das  kishte kërkuar për 
t’iubashkuar  përgjithëmonë Misionit të 
saj Bëmirës.

KAPITULLI 9: TRI SHTËPI
Subashini Das kishte qënë vajza e 

parë që ishte bashkuar Misionit të saj, 
por një muaj më vonë në Shtepinë Gomez 
iu bashkuan Nënës Tereze 10 nxënse të 
tjera të Loretos. Ato shkonin dhe kërko-
nin në çdo shtëpi ndihmë për të varfërit. 
Në prill të vitit 1950 Papa Pio i XII i kishte 
dhënë Nënës Tereze lejen zyrtare për hap-

jen e Misionit Bëmirës. Në Shtëpinë Go-
mez, Arqipeshkëvi Perier dhe At. Exem 
thanë meshën e përurimit, duke bërë 
bekimet e rastit për Misionin e saj. Pas 
dy vjetësh këtij Misioni iu bashkuan 26 
motra tjera.  Pas pak edhe Arqipeshkëvia 
e Kalkutës i dha ndihmë fi nanciare për të 
blerë shtëpinë e re në adresën:  54 A Loëer 
Circular Road, që më vonë u bë e njohur 
si  Shtëpia e Nënës (Motherhouse). Sot e 
kësaj dite kjo shtëpi është qëndra krye-
sore e Misionit Bëmirës të Nënës Tereze. 
Kjo është një shtëpi tri-katëshe në një 
rrugë me shumë zhurmë. Shtëpia e trete 
ishte Shishu Bhavan, që u shnderrua në 
shkollë për fëmijë të varfër dhe të brak-
tisur. Atje shkonin  fëmijë nga të gjitha 
anët e qytetit, bile shume herë ishin të 
detyruara të vendosin në një shtrat 2 ose 
3 fëmijë se bashku. Në këtë shkolle nx-
ënësit mësonin profesionte të ndryshme.  
Shtëpinë Shishu Bhavan e kishte vizituar 
kryeministri i Indisë Xh. Nehru ku kishte 
mbajtur një fjalim duke  lavdëruar punën 
dhe kontributin e Nënës Tereze.

KAPITULLI 10: NËNA E BOTËS
Në vitin 1960  Nëna Tereze ishte ftuar 

për vizitë në Shtetet e Bashkuara. Ajo mori 
pjesë në një Kuvend të Grave Katolike në 
Las Vegas të shtetit Nevada. Gjate kësaj 
vizite takoi shumë personalitete fetare 
dhe qytetare  të Shteteve te Bashkuara. 
Pas kësaj vizite Nëna Tereze udhëtoi për 
në Evrope, dhe në Romë  u takua për herë 
të parë me vëllaun e saj Lazër Bojaxhi-
un. Gjatë kësaj kohe bëri përpjekje për 
të vizituar Nënën Drane dhe motrën Age 
në Shqipëri, por shteti shqiptar nuk i dha 
vizë. Më 1965,Papa Pali i VI i dha Nënës 
Tereze  të drejtën për të themeluar misi-
one bëmirëse  edhe në vende tjera jashtë 
Indisë. Vendimin e Papës për këtë çeshtje 
Nëna Tereze e quajti një prej ditëve më të  
lumtura të jetës.  Kush e kishte menduar 
që murgesha shqiptare 26-vjecare Gonx-
he Bojaxhiu një ditë do të quhej nëna e 
botës.

KAPITULLI 11: “NJË LAPS NË 
DORË TË ZOTIT”

Misionin e parë jashtë Indisë Nëna 
Tereze e kishte themeluar  në qytetin Con-
corote të Venezuelës. Ajo kishte shkuar në 
Venezuelë  me 5 murgesha të tjera, midis 
tyre ishte edhe Motra Nirmala.  Pas Ven-
ezuelës Nëna Tereze hapi misionet e saj 
në të gjitha kontinentet. Pas këshillimeve 
me At. Exem, Nënë Tereza kërkoi nga Ar-
qipeshkëvi i Kalkutës lejen që edhe mesh-
kujt të hapnin një mission të tillë i cili do 
të quhej “Misioni Bëmirës i Vëllazërve”. 
Ky mission nuk lejon që murgeshat të 
mbikqyrin punën e tyre, dhe kjo ndalohet 
për shkak të gjinisë. Nënë Tereza kërkoi 
mbështetjen e vullnetarëve, bile në vitin 
1990 në Angli vepronin 30.000 vullnetarë  
që punonin për të varfërit. Vizita e parë në 
Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë e bëri 
shumë të njohur Nënën Tereze. E bënë 
të njohur edhe shkrimet dhe fi lmi doku-
mentar i gazetarit të famshëm anglez Mal-
colm Muggeridge i cili u transmetua disa 
herë në rrjetin televiziv britanik BBC. Ajo i 
kishte thënë gazetarit Muggeridge se: “Se 
është  një laps në dorë të Zotit. Filmi doku-

mentar “Diçka e mrekullueshme për Zo-
tin” e bëri Nënë Terezen shumë të dashur 
për gjithë njerëzimin, bile kishte thënë 
se: “është lehtë t’i duash njerëzit kur janë 
larg, por është vështirë t’i duash kur janë 
afër”. Nëna Tereze ishte shumë e shetë-
suar për shëndetin e nënës Drane, e cila i 
kishte dërguar një letër djalit të saj Lazrit, 
që deshira më e madhe e saj ishte që ta 
shihte edhe njëherë Lazrin  dhe Gonxhen 
para se të vdiste. Lazri dhe Nëna Tereze 
kishin bëë përpjekje të mëdha që Dranja 
dhe Agëja të shkonin në Itali, por qeveria 
shqiptare nuk i kishte lejuar. Nëna Tereze 
kishte bërë të gjitha përpjekjet që ajo vet të 
shkonte në Shqiperi, por e kishin njoftuar 
paraprakisht se  mbase nuk do ta lejonin 
të largohej më nga ai vend. Në vitin 1972 
mori lajmin për vdekjen e nënës Drane 
dhe një vit më vonë edhe për vdekjen e 
motrës Age. Vdekja e nënës dhe e motrës 
e kishin tronditur shumë, por megjithatë 
Nëna Tereze vazhdoi punën dhe misionin 
e saj bëmirës. Ajo kishte qënë kandidate 
për Çmimin Nobel disa herë përpara se t’i 
jepej ky Çmim në Tetor të vitti 1979.

KAPITULLI 12: E FAMSHMJA NË 
SANDALE

Në tetor të vitit 1979 pas tri emërimesh 
Komiteti i Nobelit më në fund kishte rënë 
dakord që ky Çmim  për atë vit t’i jepej 
Nënës Tereze. Urimet për Çmimin No-
bel  kishin vërshuar nga të gjitha anët 
e botës. Qindra gazetarë  dhe fotografë 
kishin shkuar atje për pyetje dhe interv-
ista.  Ajo u kishte thënë gazetarëve: ” 
Unë nuk kam vlerë për këtë Çmim,  por 
e pranoj në emër të varfërve”. Ndarja 
e këtij Çmimi  ka një rëndësi të madhe 
sepse ara e pranojnë  dhe njohin  botën e 
të varfërve”. Pikërisht atë ditë në  Shishu 
Bhavan kishin pranuar një vajzë të vogël 
të braktisur. Motrat i kishin dhënë asaj 
vajze emërin Shanti që në gjuhën e ven-
dit do të thotë paqë. E kishin pagëzuar 
me këtë emër sepse atë ditë Nëna Tereze 
kishte fi tuar Çmimin Nobel për Paqë. Dy 
muaj më vonë Nëna Tereze dhe dy motrat 
e saj kishin udhëtuar për  në Oslo të Nor-
vegjisë për të marrë Çmimin Nobel. Nëna 
Tereze  mori Medalen e Artë të Nobelit dhe 
çekun prej 160.000 dollarësh dhe kishte 
kërkuar që 5000 dollarët e shpenzimeve 
për ceremonitë luksoze të rastit të mos 
shpënzoheshin, por të ruheshin për të 
varfërit e Kalkutës. Bëmirësit norvegjezë 
ato ditë kishin dhuruar 64.000 dollarë 
për Misionin e saj Bëmirës. Ky Çmim e 
bëri edhe më të famshme Nënën Tereze.  
Ajo u nderua nga pothuajse të gjitha 
personalitetet e njohura të botës. Nëna 
Tereze vizitoi shumë rajone të trazuara 
nga luftërat, sidomos ato të Lindjes së 
Mesme. 

Vizita e saj në Bejrut në vitin 1982 
ishte një mrekulli, sepse ajo po kalonte 
nëpër rrugët e Bejrutit ku po zhvillohesh-
in luftime të mëdha. Ajo vraponte  për të 
shpëtuar të smurët  e një spitali që po 
rrënohej nga bombardimet izraelite.  Në 
vitin 1983 në Romë, Nëna Tereze pësoi 
një goditje të rëndë në zemër, duke iu 
shtruar një operacioni shumë të vështirë. 
Pavarësisht kërkesave të mjekëve për të 
lënë punën për një kohë të caktuar, ajo 
nuk u ndalua por vazhdoi punën për 
hapjen e qëndrave të tjera  për shërimin 
e smundjes SIDA dhe u kthye urgjentisht 
në Indi për të ndiëmhuar të plagosurit 
nga shpërthimet kimike në Bhopal. Në 

Dekadën e fundit të jetës, Nënë Tereza 
kaloi 80% të kohës jashtë Kalkutës.

KAPITULLI 13: NËPËR  DYSHIME 
DHE TERR

Në vitin 1988 Nënë Tereza takoi në 
Londër biznismenin e njohur Robert 
Maxëell i cili i kishte premtuar ndihmë 
fi nanciare për të varfërit, bile ajo kishte 
pranuar disa kërkesa të tij për realizimin 
e këtij projekti, por biznismeni britanik e 
kishte keqëpërdorur emërin e saj, duke 
bërë  fi time pa i dhënë  asnjë qindarkë për 
të varfërit. Nëna Tereze pësoi një goditje 
të dytë në zemër në vitin 1989,në San 
Diego të Kalifornisë. Pasi doli nga spitali 
vazhdoi punën pandërprerje. Nëna Tereze 
bëri kërkesën nga Papa Gjon pali i Dytë 
për largimin nga detyra, por motrat e saj 
kundërshtuan largimin e saj. Në vitin 
1997, Misioni Bëmirës emëroi Motrën 
Nirmala në postin e Nënës Tereze. Nëna 
Tereze në gjithë veprimtarinë e saj  u kri-
tikua vetëm nga 3 ose 4 gazetarë e reg-
jisorë. Gazetari ateist britanik Christopfer 
Hitchens e kishte kritkuar shumë, bile 
kishte botuar një broshurë kundër saj, 
por Nëna Tereze nuk e lexoi kurrë atë bro-
shurë. Nëna Tereze për 5 dekada kishte 
jetuar në një gjendje të errët shpirtërore. 
Për këtë  gjëndje ishin në dijeni vetëm 
Arqipeshkëvi Perier dhe At. Exem. Në 
letrat që u kishte dërguar ajo e kishte 
përshkruar terrin dhe mundimet e saj 
shpirtërore. Për vuajtjet e saj shpirtërore 
kujdestari i saj për këto çështje At. Brian 
Kolodiejchuk kishte botuar nje dekadë më 
parë  një libër shumë të rëndësishëm. Për 
botimin e këtij libri u diskutua shumë, jo 
edhe aq  shume rreth përmbajtjes, por më 
shumë pse nuk ishte respektuar deshira 
e Nënës Tereze që këto letra të zhdukesh-
in një herë e përgjithëmone. Nëna Tereze 
kishte thënë: “Bota nuk është e uritur 
vetëm për ushqim, është e uritur edhe për 
të bukurën”. Në misionin e saj bëmirës 
punojnë sot 4800 motra dhe 400 vëllazër.

KAPITULLI 14: SHEJTËRESHË 
BASHKOHORE

Pavarësisht vuajtjeve shpirtëror që 
kishte pësuar për një kohë aq të gjatë  ajo 
nuk ishte ndalaur asnjë çast,por kishte 
vepruar me një përkushtim të jashtza-
konshëm. Vdekja e klerikëve që ishin ku-
jdesur për veprimtarinë dhe gjëndjen e 
saj shpirtëror e kishin brengosur shumë. 
Bile edhe vdekja e papritur e Princeshës 
Diane kishte qënë për të nje humbje e 
madhe. Nëna Tereze kishte mbajtur lidh-
je të ngushta me të, sepse ajo kishte ndi-
hëmuar të varfërit.

Nëna Tereze vdiq më 5 shtator të vi-
tit 1997 , në shtëpinë e saj në Kalkutë. 
Shërbimet mortore u bënë në Kishën 
“Shën Toma” të atij qyteti. Vdekja e saj 
u nderua njësoj si vdekja  Gandit dhe 
Nehrut. Në funeralin  e saj kishin mar-
rë  pjesë  shumë personalitete të njohura 
të botës.Deri para dy vjetësh kur është 
botuar ky libër, Vatikani kishte marrë më 
shumë se 100.000 letra të ndryshme  për 
Nënën Tereze. Para dy vjetësh ishin botu-
ar 67 vëllime nga dosjet për shëjtërimin 
e saj. Para shumë  vjetësh ishte bërë një 
mrekulli në emër të saj. Ajo mrekulli ishte 
shërimi i gruas indiane Monika Besra nga 
tumori në barkë. Ajo ishte shëruar  duke 
iu lutur Nënës Tereze. Këtë mrekulli e vër-
tetuan mjekët e Monikës. Ky ishte kushti  
i parë për shejtërimin e saj.
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STUDIMI

Xhemal MEÇI 
Studiues, “Mjeshtër i Madh” 

“KOMANI duhet ruajtur. . . shumë më 
mirë edhe se Apollonia, 

Butrinti apo Durrësi, se është ftyra, 
historia dhe fl amuri i vërtetë arbëror, 
”shqiptar, Prof. Dr. P. XHUFI (G. SHQIP-
TARE, 27 janar 2015, f. 17). 

“Kultura e Komanit” dhe jehona e saj 
në Europë fshati Koman është nga fsha-
trat më të njohur si në Shqipëri,  si në Eu-
ropë. Emri i tij një nga emrat e fshatrave, 
që ka hyrë në histori memisterin ”Kultura 
e Komanit”, që dëshmon vazhdimësinë 
e kulturës iliro-arbërore-shqiptare, duke 
shërbyer si një nyjë që lidh kulturat. 
Kushdo që kërkon lidhjet e kulturës ilire 
në kulturën shqiptare, ajo, së pari, vër-
tetohet me gjetjet arkeologjike në Var-
rezat e Delmaces, të cilat u studiuan në 
mënyrë sistematike dhe me nivel shken-
cor nga arkeologët shqiptarë që më 1952 
me Hasan CEKËN e Frano PRENDINderi 
më 1961 me Skënder ANAMALI, Domjan 
KAMATËN e sidoos. 

Gjetjet arkeologjike në periudhën e 
paraçlirimit nazifashist janë shfrytëzuar 
nga të huajt për studime dhe pasurimin 
e muzeve etë Europës, si:të Romës, të 
Parisit, të Berlinit, të Londrës, të Vjenës, 
të Petrogradit etj. Të dhënat e studimeve 
për Kulturën e Komanit kanë shërbyer 
për krahasime dhe shtrirje të kësaj kul-
ture edhe në vise të tjera të vendit deri në 
kufi jtë jugor etj. 

DUHET SHKRUAR E SHQIPTUAR 
DELMACE E JO DALMACE 

Para se të përpiqemi të hyjmë në 
shekuj sa më të hershëm të kësaj qyteze 
të lavdishme me përmasat e një qyteze 
malore, le të shpjegojmë se në cilën tra-
jtë duhet shkruar vendndodhja e “Kul-
turës së Komanit”: Dalmace apo Del-
mace ?!

“Në studimet e bëra për këtë varrezë 
bie në sy një pasaktësi lidhur me em-
rin e saj. Ky emër vendi jepet disaherë 
në trajtën e gabuar DALMACE. Trajtën 
Dalmace e gjejmë që nga Hani, Degran-
di, Ipeni, Tregeri, Nopça, Ugolini etj. , 
në vijim, tek arkeologët tanë: Hëna Spa-
hiu, S. Anamali, D. Komata, B, Jubani, 
te paleontologu A. DHIMA etj. Duke u 
shtyrë në shek. XVII do të gjejmë trajtën 
dalmatika të relatuar nga Gj. Bardhi. 
Dihet historikisht se në Ilirinë Verip-
erëndimore krahas fi seve të tjera ilire 
ishte edhe fi si i dalmatëve. 

Në mijëvjeçarin I para të erës sonë 
emri i vendit të fi sit të dalmatëve dësh-
mohet në trajtën DALMATAE, kurse 
qyteti në mbrendi të vendit, në trajtën 
DELMINIUM. Në shekujt I-III emrin e 
vendit të këtij fi si e gjejmë në trajtën 
DALMATIA. Ptolomeu në shekullin II 
Dalmatinë e shtrinë deri në Lissos (Le-
zhë) dhe Adpikaria (Pukë), ndërsa e 
zbret pak poshtë kufi jve të parë të verip-
erëndimit. 

Me pushtimin romak Dalmatia bëhet 
një provincë shumë më e madhe si 
shtrirje nga ajo që zotëronte fi si i dal-
matëve në mijëvjeçarin e parë para erës 
sonë. Siç shihet, jehona e gjatë, shumë 
shekullore, e emrit tradicional të mbarë 
provincës Dalmatia: Dalmacia, duket se 
ndikoi që emri i vendit Delmace (Koman) 
të kaloi nga një autor te tjetri në tra-
jtën Dalmace. Studiuesi i mirënjohur 
i mesjetës shqiptare, Injac Zamputi, 
gjatë përkthimit të relacionit të Gjergj 
Bardhit të vitit 1964 emrin Dalmatika 
jo rastësisht e përkthen në trajtën Del-
mace, sepse bazohet te toponimi MBAS-
DELMACE. Vihet re se të moshuarit e 
fshatrave bri Delmaces thonë: Vorret e 
Delmaces, Kalaja Delmaces, Kisht e Del-
maces, Qafa Delmaces, Gryka Delmac-
es, Kroni Gryks Delmaces, Mbasdelmace 
etj. , kurse të rinjtë, të cilët lexojnë edhe 
botime, kanë pasiguri dhe lëkundje në 
shqiptimin e këtij emri: herë e shqip-
tojnë Dalmace e herë Delmace. Trajten 
Delmace e mbron edhe studiuesi Kolë 
Luka. Për argumentim ai sjellë faktin se 
“. . . emri i vendit Mbasdelmace nuk për-
doret “Mbasdalmace”. Pra, trajtën e dre-
jtë Delmace na e jep mirë mikrotoponimi 
Mbasdelmace, botuar nga At Gjon Kar-
ma,  vënë re prej K. Lukës. 

Sa për ndërrimin fonetik -a në -e te 

KOMANI, dy epoka historike, me tri visare vlerash kombëtare

“Kultura e Komanit”, energjitika, turizmi

dalmatae / Delmatae, si edhe tek emrat 
Delvinë, Delvinaqi e Dalmace / Delmace, 
ka dhënë shpjegime i pari, studiuesi 
gjerman, J. G. Han. Këto shpjegime i 
ka provuar shkencërisht E. Çabej, duke 
vërtetuar prejardhjen iliro-shqiptare të 
këtyre emrave, që lidhen me emrin dele 
/ delme. (BSHSH, Tiranë, 1/1961, f. 
87. ) Në vijim të këtyre arsyetimeve Seit 
Mancaku thotë: “Studimet arkeologjike 
të prof. E. Çabejt kanë treguar se ndër-
rimi fonetik a : e , që shfaqet te ky emër 
vërtetohet edhe te fjalët dele / delme, të 
cilat janë shumësa të singularizuar të 
formave të moçme dal / dalm. ”

Në përfundim, del se trajta e sotme 
Delmace rrjedh nga një trajtë e moçme 
Dalmace, por proçesi i kalimit të a-së 
në e këtu ka përfunduar prej kohësh, 
prandaj Delmace duhet të shkruhet 
gjithnjë me -ee jo me –a. ” (Akademia e 
Shkencave e RPSSH, “GJUHA JONË”, 
Xh. MEÇI, Kala e Delmaces apo e Dal-
maces? Tiranë, 3/1989, f. 61-62. )

Toponimi Delmace brigjeve të Drin-
it dhe gjetjet arkeologjike fl asin për 
ndërlidhje të lashta me shtrirje të gjera 
gjeografi ke të etnosit ilirDalmatika – Dri 
e më gjerë në jug; fl et për një vendbanim 
me rëndësi, që e dëshmojnë gjetjet arke-
ologjike për banorë të kohës iliro-ar-
bërore-shqiptare në këtë vend. 

Gjithashtu, janë dëshmitë në vazh-
dim të një rrjeti kishash të Fundmijëv-
jeçarit I deri në

shekujt e fi llimimijëvjeçarit II, si edhe 
pohimet e mëvonshme të relatorëve të 
shek. XVII, : ”Famullia e Shën KOLLIT, 
në vendin e quajtur Delmace, seli e ipe-
shkvit, ashtu si thuhet nga tradita e të 
moçmëve. Janë tri katunde, dmth Sen-
aktu(Qerreti), Komani, Bytyçi

Në atë kishë më 9 të majit(1634) 
kremtova Festën e Shën Kollit, prediko-
va e krezmova 86 

shpirt. Janë 45 shtëpi (në tre katun-
det) dhe frymë të krishtera 383. Kisha 
e mbuluem nën kujdesin tonë; kishte 
prona dhe vend për shtëpitë (qelën), ka 
livadhe, kopshtije, burime, molla dhe 

shiheshin shenjat se përpara ka qenë 
një vend i dalluem ndër të gjithë vendet 
eatyre maleve”. (USHT, RELACIONE, . 
. . , vëll. I, 1610-1634, f. 459. Tiranë, 
1963. ) 

F. Bardhi, ipeshkv, si edhe studiues: 
leksilog, historian dhe etnograf, në rela-
cionin e tij, qershor 1637, jep të dhëna 
plotësuese: ”Bytyçi me Komanin kanë 
një kishë me emën Shën KOLLI në Qer-
ret, 6 mil larg prej tyne. . . Kishin ard-
hë aty shumë gjind sipas urdhnit tim, 
dmth, nga Komani, nga Qerreti e nga 
Bytyçi. . . . 

Të nxitun nga para-ardhësit tonë ma 
të fundit, imzot Gjergjit, tash arqipesh-
kv i Tivarit, këto tri katunde ndërtuen 
këtë kishë të Shën KOLLIT të rrethueme 
me mur dhe të mbulueme me rrasa 
guri. Ajo përfshin 200 e më shumë vetë, 
gjendet në një vend shumë të mirë; ka 
përreth shumë arra, molla, qershi e 
dardha, ka kroje shumë të freskëta e 
shumë të shëndetshme”. (USHT, REL-
ACIONE, . . . vëll. II, 1634-1650, f. 75. 
Tiranë, 1965. ) 

 Prandaj, nuk u krijua këtu rastë-
sisht një vendbanim i tillë me një zejtari 
të zhvilluar për prodhimemjetesh pune 
dhe zbukurimesh. Zbukurimet për gratë 
zënin vend të rëndësishëm, gjë që tregon 
për zejtari prodhimesh artistike. Edhe 
ato gra, që zbukuroheshin me objekte 
të tilla të bukura, sigurisht që kishin 
shije dhe kulturë artistike për prodhime 
të tilla. Lulzimi i këtij vendbanimi “mis-
terioz”, siç e quajti Degrand, ka vazh-
duar përreth 4 shekuj (VI-IX). Në këtë 
vendbanim historik dhe përreth tij ende 
nuk janë bërë kërkimet e mjaftueshme 
arkeologjike, ku do të zbuloheshinob-
jekte të tjera me rëndësi historike, siç 
po përpiqet të kryej arkeologeje e mirën-
johur znj. Etleva NALLBANI. megjithatë 
deri më sot nuk janëzbuluar ende 
vendbanime, veç banesave të veçanta 
e të punishtave, ku janë prodhuar ato 
objekte, që ne i njohim vetëm pëmes 
hapjes së varreve. Po kështu, nuk janë 
zbuluar varrezat pranë kishave të Del-

maces, që do të na dëshmonin për fi l-
limin e lulëzimit të krishtërimit në vazh-
dimësi në këtë vendbanim të Delmaces 
me një rrjet kishash me një jetëgjatësi 
rreth shekujve X - XIII me ShënKOLLI 
ipeshkvi.  

KALAJA “KOM”,  DELMACETË 
PUKËS, NJË NGA KALATË TË 
LASHTËSISË E MESJETËS. 

Studiuesi K. Luka është i mendimit 
se kështjella Kom është kjo kështjellë 
e Komanit. Po të ketë pasë emrin KOM 
do të merrte rëndësi të TREFISHTË. Së 
pari, Delmace, e rindërtuar prej Peran-
dorit Justinian në shek. VI, e cila në 
listë vjen fi ll mbas kështjellës Puke(Pa-
kue), siç është vërtetuar së fundi. Së 
dyti, po të ishte kjo kështjellë në Del-
mace me emrin Kom, e rindërtuar në 
shek. VI, tregon se lashtësia e saj shkon 
përtej fi llimshek. VI, duke zbritur deri 
në shek. V, ndofta edhe më tej, me që 
aty kalonin udhë të rëndësishme prej 
Adriatiku, Shkodre e Deja drejt Dar-
danisë e kthim në kohën romake, siç 
e dëshmon toponimi Guri Pukave (Via-
publika > Pukë) në të dalë prej Shënkol-
lit për në Qerretin e Vogël. Në mbështet-
je të mendimit të K. Lukës, se kështjella 
Kom, Koman, Delmace, u rindërtua në 
shek. VI, është fakti i rëndësishëm, se 
pikërisht në këtë shekull merr hov ze-
jtaria vendase iliro-arbërore, që u bë e 
famshme në vazhdim gjatë tre shekujve 
(VI-VIII). Gjithashtu, vazhdimësinë e saj 
deri në Mesjetëne Vonë, shek. VI deri në 
fi llim të shek. IX, bile edhe më pas, pas 
një heshtjeje rindërtimi të ngadalshëm, 
e dëshmojnë kishat përreth kështjellës 
dhe në afërsi të saj, deri te kisha e Shën 
KOLLIT për të cilën thuhet se ishteipe-
shkvi. Kjo kishë epishkopalee me 
kishëzat e kishat përreth kështjellës tre-
gon më së miri për një qytezë të rindër-
tuar me rëndësi në veriperëndim të 
Pukës mbi luginën e Drinit. Këtë ndër-
tim apo rindërtim A. Kaloshi thotë se 
është vepër e Shkrelëve, si patën shtyrë 
Bytyçët. Degradimi, varfërimi e shkatër-
rimi i saj lidhet me rënien e Ipeshkvisë 
të Shënkollit që më 1185 nga sulmet 
shkatërruese sllave. Dhe s’e mori më 
veten. Duhet parë në mos Kisha Shën 
KOLLI ishte vërtetë ndërtim i Shkrelëve, 
të cilët Shën NIKOLLIN (Shënkollin) e 
kishin shejtin e fi sit të tyre, siç shkru-
an Edit DURHAM, e cila ka marrë vetë 
pjesën në këtë festë në Shkrelin e Malë-
sisë së Madhe. (E. DURHAM, Brenga 
e Ballkanit. . . , Tiranë, 1990, f. 113, 
126, 132-133. ) Së treti, në se Kalaja 
Kom ishte kalaja Delmace, atëherë emri 
i fshatit koman është rrjedhojë e  vetë 
emrit të kështjellës Kom.  

DEGRAND MË 1898 HAP VAR-
REZAT E DELMACESDOKE E KULTE, 

a. Degrand, konsulli i Francës në 
Shkodër, në verën e vitit 1898 ndërmori 
një eksplorim në Koman, Delmace. Në 
breg të Drinit kishin dalë për ta pritur 
dom Preka, prifti i Komanit dhe disa 
komanas. Konsullit i bëri përshtypje 
pritja e zjarrtë:”Breshëri përshëndetjesh 
shkëmbehen, pushkë e revole shkrepen 
më afër nga të dy palët. Pas kësaj mirë-
seardhjeje jam mik i fshatit dhe nën 
mbrojtjen e tij”. 

Në këto shënime del se malësorët 
ishin të armatosur dhe se, në kuadër 
të autonomisë së maleve, nuk kishte 
asnjë xhandar osman, sepse vendi 
vetqeverisej sipasdokeve të veta. (Ka-
nuni i Lekë Dukagjinit). Sipas këtyre 
dokeve A. Degrand iu dha tagri “i mi-
kut”që do të thoshte se gëzonte mbrojt-
jen e banorëve të Komanit. 

Interesimii parë ishte për “Pemën e 
AArtë”. Në Koman besonin se “Pema e 
Artë” ka ca gjethe ngjyrë ari. Me siguri 
që rrënjët e saj ia rrethonë një thesar, 
një sasi ari, që e thithin rrënjët dhe ua 
kalojnë gjethevetë atij lisi). I mjeri ai që 
do ta godiste pemën. . . (se)ai vetë do të 
pësonte goditje. Kushdoqëdo të përpiqej 
ta dëmtonte lisin, bëhej keq dhe nuk 
jetonte gjatë, sepse xhindi rojtar ishte 
përbrenda thesarit dhe e “shitonte”. 

HAPJA E VARREZAVE NË DEL-
MACE TË PUKËS

a. Degrand shënon se “400 m lart mbi 
Bregdrinin, në një paramalësi shumë të 
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pyllëzuar të malit të madh. . . fi llon mali 
i varreve. . (ku) toka mes pemëve, është 
mbushur me varre, gurët e të cilëve dal-
lohen nën gjethet e rëna. . . varret gati 
ndeshen me njëri-tjetrin. Kam gjetur 
njërin të vendosur fi ll mbi tjetrin, kapa-
ku i të cilit përbënte fundin. Është një 
nekropol i rëndësishëm e i mistershëm. 
. . Pjesa më e madhe e varreve ka drej-
tim P-L (“me fytyrë nga lindja”, nga lind 
dielli), rit, që lidhet me Kultin e Diellit, 
kult i cili është ruajtur deri në ditët tona 
në gdhendje druri, zbukurim dyersh, 
tavanesh dheorendi të tjera shtëpiake, 
si dhe në veshjet e grave: në xhamad-
ana, përparje, çorapë etj. 

“Varrezat --shënon Degrand--janë të 
ndërtuara të gjitha në mënyrë të njëtra-
jtshme. Ato përbëhen nga pllaka të gjera 
guri që zbukurojnë anët dhe kokën. Një 
pllakë e katërt qëndron si mbulesë. 
Nganjëherë ajo pllakë është e dyfi shtë. 
Rrallëherë ka pllakë tek këmbët. Përveç 
njërit varr, të gjithë të tjerët që kam ha-
pur, ishin të mbushur me dhé, përzi-
er me copëzaqymyri drurësh. Varrezat 
kishin përmasat, për të mëdhenjtë2. 20 
- 2. 40 m mesatarja , kurse për fëmijët 
0. 59 dhe 0. 45 m të thellë. 

Skeletet pjesërisht janë shpërbërë, 
përveç ndonjë kocke të madhe të këm-
bëve, të krahëve, të legenit e të kafkës, 
nga të cilat gjenden ca mbeturina. Meg-
jithatë, kam arritur të veçoj dy kafka 
afërsisht të plota. Njëra kishte ende mbi 
kockën një tufë fl okësh të zez;dhëmbët 
i kishte të gjithë, në përgjithësi të mirë 
e të bukur”. (Këto dy kafka gjenden në 
Paris në Muzeun e Antropologjisë). 

Ndërsa po hapnim varret, del nga 
shkurret një plakë, që i kishte përgjuar 
dhe u lëshon mallkimin “duke i qortu-
ar”që s’i lënë “të qetë të vdekurit”. A. De-
grand ia nisi priftit që të sqarojë se ata, 
të cilëve po u “prishim qetësinë”, ishin 
paganë. Ajo ishte e pranishme në hap-
jen e një varri, (ku) nuk sheh asnjë kryq 
as rruzare”. por plak prap nuk qetëso-
hej, se mendonte, se fundi njerëz ishin 
edhe ato. 

Gjetjet arkeologjike nga Degrand në 
Delmace. vetë ai shprehet se”grumbul-
limi i gjëravevarrezave të gjetura është 
i kënaqshëm. Kam arritur t’i dhuroj 
Muzeut Kombëtar “Saint German”, Par-
is, këto objekte:

- 14 rrathë të mëdhenj prej bronzi; 
- 400 perla gjerdanësh prej qelqi të yl-
berizuar, qelqi me ngjyra, qeramikë e 
smaltuar, brumëqelqi, cilindra qelqi etj. 
; - 8 byzylykë prej bronzi;- 10 unaza prej 
bronzi;- 6 zbukurime rrathë veshësh 
prej bronzi e prej argjendi;- 38 rrathë 
veshësh prej bronzi e prej argjendi;-27 
zbukurime prej bronzi; -1 unazë arg-
jendi me gdhendje në aniks;-1 karfi cë 
rrumbullake prej bronzi me rrathë qelqi 
të tejdukshëm; - 2 sëpata hekuri; -1 
shpatë hekuri me dy teha; - 16 thika, 
maja ushtash, karfi ca, unaza, urorë 
hekuri. 

( A. Degrand, “Kujtime nga Shqipnia 
e Epërme”, Tiranë, 2001, fq. 153). 

6.  STUDIMI I VARREZËS MBAS 
LUFTËS II BOTËRORE 

-1952, Hasan Ceka dhe Frano Pren-
dizhvilluan ekspeditën e parë informa-
tive në varrezën (nekropolin) e Delmac-
es (Shënkoll);-1956, Frano Prendi dhe 
Hëna Spahiu zhvilluan ekspeditën e 
dytë mbi këtë varrezë dhe mjediset rreth 
saj. -1961, organizohet ekspedita me 
karakter gërmimi, zbulimi, kategorizimi 
i objekteve arkeologjike, si dhe studimi 
dhe botimi i përfundimeve të këtyre 
zbulimeve arkeologjike. 

Studimet përgjithësisht më të plota 
për këtë varrezë janë të arkeologes Hëna 
Spahiu, botuar në ”Studime historike” 
3/1964, f. 71-96;2. Gjetje të vjetra nga 
varreza mesjetare e Kalasë së Delmac-
es. “Iliria I”. Tiranë, 1971, f. 227-262. 
Duhen përmendur si eksplorues, zbu-
lues e studiues, sidomos: -L. M. Ugoli-
ni, në këto vite kryetari i parë i mision-
it arkeologjik italian në Shqipëri, i cili 
u muar me përshkrime e vlerësime të 
objekteve të zbuluara më parë,  -P. Sh. 
Gjeçov, anëtar i kolegjit françeskan në 
Shkodër;

-Fr. Nopça, dijetar, albanolog, -Leon 
Rei, topobibliografi k që vërteton ng-
jashmëritë e gjetjeve Delmace-Krujë; 
-Lj. Niderle, studiues i antikiteteve sl-
lave; -H. Bule, arkeolog gjerman që jep 
vlerësime, por nuk kanë mbështetje; -H. 
Caisdhe J. Ëerner, dijetarë gjermanë, 
kushtuar vëmendje gjetjeve;

-M. Gerashanin, J. Kovaçeviç, J. 
Karoshec, M. Çoroviçdhe Ljubinkoviç, 
arkeologë jugosllavë që janë përpjekë që 
këtë kulturë ta paraqesin si kulturë të 
hershme sllave. 

Hasan Ceka dhe Shaban Demiraj 
janë të mendimit se bartësit janë shqip-
tarë. 

E. Çabejdhe arkeologia bullgar-
eL. Ognenova trajtojnë mbishkrime të 
disa unazave dhe kanë datuar kohën e 
bartësve shek. VI-VIII, si dhe H. Zeiss, 
Th. Ippen, P. Treger, Fr. Nopça, D. Mus-
tilinMusteli e quajnë kulturë Ilire ose 
vazhdim të saj. 

Me interes është varësja në trajtën e 
një rrethi me prerje petë, në qendër të së 
cilës është fi gura e një kafshe (kaprolli) 
të stilizuar që na shërbeu për emblemën 
e ish-komunës Luf-Qerret. Rruazat janë 
të dallueshme në shumë tipe, që duhet 
të jenë sjellë prej qytetesh të zhvilluara 
si Durrësi, Shkodra etj. 

Bartës të kësaj kulture të varrezave 
të Komanit janëshqiptarët e hershëm 
të shek. VI-VIII. Kjo kulturë dëshmohet 
vazhduese e kulturës ilire. Trajta e var-
reve në formë “arkëze” është një trajtë e 
lashtë që vjen që nga koha Ilire e periu-
dhës së hekurit. 

Futja e veglave të punës në varreza, 
ka karakter pagan. Vetëm një kryq me 
ndonjë unazë të veçuar mes më se -500 
objekteve të gjetura në varrezë (nga A. 
Degrand dhe ekspedita e vitit 1961) nuk 
mund të ndryshojnë karakterin pagantë 
asaj varreze. 

9. PROF. DR. SKËNDER ANAMA-
LI PËR VARREZEN E DELMACES 
(KËRKIME, PROBLEME, REZUL-

TATE) 
Profesor S. Anamali, arkeolog që dre-

jtoi ekspeditën e vitit 1961, plotëson 
dëshmitë e arkeologes H. Spahiu, të 
cilën e quan “gjurmuese e studiuese e 
pasionuar e Kulturës së Komanit”. Për 
A. Degrand tregon senë një ekspoze të 
lexuar në Akademinëe Mbishkrimeve, 
Paris, më 6 janar 1899, dha njoftimin 
e parë për zbulime të bëra në”varrezat 
misterioze” në Koman, Pukë, Shqipërinë 
e Veriut, ku ka hapë disa varre dhe 
grumbulluar“-135 objekte arkeologjike 
(stoli, vegla e armë metalike, )të cilat ia 
ka dërguar Muzeut Zhermen në Paris. 
(Në librin e tij “Kujtime. . . ”, cituar, A. 
Degrand ka zbuluar shumë më tepër, 
sepse ai vetë shënon:-524 objekte, prej 
të cilave -400 perla gjerdanësh prej qelqi 
të ylberizuar, me ngjyra, qeramikë të 
smaltuar, pa treguar se ç’ fat patën. )

Këtë lëndë arkeologjike të Muzeut 
Zhermen e studioi arkeologu francez 
S. Reinah, por arriti në konkluzionin e 
mangët si për datimin e objekteve (shek 
III-V), si për përdoruesit e tyre, të cilët 
qenkan të invazionit të suesëve gjer-
manë në Iliri. Prof. S. Anamali vlerëson 
“zbulimet e bëra në varrezë nga Patër 
Shtjefën Gjeçovi, në koleksionin e të 
cilit në Shkodër (kishte) një unazë me 
mbishkrim”që është me interes shken-
cor. 

L. M. Ugolini qe kryetari i parë i mi-
sionit arkeologjik italian në Shqipëri, që 
më 1924 vizitoi varrezën. Në botimin e 
tij, ndër të tjera nënvizon faktin se var-
reza mban”një qytetërim të vonuar të një 
fi si ilir”. Prof. S. Anamali, shpreh habinë 
e tij për qëndrimin tendencioz dhe as-
pak shkencor të studiuesve serbë, që 
ngulmojnë për praninë e antikiteteve 
“sllave”apo “tepricave sllave”në Var-
rezën e Delmaces. 

Studiuesi sllovenJosip Koroshec 
shkon edhe më larg në mohimet e tij, 
kur gjetjet arkeologjike i tregojnë për 
kulturë romake, për kulturë sllave, për 
elemente bizantine, ku “asgjëkund nuk 
shihet ndikimi i banorëve ilirë, madje as 
që është e mundur të provohet”, -sipas 
tij. Duket se është nën ndikimin e studi-
uesve serbë; ndryshe nga Shufl ai. 

Në përmbledhjen që u bënë prof. S. 
Anamali përfundimeve të studiuesve 
të huaj, arrin në konkluzionin se men-
dimet e tyre vuanin nga pasaktësi të 
theksuara shkencore, kur i quanin ob-
jekte e varre të kohës romake, materi-
ale të burimit bizantin dhe elemente 
sllave e avare ballkanike. Disa njohën 
për bartës të kësaj kulture materiale e 
shpirtërore banorë të tejlashtë vendës, 
pellazgë, ilirë të romanizuar. Të tjerë 
studiues i quajtën banorë invadues nga 
Veriu:survë gjermanë, avarë dhe sllavë. 
As për moshën e varrezës jo vetëm që 
nuk u përputhën në mendimet, por as 
nuk arritën në datime të sakta. Disa 
i datuan të shek. III-V, të shek. V apo 
të Mesjetës së Hershme (shek. VII-VIII) 
deri pas shek. X. Megjithatë, rëndësi ka 
fakti se kjo kulturë arbërore u bë ob-
jekt studimi nga shumë autorë të huaj 
dhe ngjalli interesim në sferatshumta 
shkencor Europiane dhe gjet pasqyrim 
në muze të shumtë arkeologjikë, sido-
mos në Europën Perëndimore. 

Ndërsa në vazhdim, qenë arkeologët 
dhe historianët shqiptarë, që mbas eks-
peditash në 30 varreza me shtrirje Veri 
– Jug dhe të një pune studimore më se 
30-vjeçare, të arrijnë në përfundimet e 
sakta shkencore, të cilat na i jep përm-
bledhtas prof. S. Anamali. ( S. ANAMA-
LI, Varrezat e hershme mesjetare pranë 
Delmaces. . . . , SHKODRA NË SHEKUJ, 
vëll. I, Shkodër, 1998, f. 187-195). 

Së pari, ai vë në dukje ekspeditat 
e arkeologes së shquar Hëna Spahiu 
në Varrezën e Delmaces edhe në vitet 
1982, ’83 e ’84, duke zbuluar edhe tri 
unaza të reja me të njëjtin mbishkrim 
me unazën e parë. Në këtë mbishkrim 
H. Spahiu shikonte “formula kristiane, 
lutje në greqishten bizantine”. Kurse 
gjetja e tyre në rritje, lë për të mendu-
ar për “prodhime vendase, sikurse edhe 
objektet e tjera të punuara sipasmod-
eleve bizantine të shek. VI-VIII”. 

Së dyti, Profesori i nderuar thekson 
se Kultura e Komanit në Delmace, sim-
bas kërkimeve të reja në 160 varre të 
tjera në:Krujë, Lezhë, Shurdhah(Sar-
da), Mirditë, (7 varreza të mëdha dhe 
të vogla), Kukës, Berat, Vlorë dhe deri 
në Mijelë(Mali i Zi), Ohër(Maqedoni), 
Afi onë(Korfuz) etj. , ka lindur dhe është 
zhvilluar në një periudhë historike të 
caktuar. Ishin shekujt (VI-VIII), kur 
Perandoria Bizantine kishte humbur 
kontrollin e saj në një trevë të gjerë të 

Ballkanit Perëndimor nën goditjet e in-
vazioneve. Kështu, në kulturën tradicio-
nale të Bizantit u shfaqën dhe u zhvillu-
an zonakulturore arbërore me shtrirje të 
gjerë Veri – Jug. Pra, nuk kemi veçime 
zonash “të ngushta kulturore”, por, me 
forcimin e forcave të brendshme ar-
bërore në kushtet e një vetëqeverisjeje 
të gjatë të më se tre shekujve (VI-VIII), u 
arritën zhvillime ekonomike e kulturore 
të një përkatësie etnike të njëjtë në të 
gjitha varrezat e trevave arbërore rura-
le dhe urbane Veri – Jug dhe Lindje – 
Perëndim. 

Së treti, Kultura e Komanit, është e 
të njëjtit etnos, të etnosit arbëror. Kul-
tura materiale e shpirtërore e këtij etno-
si ishte vepër e popullsisë arbërore ven-
dase, e prejardhur nga ilirët. Veçoritë 
dalluese të kësaj kulture janë zhvillim 
i zejeve të brendshme mbi traditën e e 
kulturës vendase ilire. 

Kështu, kjo kulturë vendase arbërore 
ishte një tregues i qartë, se në kohën e 
invazioneve avare-sllave drejt Bizantit 
në hapësira të gjerailiro-arbërore pati 
një qëndrueshmëri e vitalitet të etnos-
it autokton të shqiptarëve të hershëm. 
Trashëgimia ilire shprehet e theksuarnë 
disa stoli, që lidheshin me veshjen tradi-
cionale e me botën shpirtërorevendase. 
Elemente të tilla ka nëndërtimin e var-
reve, në ritin e varrimeve, në zbukurime 
dekorative etj. 

Së katërti, në Kulturën Arbërore të 
Komanit sigurisht që do të kishte objek-
te luksi të kulturës bizantine eparabi-
zantine, të ardhura nga Durrësi, Shko-
dra etj. . Me Durrësin është zhvilluar 
jo vetëm tregtia e mallërave, por edhe 
lidhjet demografi ke. Hajdarajt, një ko-
munitet i vogël në Koman prej sheku-
jsh, i tregojnë të ardhur prej rrethinave 
të Durrësit, siç shprehen edhe ata vetë, 
ardhë në Koman me ndihmën e treg-
tarëve Komanas. 

Krahas këtyre stolive të kufi zuara 
luksi, janë përgatitë edhe vathë në nd-
ikim të modeleve bizantine, por zejtarët 
vendas u kanë dhënë trajta të bukura e 
të larmishme artistike me forma të reja, 
duke fi tuar tiparet e një kulture ven-
dase arbërore, “që i takojnë përbërësit 
të tretë, një ndër më të rëndësishmit të 
Kulturës Arbërore të Komanit. Së fun-
di, sadoqë një pjesë e mirë e arkeologëve 
nga ish-Jugosllavia pranojnë se në 
Kulturën e Komanit “shihet një traditë 
materiale e shpirtërore e popullsisë ven-
dase, se ajo formohet si një kulturë më 
vete në traditën antike të vonë. . . Shem-
bull dhënës është Varreza e Komanit-
tashmë “qëndron plotësisht mendimi 
shkencor shqiptar se Kultura e Komanit 
është një kulturë e hershme arbërore, 
vazhduese e kulturës ilire që bartësit e 
saj shqiptarët e hershëm, janë pasard-
hës të ilirëve”. 

(Prof. dr. S. Anamali, Varreza e 
hershme mesjetare pranë Kalasë sëDel-
maces – Koman (kërkime, probleme, re-
zultate). (“Shkodra në shekuj” vëllimi I, 
Shkodër, 1998).  

VEPRA E MADHE ENERGJITIKE E 
KOMANIT 

Punimet për ndërtimin e Hidrocen-
tralit të Komanit mbi lumin Drin kanë 
fi lluar më 1979 dhe kanë përfunduar 
më 1986. Diga përballon kuotën e ujit 
deri 171 m mbi shtratin e Drinit, duke 
krijuar një liqen: me sipërfaqe 12 km 
katrore, me gjerësi prej 50-60 m dhe 
gjatësi prej 34’5 km, ku grumbullohen 
450 milion m3 uji në kushte normale. 
Për raste prurjesh të mëdha nga shirat 
e shtërngatat e zgjatura, ka dy kulla të 
ekuilibrit, dy tunele shkarkimi dhe katër 
tunelet e katër turbinave me kapacitet 
600 kë, me prodhim vjetor prej dymil-
iard këh.  

Për pamjen magjepse të grykës, ku 
u ndërtua hidrocentrali i Komanit, para 
118 vjetësh prej diplomatit dhe studi-
uesit të Austro-Hungarisë, Hanit. 

Krahas rëndësisë së madhe en-
ergjitike ekonomike të këtij hidrocen-
trali madhështor, ka edhe vlera të 
pakrahasueshme turistike për udhë-
time me traget përmes liqenit 34 km 
gjatësi deri te lumi i Valbonës në Du-
shaj(sot Fierzë), Tropojë, përbrish-
patemaleshtë AlpeveShqiptare me 
nji bukuri magjepsep amjengjyrash, 
formash, përmasash, ngjasimekrije-
sashmitologjike, Sa mësipërtepërdhe 
jo vetëmkaqvështirpërt’upërshkruar e 
pasqyruarnëshkrime e shpjegime; sep-
sejanëtëvarfëra para pamjeshviziveg-
jatënjëudhëtimipermesLiqenittëHidro-
centralittëKomanit. 

Xhemal MEÇI, studiues, 
“Mjeshtër i Madh”                  
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LIBRI

Nga SHPENDI TOPOLLAJ

Kur bëhet fjalë për ndonjë libër të ri, 
është zakon që ai që shkruan për të, ta 
nisë ligjeratën e tij me ndonjë urim. Por 
mua sepse më shtyn diçka së brendësh-
mi, pra nga thellësia e shpirtit që qysh 
në fi llim të artikuloj një mallkim për të 
gjithë ata horra politikë që na ndanë për 
së gjalli dhe na shkaktuan aq brenga, 
dhimbje e vuajtje për dhjetra e dhjetra 
vjet me radhë, duke i hedhur krahëve 
historisë tonë një mantel të zi tragjik. 
Servantesi, duke i njohur mirë trillet 
e saj, thosh se “Historia është thesari 
i bëmave tona, dëshmuese e së kalu-
arës, shembull dhe mësim për të tash-
men, paralajmërim për të ardhmen.” 
Dhe ashtu sikurse gjithmonë nuk 
kanë munguar ata burra që e kanë pa-
sur si devizë të shenjtë atë formulimin 
e Shilerit që thosh: “Turp e marre atij 
kombi që ngurron të sakrifi kojë çdo 
gjë për nderin e tij”, edhe Kosova, si-
kurse çdo krahine tjetër të atdheut 
tonë të përbashkët, ka nxjerrë bij e bija 
të mençur që i kanë fi ksuar me vër-
tetësi në letra e libra ngjarjet madhore 
dhe heronjtë e paharruar të tyre, pa të 
cilët Brehti e quante një vend, fatkeq. 
Një nga këta është edhe shkrimtari i 
mirënjohur dhe i nderuar Bedri Tahiri, 
vepra e pashterrur e të cilit, dhe tem-
atika që ai trajton me aq profesional-
izëm në to, është treguesi më i qartë jo 
vetëm i vlerave të tij të larta intelektuale 
por dhe i cilësive të tij të rralla morale 
dhe atdhetare. Mjafton t`i hedhësh një 
sy titujve të librave të shumtë që ai ka 
shkruar dhe menjëherë kupton se pas 
këtij burri të thjeshtë e të heshtur, qën-
dron një Njeri me zemër të zjarrtë dhe 
një qytetar plotësisht i ndërgjegjshëm 
për detyrimet që ka ndaj vendit e pop-
ullit të tij. 

Protagonistët e librave të Bedri Ta-
hirit janë fi gurat tona legjendare si 
Azem Bejtë Galica, Hasan Prishtina, 
Adem Jashari, Hys Popova, Abdyl 
Krasniqi, Ramadan Zymer Bajraktari 
e shumë e shumë të tjerë nga ata që 
mbajtën ndezur “Flakadanët e lirisë”. 
Por shtjellohen aty edhe ngjarje kupti-
mplota, nga ato që me epikën e tyre e 
hijeshojnë biografi në e kombit tonë, na 
e shtojnë krenarinë dhe na bëjnë të ndi-
hemi dinjitozë para syve të gjithë botës.   
Është vendi të kujtoj se reputacioni që 
ky djalë i Drenicës, ky mësues i apasio-
nuar i nxënësve të gjimnazit me emrin 
e dijetarit të madh “Eqerem Çabej”, ky 
veprimtar i UÇK - së, ky gazetar dhe 
shkrimtar i palodhur, gëzon në Durrës. 
Shokët dhe miqtë e shumtë që ai ka, 
veçanërisht mes elitës së këtij qyteti të 
lashtë, janë të mjaftueshme për të na 
pikturuar me ngjyra të gjalla portretin 
e tij i cili në çdo aspekt ngjet me atë që 
përfytyronte Stefan Cvajgu se “Majën 
më të lartë njeriu e arrin atëherë kur 
jep shembullin e mirë.”  

Por në këtë majë, ku me meritë ka 
hipur Bedriu, ka ditur të mbesë po 
ai, predikatori i virtytshëm që sikurse 
shprehet Prend Buzhala për librin 
e tij me tregime “Diferencimi”, ka si 

BEDRI TAHIRI SHKRIMTARI DHE LUFTËTARI 
KOSOVAR QË MBAN NDEZUR ZJARRIN E LIRISË

                              (Rreth librit “Flakadanët e lirisë”)

piksynim përtëritjen e rilindjes morale 
të shoqërisë e cila e shndërruar në ide-
al e mban atë shoqëri në këmbë. Në 
funksion të këtij qëllimi, ai ka punuar 
edhe për shkruarjen e këtij libri që po 
paraqitet sot, të titulluar “Atdhetarizmi 
jeton në përjetësi” dhe që autori qysh 
në faqe të parë ua kushton “Sadri Ka-
pitit dhe familjes së tij për kontributin e 
dhënë për çështjen kombëtare.” 

Nëqoftë se do sondohej në Durrës, të 
gjithë njëzëri do të ishin në një mend-
je se për familjen Kapiti duhet shkruar 
shumë, roli i tyre duhet vlerësuar dhe 
shembulli që ata dhanë në përkrahjen 
pa asnjë rezervë për luftëtarët e lirisë 
në Kosovë, u duhet bërë i njohur edhe 
brezave që do të vinë.

 Fati historik i Kosovës dhe i koso-
varëve, paska qenë e thënë që të kalojë 
mes tymit e barutit, mes përpjekjeve 
të pareshtura për liri, të cilën Sandor 
Petefi  e quante perëndi të shpirtit, 
gjë që si pakkund ka bërë që edhe 
njerëzit fare të thjeshtë të ngrihen 
në lartësinë e heroit. I tillë ishte dhe 
fi sniku Sadri Kapiti nga Zallqi i Isto-
gut, me prejardhje nga Medvegja që 
rrethanat e jetës, përbuzja për shtyp-
jen dhe etja për dinjitet njerëzor e de-
tyruan të largohet familjarisht dy herë 
radhazi drejt Shqipërisë, pa ditur se 
edhe atje, situata ishte po ajo, sido-
mos ngaqë komunistët, ashtu si der-
rat kanë të njejtin turi. Sadriu luftoi 
trimërisht krahas 4000 luftëtarëve 
të antifashistit Shaban Polluzha nga 
Drenica, i cili duke qenë njëkohësisht 
edhe një kundërshtar i vendosur i 
shovinizmit u vra nga ushtria jugosl-
lave në vitin 1945. Edhe Sadriu, pasi i 
kishin vrarë nipin, u plagos në këmbë 
dhe në dorë dhe u shtrua në spital në 
Tiranë, ku plaga më e padurueshme 
për të qe kur pa me sytë e tij se ligjin 
edhe në Shqipëri e bënin emisarët ju-
gosllavë. Në këtë situatë të dëshpëru-
ar qëndron gjysmë i fshehur, gjersa 
ndodhi ajo prishja e njohur mes dy 
partive dhe vendeve “vëllezër”, pas të 

cilës shpresoi se do vinin ditë më të 
qeta për të dhe fëmijët e tij. Por kishte 
qenë veçse një iluzion, pasi regjimi i 
Enver Hoxhës çuditërisht i urrente 
njësoj kosovarët, duke e ngritur 
dyshimin tek ata në sistem.  

Përfundon fshatrave, ku ndeshte 
me njëmijëenjë vështirësi e halle, të 
cilat sido që të ishin, asnjëherë nuk 
ia larguan mendjen dhe zemrën nga 
Kosova e tij e shtrenjtë, për të cilën 
gjithmonë thosh se atje më ka lin-
dur kryet. Me këtë dashuri, ai rriti 
dhe edukoi edhe tetë fëmijët e tij të 
cilët qëndruan në çdo rrethanë të 
bashkuar dhe kokëlart, ashtu si-
kurse shprehet autori i librit, si lisat 
e Kosovës martire. 

Gjithë jetën, fëmijët e Sadri Kapitit 
nuk i turpëruan të parët e tyre dhe 
me ndershmërinë që i dallonte, fi tuan 
respektin e kujtdo që i njohu. Por, ajo 
që u dha atyre emrin që gëzojnë sot 
qe ndihmesa e pakursyer dhe vënia e 
gjithçkaje që patën, në dispozicion të 
luftës për çlirimin e Kosovës, sidomos 
duke strehuar dhe organizuar nisjen 
për në luftë të djemve dhe vajzave që 
vinin nga vende të ndryshme të Ev-
ropës, kur zëri i vendlindjes i thër-
riste.  

Është frymëzues gatishmëria që 
treguan bijtë dhe bijat e Kosovës 
kudo që qenë, për t`ju bashkuar pa 
asnjë rezervë radhëve të asaj ushtrie 
që me gjakun e saj shkroi faqe lavdie. 
Rruga impononte që të kalonin nga 
Shqipëria dhe kryesisht nga Durrësi, 
ku Kapitët vunë në shërbim të tyre, 
gjithëçka patën. Hoteli modest i tyre, 
atje buzë detit Adriatik, pa asnjë urd-
hër a dekret qeveritar u shndërrua 
në shtëpinë e tyre të përbashkët, ku 
ata pasi merrnin pagëzimin e parë 
luftarak, niseshin drejt vendlindjes, 
ku e dinin se nuk po shkonin për të 
martuar motrat a vëllezërit, por ku, 
si ata spartanët e vjetër, i thërriste 
kushtrimi i stërgjyshëve dhe zëri va-
jtues i Atdheut. I kam parë me sytë 

e mi, rreshtat e tyre të pafund duke 
dalë nga ajo që sot me të drejtë mund 
të quhet Tempulli i Kapitëve dhe kam 
ndjerë emocione të paprovuara. Të 
rinj, të bukur, të pastër, të qetë, të 
vendosur, pa asnjë shenjë frike në 
fytyrat burrërore dhe me besim të 
patundur se po bënin më të mirën, 
ata të përcjellë nga burrat dhe gratë e 
përlotura e familjes Kapiti, hipnin pa 
zhurmë në autobusët që kishin ard-
hur për t`i marrë. Buzëqeshnin dhe 
përshëndesnin pa e ditur në do të 
shiheshin më, ashtu sikurse shumë 
prej tyre duke luftuar heroikisht ranë 
dëshmorë të atdheut dhe u kthyen në 
lapidarë. Ashtu sikurse sëbashku me 
ta, ranë dhe nga ata trima jo koso-
varë, si djali nga Kavaja Indrit Cara 
që vullnetarisht la Anglinë ku qe ven-
dosur prej kohe, duke u bërë simbol 
i shqiptarizmit dhe duke i dhënë më 
shumë nder shoqatës “Skënderbe-
gasi” që unë drejtoj. 

Shkrimtari Bedri Tahiri, me fak-
te, dëshmi, vrojtime personale dhe 
dokumente, në librin e tij na rrëfen 
se si edhe një shtëpi e thjeshtë dhe e 
vogël, kur ka të zot njerëz me zemër 
të madhe, mund të shndërrohet në 
Panteon lirie. Ai ka ditur të ndërthurë 
bindjen e tij me ato të personaliteteve 
të shquara të fushave të ndryshme 
që kanë vlerësuar kontributin e kësaj 
familjeje dhe që e gjetën plotësisht të 
arsyeshme që lajmin e mezipritur të 
Pavarësisë së Kosovës tonë të dashur, 
ta përjetonim pikërisht mes tyre. 
Ishte një ditë e paharruar, pasi për të 
gjithë shqiptarët po çelej një kapitull 
i ri për të cilin ishin përpjekur me të 
gjitha mundësitë që patën, breza të 
tërë. Ishte një ditë ku u zbatua po-
rosia e Bajram Currit “ Edhe Zoti në 
qiell në pastë gjykue, / Kosovën mos 
ma leni me lëngue…”   

Kjo është edhe arsyeja pse autori 
i librit e gjen të udhës që të qortojë 

(Vijon ne faqen 11)
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HOMAZH

Të enjten më 1 Shtator 2016 iu 
dha lamtumirë poetit dhe publicistit 
të njohur Lirim Deda. Familjarë, miq, 
shokë e bashkëpunëtorë bënë homa-
zhe në nderim të këtij personaliteti të 
shquar të letrave shqipe.

Lirim Deda ka lindur në Niv-
icë të Kurveleshit, Tepelenë, 
më 16 shkurt 1936. 

Shkollën fi llore e kreu në vend-
lindje, kurse shtatëvjeçaren dhe 
gjimnazin në shkollën e mesme 
ushtarake “Skënderbej”, në Ti-
ranë. Mbaroi studimet për ofi cer në 
Shkollën e Bashkuar, si dhe stu-
dimet në Universitetin e Tiranës 
në degën Gjuhë-Letërsi Shqipe. Në 
vitet 1961-1965 ka punuar si gaze-
tar i kulturës në shtypin ushtarak 
dhe pastaj deri në vitin 1969 u dër-
gua në Shkodër, Kukës, Tropojë, si 
sekretar i rinisë i Korpusit të Veriut. 
Rikthehet në shtypin ushtarak, 
Kryeredaktor i Revistës “10 Korri-
ku” në vitin 1973. Punoi në detyrë 
deri në vitin 1975. Lirimi ka qenë 
anëtar i kolegjiumit të gazetës “Dri-
ta”, si dhe anëtar i Komiteti Dre-
jtues të Lidhjes së Shkrimtarëve e 
Artistëve të Shqipërisë. Ka punuar 
në Sopot të Librazhdit në brigadat 
e punës deri në vitin 1990. Në vitet 
1990 punon redaktor në gazetën 

Përcillet me të gjitha nderimet për në banesën e fundit poeti dhe publicisti i njohur 

Lamtumirë Lirim Deda

“Fjala e lirë” dhe në gazetat “Ku 
vemi”. Më tej punon si redaktor në 
Shtëpitë botuese “Onufri”, “Egnatia” 
e “Xhuvani”. Zgjidhet dhe kryetar i 
degës së Lidhjes së Shkrimtarëve e 
Artistëve të rrethit të Elbasanit. Në 
vitet 2000-2012 punoi si kryereda-
ktor i gazetës “Labëria”. Ka qenë 
bashkëpunëtor i gazetës “Ndryshe”. 
Është anëtar i kryesisë së Lidhjes 
së Shkrimtarëve të Shqipërisë. 
Është redaktor në Shtëpinë Botuese 
“Alsa”.

LIBRA TË BOTUARA
Librin e parë me poezi dhe poe-

ma “Këngët e marshimeve” e botoi 
në vitin 1966 dhe pastaj me radhë: 
“Miqve dhe armiqve” 1968, “Në vijën 
e patrullimit” 1969, “E dua këtë tokë 
1970, “Kolana e poezisë së zgjedhur 
shqipe” 1970, “Tregimet e Veriut” 
1971, ‘Zambakë nga Hanoi” 1972, 
‘Kënga e fi timtarëve” 1973, “Shënime 
për shokët letrarë” (shënime kritike, 
1974), “Në Kinën e madhe” (repor-
tazhe, 1974), “Balladë vietnameze” 

(reportazhe, 1979), “Zëri i tokës” 
1980, “Gjurmë të arta” 1995, “Eja 
të blesh zemrën time” 1996, “Rrufe 
pikëllimi” 1997, “Trëndafi li i zi” 
1998, “Bukuria të verboka” 1999, 
“Djepvarri im, trimja Labëri” 2002, 
“Kush e vrau dashurinë” (shënime 
kritike-2006). Romanet: “Foleja e 
vetëtimave”, 2009 dhe “Valle në 
shtëpinë e vdekjes”, 2011.

VLERËSUAR ME ÇMIME TË 
PARA

Në festivalet mbarëkombëtare 
të Radio Televizionit Shqiptar, si 
dhe në festivale të ndryshme të fol-
kut e muzikës nëpër rrethe si në 
Gjirokastër, Shkodër e Elbasan, 
Lirim Deda si autor i teksteve ka 
fi tuar këto çmime të para: “Gjur-
më të arta”, Kujtim Laro, L. Deda 
në Festivalin e 12-të të Këngës në 
RTSH; “Lulëkuqja”, Limos Dizdari, 
L. Deda, në Festivalin e 13-të të 
Këngës në RTSH; “Për ty Tiranë”, 
Avni Mula. L. Deda; “Sa 100 shqi-
ponja”, R. Zdrava, L. Deda; “Kënga 
e zëmrave”, Alfons Balliçi, L. Deda; 
“E dua këtë tokë”, Prenk Jakova, L. 
Deda; “Dy milionë ushtarë”, Çesk 
Zadeja. L. Deda. ”. Dy këngët e tij në 
Festivalin e 12 dhe të 13 në RTSH, 
mbetën ndër këngët më të bukura 
të artistes së madhe Vaçe Zela.

BEDRI TAHIRI SHKRIMTARI DHE LUFTËTARI 
KOSOVAR QË MBAN NDEZUR ZJARRIN E LIRISË

indiferentizmin e pushtetit ndaj asaj 
që bëri familja e Sadri Kapitit dhe 
propozon që Hotel “Drenica” të bëhet 
Muze, propozim të cilit i janë bash-
kuar edhe shumë individë dhe sho-
qata të ndryshme, pasi kështu ndero-
het e gjithë Kosova, Shqipëria dhe ata 
epopeja që shkroi me gjak UÇK - ja.

Bedri Tahiri, është treguar i ku-
jdesshëm që gjithë veprimtarinë e 
familjes Kapiti të mos e shkëpusë nga 
konteksti historik, nga qëndrimi te-
jet njerëzor e dashamirës i të gjithë 
shqiptarëve ndaj Kosovës dhe sido-
mos gjatë kohës që egërsia e van-
dalëve sërbë i detyroi të strehohen në 
Shqipëri. Nuk është në natyrën tonë 
të përmendim mikpritjen, dhe as të 
mburremi se mikun e kemi të shen-
jtë, por kur i referohemi çeljes së dy-
erve dhe zemrave tona për vëllezërit 
tanë, e bëjmë këtë vetëm për të ilus-
truar faktin se asgjë nuk ka mundur 
dhe nuk do të mundë ta cënojë sado 
pak dashurinë tonë për Kosovën dhe 
kosovarët. Ne shqiptarët, ndofta jemi 
populli që e kemi kthyer në kult in-
stitutin e mirënjohjes. Nderojmë me 
përulësi si Lordin Bajron që tha pak 
fjalë inkurajuese për ne, si miken e 
madhe zonjën Edit Durham që iu 
kushtua aq trimërisht e ndershmër-
isht çështjes tonë kombëtare, si pres-
identin Ëillson që na mbrojti diplo-
matikisht nga coptimi, ashtu edhe 

atë Klinton që udhëhoqi aleancën 
ushtarake kundër hordhive barbare 
të Arkanit dhe Millosheviçit në kohët 
moderne. Por, kjo nuk na pengon 
aspak që të vërtetat t`i shohim në sy 
dhe me objektivitet, gjë që ngrihet si 
preokupim në publicistikën e librit 
të Bedri Tahirit.    Ku është parë e 
dëgjuar që pas prerjes së dorës gja-
katare të përbindëshit, masakruesit 
të grave, pleqve dhe fëmijëve, zjar-
rvënësit dhe shkatërruesit më të keq 
se hunët e Atilës në mesin e shekullit 
e V - të, t`i bëhet nderi për ta ulur në 
tavolinë bisedimesh si të barabartë 
me ata që pa asnjë faj u bënë viktima 
të çmendurisë së tij, dhe më tej, t`u 
lutesh atyre me respekt apostolik që 
po e panë të arsyeshme, ta njohin pa-
varësinë e Kosovës? 

Si mund të heshtin para kësaj të 
vërtete trishtuese, intelektualët në 
radhë të parë, por edhe njerëzit e 
thjeshtë, bijtë dhe nipat e atyre që pa 
asnjë urdhër, por veç me organizimin 
instinktiv që vinte nga dashuria për 
atdhe dhe trimëria e trashëguar nga 
betejat e lavdishme të Gjergj Kastrio-
tit, 100 vjet më parë, linin vatrat dhe 
e mbanin vrapin atje në Shkodrën që 
lëngonte nga lakmitë dhe mizoritë e 
serbo - malazezëve, ku me krenari s`e 
kishin për gjë të jepnin edhe jetën?

Por aspak e drejtë është edhe tu-
toria fyese ndaj popullit të Kosovës, 
sikur këta njerëz krenarë dhe plotë-
sisht të qytetëruar, të ishin fi set e 

egra primitive të ishujve Filipine që 
zbuloi Ferdinand Magelani, ku dhe e 
vranë në 1521. A nuk ishte vallë ev-
ropian edhe i dituri Deni Didero që 
thosh me aq fi nesë se “Dy kapitenë 
mbysin një anije”?   

Si mund të pranohet që kosovarët 
të diskriminohen dhe të pengohen 
për të lëvizur lirisht nëpër Evropë? 
Si mundet që ata që drejtuan një 
nga luftërat më të drejta, tërësisht 
mbrojtëse, të dërgohen në Tribunalin 
e Hagës, thuajse ishin ata agresorët 
që me urë në dorë ju turrën Ser-
bisë? Si mund të quhet normale që 
lloj - lloj shtrembanikësh të përbaltin 
me shpifje monstuoze, deri edhe për 
trafi k organesh, luftëtarët tanë të lir-
isë, kur te ne edhe në mesjetë, Ka-
nuni e trajtonte si sakrilegj të rëndë 
keqtrajtimin e kundërshtarit? Eh, 
sa pyetje më vinë ndërmend, herë 
si ushtarak, herë si jurist, herë si 
shkrimtar e herë thjesht si shqiptar, 
por nuk mund të dal nga ato çka e ka 
parë të arsyeshme të shtrojë në librin 
e tij Bedriu. 

Unë e di se Sofokliu, poeti tragjik 
i lashtësisë greke, ai që i dha shumë 
hapësirë gjendjes psikologjike, qysh 
25 shekuj më parë thosh “Për dashu-
ri, jo për urrejtje kam lindur.” Por si 
mund të duam ata që i mbushën këto 
fusha e kodra me varre? Si mund të 
mos i mallkojmë ata dhe si mund të 
heshtim për të drejtat tona, se kësh-
tu e dashka diplomacia dhe politika 

e kançelarive të Evropës? Ky shqetë-
sim del fare i qartë edhe tek libri “Atd-
hetarizmi jeton në përjetësi”. Sikurse 
shpërfaqet edhe në gjithë publicis-
tikën e Skënderit, njerit nga djemtë 
e Sadri Kapitit, i cili i vazhdon përp-
jekjet e tij për Kosovën tani në paqe, 
me artikujt e tij të shumtë dhe që 
Bedriu herë pas here i analizon me 
kompetencë në shkrimet e përfshira 
në këtë libër. Ai, e ka quajtur me të 
drejtë Skënderin “Një botë e tërë e pa-
zbuluar”. Të tillë janë djemtë e Sadri 
Kapitit, emrin e të cilit, ia kanë vënë 
në Vushtrri, rrugës Nr. 171. 

Dhe tani që një rrugë tjetër, ajo 
e Kombit, na ka afruar kaq shumë 
fi zikisht, duhet që edhe qeveritarët 
tanë, sikurse apelon dhe Bedri Tahiri, 
të mos reshtin asnjë çast, së kërkuari 
bashkimin tonë përfundimtar. Ky 
është vullneti i palëkundur i cilitdo 
shqiptar, kudo që të ndodhet dhe 
për këtë të drejtë, duhet ta ngremë 
pa pikën e drojës zërin sa të tund-
en edhe malet. Evropa që na ndau, 
duhet ta shlyejë gabimin e madh që 
bëri me ne. Kurse ne, e kemi paguar 
me një çmim shumë të shtrenjtë re-
alizimin e aspiratës të gjyshërve dhe 
stërgjyshërve tanë, duke mos ngur-
ruar të sakrifi kojmë shumë, vetëm e 
vetëm për të mos u turpëruar kurrë 
para historisë, sikurse mësonte Shil-
eri i madh dhe siç shihet edhe në çdo 
libër të punëtorit të palodhur, mikut 
tonë Bedri Tahiri.  

(Vijon nga faqja 10)



Shtator 2016; Nr. 9(333)12

LETËRSI 

Poezia  “e panjohur” e Teodor Laços

ZEMËRIMI

O, si hesht, si nuk pëlcet zemërimi
I lidhur në prangat e durimit!

Në mokrat e dhëmbëve bluaj qindra fjalë
Në zgavrat e dhëmbjes shuaj afsh të 
valë.

Po zjen në zemër zemërimi i zi
Përplaset, platitet e zjen përsëri.

Me muzgun muroset i mugët si murg
Me agun agohet i ashpër si gur.

Dhe prapë duron e hesht i pagojë
Ky shkëmb ku koha bën ç’të dojë........

Dardhë, 31.7.1979.

Në 80-vjetorin e lindjes “zbulojmë” talentin “e fshehur” të shkrimtarit të madh

Nga Halil RAMA

Teodor Laço, me koorpu-
sin e tij letrar, që përfshin 
më se 50 tituj romanesh, 

vëllimesh me tregime, dramash, 
komedish e kujtimesh, zë vend 
të veçantë në historinë e letërsisë 
shqipe. Si romancier, tregimtar, 
dramaturg, komedian, esseist, 
komentator, opinionist e polito-
log, ai padyshim njihet nga lexue-
si shqiptar, por dhe ai i huaj ku 
është përkthyer, si një nga kolosët 
e letrave shqipe. 

Por nëse, në këto gjini, Laço 
radhitet me elitën krijuese të kom-
bit, ai si poet njihet pak. Jo se nuk 
ka shkruar poezi, por ato i ka ru-
ajtur si “thesare” të laboratorit të 
tij krijues. 

Por pikërisht, në pragun e 
80-vjetorit të lindjes së tij, nga la-
birinthet e këtij laboratori arritëm 
të zhbirojmë talentin e tij të rrallë 
edhe në poezi. Poezi të shkruara 
në harkun kohor të pesë dekadave, 
përmbajtja e të cilave rrok hapësira 
të gjera dhe përfshin gjithçka që ka 
të bëjë me jetën tonë.

Mjafton qoftë edhe kjo përzgjed-
hje për t’u mrekulluar me poezinë e 
Laços që është poezi përqëndrimesh 
dhe me karaktaristika shumë të 
sakta, përsa i përket formës dhe 
kompozicionit.

Gjen në këtë cikël tituj shumë 
intrigues që të bëjnë për vete që në 
krye të herës. Mendimin e thellë 
fi lozofi k të këtij gjeniu krijues e dal-
lon qoftë dhe në vargjet “ O, si hes-
ht, si nuk pëlcet zemërimi/I lidhur 

në prangat e durimit!....”

Në tërësinë e tij, ky cikël  (si 

edhe qindra vjershat e pabotuara 

të Laços),shpalos profi lin poetik të 
një poeti me ndjeshmëri të lartë, 
me teknika vjershërimi midis tradi-
cionales dhje modernes e post-
modernes, me një pasuri të begatë 
mjetesh dhe teknikash poetike, me 
struktura vargjesh e strofash të 
zhdërvjellëta, që e kthejnë formën 
në një procedim të mesazhit este-
tik. 

Këto risi të poezisë së tij mund 
t’i dalloni më së miri në ciklin që 
përzgjodhëm për botim në këtë nr. 
të gazetës prestigjioze “Veterani”, 
të cilën Laço e vlerëson, jo vetëm 
për larminë tematike të botimeve 
por edhe për cilësinë e produktivi-
tetin e tyre. 

FUNDSHEKULLI SHQIPTAR

Tymtarët e krimit
vjellin shtëllunga...

qiell i mbyllur, i blozët
hedh shira blozë.

Tymtarët e kartës
brerojnë breshër rrenash

tymtarët e gojës
cipën e ndrangur hedhin...

Fundshekulli shqiptar
ceremonial pambarim
i kortezhit të shpresave.....
                                              

  11.12.1999.

MOTIV LASGUSHIAN
-MIRJANËS-

Më trokite prej së largu
me një degëz dashurie
miturisht e çmendurisht
më vjen natën si një hije.

Grua je a lozonjare
kërkon prehje apo halle
qofsh qapkëne apo manare
ti më vdiqe, ti më ngjalle.
                                  11.12.1999.

GJENERALËT PENSIONISTË

-Ah, çfarë kukulle, psherëtiu gjenerali
gishti i madh bëri shenjën e asit
-E mirë Mona, po s’është e jona
ia priti gjenerali tjetër
dhe, sytë kafshuan vithet e femrës.

Dy gjeneralët kishin fi tuar beteja
me armiq të shpikur dhe femra reale
pushtues, ngadhnjyes, lavdishkruar
që nga yjet e togerit gjer tek të gjeneralit.

Por kishte zbritur koha e humbjeve
nëpër presidiume shoqatash me emra 
buçitës
që të kujtonin qitjet e topave
rrekeshin ta dëbonin vdekjen e lavdinë...

U shfaq kjo femër e kolme me minifund
shpina e çveshur, veluar me tyl
gjoksi provokues me jakën e hapur
dhe ata e kuptuan.....përkohësisht
s’u mbetej më asgjë për të pushtuar.
 

Lisbonë, 21 tetor 1998.

NËNËS

Tani ti je me mua nëpër ëndërrat
Që gjumin ma largojnë ndaj të ghdhirë
Vjen aty e ulesh butësisht
Dhe më thua: ji i drejtë e ji i mirë.
Të jem i tillë s’është predikim
Është detyrim për emrin që lë pas
Për një dëshirë që t‘u dogj në sy
Të më shihje aty lart
Ku nënat vënë ëndërrat e tyre.

Tani ti e ke strehën në kujtime,
Koha ikën,
Mundohet të të marrë me vete
Por ti më vjen
Dhe vjen sërish pendimi
Qortimi i pambaruar
Si errësimet, heshtjet hijet
Që pambarim janë në jetë.

A isha vallë si ti më doje?
A isha vallë siç ti kërkoje?
Dhe a të doja siç ëndërroje?
A të nderoja, të përhiroja
Ashtu sikur më ike të kërkoja?

Ah sa pak e mendojmë vdekjen
E atyre që kemi pranë!

                                  12.11.1978

LAKU

Mbi ju që lakun m’a shtërnguat
Në ditën time të vështirë
Po hedh përbuzjen e mëshirës
Dhe emrin e vetëm – faqenxhirë!

Mëshira i ka hije veç të fortit
Krenarit të vetmuar, zog i qiejve
Që ngrihet e fl atron mbi klithje e gjak
Dhe që nuk sheh zhabat zhytur në batak.

Mbi ju që lakun ma liruat
Në orën time të vështirë
Po hedh shkulmet e zemrës dlirë
Pa stepje, lehtësisht porsi fëmijë.

SHENJË E SHENJTË

Në kala, në rrugë të verbër
Kisha ime, e Shën Todrit
Ka një shenjë të shenjtë.
Askush nuk e di, askush nuk ma merr!

Barin e brymosi dimri
Muret i thërmoi acari
Në palcën e plloçave
Ka hyrë reaumatizma
Predikimet 
Kanë ikur në stratosferë
Aty ku është muzeu i zërave.
Asnjë përshpirtje, asnjë kambanë
Asnjë kurorë nuk është vënë
Përveç asaj kurore zërash 
Që vumë ne të dy:
“Martohemi këtu?”
Është një vend, është një shenjë
Përjetë e dashur edhe e shenjtë.

               Berat 8.3.1988.


