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ligjërisht do të kemi një akademi shumë më të
hapur ndaj botës akademike dhe universitare e
gatshme, për t’u përballur të gjithë së bashku me
sfidat e zhvillimit në të gjitha fushat e dijes dhe të
kërkimit.
Ju uroj punë të mbarë!

Ky aktivitet i rëndësishëm hapi veprimtaritë e
Seksionit të Shkencave Shoqërore e Albanologjike
për vitin 2019 dhe u përshëndet nga akademike
Floresha Dado, kryetare e këtij seksioni, dhe nga
akademik Vasil S. Tole, sekretar shkencor i ASH-së.
Forumi vazhdoi punimet me referimet dhe
diskutimet e eksperteve të ekonomisë dhe
financave, të cilët janë edhe autorë të botimit.

Fjala e akad. Kosta
Barjaba

Përshëndetja e akad.
Vasil S. Tole,

Ky është botimi i katërt i kolanës "Forume
publike të Akademisë së Shkencave". Pas botimit
"Rimodelimi i zhvillimit në kontekstet lokale"
(2016), "Asimetritë e zhvillimit, si shkak varfërie"
(2016) dhe "Rithemelimi i mirëqenies. Zhvillimi,
sfidant i varfërisë" (2014), "Përkthimi i rritjes
ekonomike në mirëqenie", vjen si një plotësues
logjik i saj, që ishte nisur si një trilogji mbi
zhvillimin dhe mirëqenien, vazhdon si tetralogji
dhe ndoshta do të shkojë edhe më tej. Ashtu si
"hambari" i mirëqenies është i pambarimtë, edhe
kërkimet e kontributet shkencore e botuese për
këtë temë nuk sosen asnjëherë.
Një pjesë e rekomandimeve jepen edhe në këtë
libër, i cili na ofron perspektiva të ndryshme.

Sekretar shkencor i ASh

Të nderuar deputetë, akademikë e profesorë,
Pjesëmarrja juaj në këtë aktivitet na nderon,
sepse përveç emrit dhe personalitetit tuaj, ju
përfaqësoni universitete dhe institucione të
rëndësishme të kërkimit shkencor dhe
mësimdhënies në Shqipëri.
Kam rastin e mbarë që me këtë rast, t’ju
falenderoj një e nga një të gjithëve: prof. dr. Arben
Malaj, prof. dr. Adrian Civici, prof.as. dr. Selami
Xhepaj, prof. Luixhi Perone dhe dr. Elisabeta
Kuarta, prof. dr. Agim Kukeli, prof. as. Mateo Spaho
dhe kandidate për doktore shkencash Irisi Beleraj,
që i jeni bashkuar idesë dhe propozimit të kolegut
tonë, akademikut Kosta Barjaba dhe seksionit të
shkencave shoqërore e albanologjike në
Akademinë e Shkencave, për të dhënë kontributin
tuaj në organizimin e veprimtarive shkencore
“Forume publike të Akademisë së Shkencave” si
edhe kolanës së botimeve me të njëjtin emër.
Seria në vijim e forumeve “Forume publike të
Akademisë së Shkencave” si dhe kolana që e
shoqëron atë analizojnë nga perspektiva të
ndryshme lidhjet e shumta midis zhvillimit dhe
mirëqenies. Ekonomistë, sociologë, politologë,
anëtarë të kabineteve qeveritare, deputetë të
shumicës dhe të opozitës, të majtë e të djathtë,
neoliberalë dhe liberalë socialë, kanë ardhur në
Akademi, kanë folur në këto forume dhe kanë
kontribuuar në këtë nismë edhe me qasjet e tyre
individuale, madje edhe politike të ndryshme.
Akademia e Shkencave po vijon të shërbejë si
një laborator idesh dhe analizash në të mirë të
zhvillimit të ekonomisë së vendit dhe mirëqenies
së qytetarëve. Me përfundimin së shpejti të
reformës sonë institucionale, Akademia edhe
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Prof. dr Arben Malaj i rikthehet temës së tij të
preferuar mbi ndikimet e krizës financiare në
ekonominë globale dhe shqiptare. "Kriza financiare
2008, shkaqet, pasojat dhe paketat antikrizë"
përveçse një analizë shkencore, është edhe një
udhëhartë politikash ekonomike, financiare,
bankare e sociale. Duke perifrazuar nobelistin e
njohur Paul Krugman se "Në kohë krize ne të gjithë
jemi kejnsianistë", leksioni që buron nga ky
kontribut i profesorit dhe ekspertit të njohur është
se në këto kohë ne duhet të jemi të gjithë
krugmanistë. Malaj i bashkohet grupit të
ekonomistëve të njohur të kohës, të cilët
propozojnë një paradigmë të re të modeleve
ekonomike, që i shpërndajnë më mirë përfitimet
ekonomike midis grupeve sociale, pa harruar
grupet në nevojë.
Kjo do të pengojë përshkallëzimin e krizës
financiare në krizë ekonomike, pastaj sociale e në
fund edhe politike. Duke zbritur në terrenin e
ekonomisë shqiptare, Malaj apelon se sinergjia
midis rritjes ekonomike dhe kohezionit social
kërkon zgjidhjen përfundimtare të të drejtës së
pronësisë. Prandaj reforma në drejtësi, lufta
kundër korrupsionit, informalitetit dhe pastrimit
të parave janë kushtëzime kryesore për
shëndoshjen e shoqërisë dhe integrimin europian
të Shqipërisë.
Në kontributin e tij "Profili dhe tiparet e rritjes
ekonomike në Shqipëri 1992-2018. Cila është
strategjia më e mirë për rritjen ekonomike?", prof.
dr. Adrian Civici, sfidon aksiomën tradicionale të
mendimit ekonomik se PBB është barometri i
pasurisë kombëtare, i zhvillimit social dhe
mirëqenies. Në fakt, tronditja e mbretërimit të PBB
si tregues i pasurisë së shoqërisë dhe i mirëqenies
së qytetarëve ka fillua prej kohësh. Siç ka sjellë në
vëmendjen e lexuesit shqiptar kuratori i këtij
botimi, akademik Kosta Barjaba, prej më shumë se
një dekade ekonomistët, sociologët dhe
politikëbërësit kanë vënë në dyshim funksionin e
PBB si matës i rritjes ekonomike dhe mirëqenies
së shoqërisë. Komisioni i njohur, i ngritur prej
Presidentit francez Sarkozi, dhe i përbërë nga
nobelistët Sen, Stiglitz dhe kolegu i tyre Fitoussi, i
propozoi
komunitetit
shkencor
dhe
politikëbërësve zëvendësimin e GDP-së me
Indeksin e Zhvillimit Njerëzor, HDI, si një
kombinim i jetëzgjatëssië, arsimimit dhe nivelit/
uljes së varfërisë. Prof. Civici rimerr në kontributin
e tij këtë argument dhe nënvizon se rritja e PBB
nuk mjafton për të dhënë një profil të qartë të
nivelit të jetesës dhe mirëqenies së shumicës së
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popullsisë. PBB nuk na ofron të dhëna për cilësinë
e jetës, qasjen e popullsisë në shërbimet bazë,
gjendjen e shëndetit fizik e mendor, nivelin e lirisë
ekonomike dhe demokracisë, zhvillimin e
qëndrueshëm etj. Prandaj ky botim, i cili insiston
se rritja ekonomike duhet të përkthehet në
mirëqenie për qytetarët, është një thirrje e
shkencëtarëve shqiptarë për vendimmarrësit dhe
politikëbërësit shqiptarë.
Titulli i këtij botimi e sjell termin "përkthim"
në thonjëza, por unë do t'ia hiqja ato. Sepse
përkthimi i rritjes ekonomike dhe zhvillimit në
mirëqenie nuk është një simbolikë apo dëshirë,
por një kërkesë racionale shkencore.
Ilir Barjaba i është qasur temës së rritjes e
zhvillimit nëpërmjet një treguesi e burimi
domethënës, investimeve të huaja. Në fokus të
analizës janë ndikimi i investimeve në sjelljen e
teknologjive të reja, hapjen e vendeve të punës dhe
përballueshmërinë e shërbimeve, të cilën do të më
pëlqente ta quaja "demokratizim" të shërbimeve
publike. Ndërkohë, ndikimi i investimeve të huaja
direkte në ekonominë shqiptare analizohet në
korrelacion me burime të tjera të zhvillimit, si
ndihma e huaj dhe remitancat. Analiza e dinamikës
së tyre jep pamje interesante për lexuesin e
specializuar, por edhe për një publik më të gjerë.
Profesori i Asociuar Selami Xhepa vjen me
analizën "Tregu financiar dhe rritja ekonomike:
Rasti i vendeve të Ballkanit Perëndimor". Përsëri
në një kontekst rajonal, duke iu referuar
zhvillimeve ekonomike në Shqipëri, BosnjeHercegovinë, Maqedoni, Mali i Zi dhe Serbi,
eksperti i njohur i ekonomisë dhe i financave
depërton në marrëdhëniet midis tregjeve
financiare dhe rritjes ekonomike. E vlerësoj realist
dhe të rëndësishëm përfundimin e tij se kreditimi
i ekonomisë nuk ka ndikuar në mënyrë
determinuese në rritjen ekonomike, por ka
ndikuar në mënyrë më efektive në rritjen e të
ardhurave për frymë. Autori rekomandon edhe
përqendrimin më të madh në dimensionet
themelore të lirisë ekonomike, si lufta ndaj
korrupsionit, zgjidhja e problemeve të pronësisë
dhe shteti i së drejtës.
Është mjaft i goditur fakti që në këtë botim
kontribuojnë dy studiues italianë, i mirënjohuri
prof. Perrone dhe studiuesja Elisabetta Quarta.
"Rrëfime pa histori të punëtorëve shqiptarë në
Itali" e bën interesante fakti se kontributi i
emigracionit dhe i kapitaleve financiare, humane
e sociale që fitohen nga emigrantët në vendet
pritëse analizohen nga perspektiva e dy
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studiuesve që janë marrë për një kohë të gjatë me
këtë temë. Studimi i tyre shqyrton format e punës
dhe përshtatjes së emigrantëve shqiptarë në
ekonominë dhe shoqërinë italiane. Vështirësitë
kryesore për emigrantët krijohen për shkak të
pamjaftueshmërisë së ligjeve, shmangies së të
drejtave dhe dobësisë së institucioneve. Kritikë në
analizën e tyre, Perrone dhe Quarta, mbeten
megjithatë racionalë, të drejtpërdrejtë dhe
konstruktivë.
Në studimin e tij "Mbi rritjen ekonomike dhe
produktivitetin", prof. Agim Kukeli paraqet një
analizë të teorive kryesore të rritjes ekonomike si
edhe të ecurisë së produktivitetit në disa vende të
rajonit: Shqipëri, Bosnje-Hercegovinë, Bullgari,
Kroaci, Maqedoni, Mali i Zi, Rumani, Serbi dhe
Slloveni. Ai përqendrohet në analizën e faktorëve
konvencionalë dhe institucionalë në rritjen e
produktivitetit.
Duke u nisur nga fakti se faktorët kryesorë që
kanë kontribuar në rritjen e produktivitetit janë
shpenzimet për edukim dhe hapja e ekonomisë
ndaj vendeve të tjera, autori rekomandon pikërisht
konsolidimin e këtyre dy faktorëve në politikat
për rritjen e produktivitetit të ekonomisë
shqiptare.
Profesori i Asociuar Mateo Spaho dhe
studiuesja e re Iris Beleraj, në kontributin “Shtet i
madh apo shtet i vogël: Shqipëria në kontekstin e
Europës Juglindore” analizojnë në kontestin
rajonal rolin e shtetit në rregullimin/derregullimin
e ekonomisë. Duke analizuar treguesit kryesorë
makroekonomikë, si të ardhurat tatimore,
shpenzimet e qeverisë, rritjen e borxhit publik,
raportin e investimeve ndaj PBB-së, paritetin e
fuqisë blerëse, autorët krahasojnë doktrinat
liberale dhe keinessjane si edhe avantazhet dhe

dobësitë e tyre.
Akademiku Kosta Barjaba,
editori i këtij botimi dhe i kolanës
“Forume Publike të Akademisë së
Shkencave” lexon dhe analizon
kujdesshëm disa prej programeve
të sistemit shqiptar të mirëqenies.
Duke zbritur në terrenin ku
zbatohen programet e mbrojtjes
shoqërore, bën përpjekje të
zbulojë sfidat e tyre, përtej
interpretimeve
apo
keqinterpretimeve joshkencore
të tyre. Ndihma ekonomike,
minimumi jetik, pagat minimale, e
Ardhura Bazë Universale dhe
programet e tjera të sistemit jepen në një kontekst
të gjerë bashkëkohor, përgjithësisht neutral nga
pikëpamja ideologjike. Autori vazhdon të
këmëngulë se rritja e ekonomisë duhet të prodhojë
më shumë vende të reja pune për shqiptarët.
Roli rregullator i shtetit në ekonomi, edhe në
këtë botim, ashtu si edhe tre botimet e mëparshme
të kolanës “Forume Publike të Akademisë së
Shkencave”, është analizuar nga perspektiva të
ndryshme. Shkencëtarë të ekonomisë, sociologë,
politologë, anëtarë të kabineteve qeveritare,
deputetë të shumicës dhe të opozitës, të majtë e të
djathtë, neoliberalë dhe liberalë socialë, kanë folur
në këto forume dhe kanë kontribuar në këtë
kolanë edhe me qasjet e tyre individuale, madje
edhe politike të ndryshme. Të tilla janë edhe
perspektivat e tyre mbi rolin e shtetit në ekonomi.
Por unë dëshiroj ta mbyll këtë parathënie duke
cituar nobelistin e ekonomisë, Milton Friedman, i
cili ka nënvizuar se “Ekzistenca e tregut të lirë
nuk mund të eliminojë nevojën për qeverinë.
Përkundrazi, qeverisja është thelbësore si një
forum, i cili përcakton “rregullat e lojës” dhe si një
arbitër që interpreton dhe detyron zbatimin e
këtyre rregullave”.

https://www.youtube.com/
watch?v=O63c4dfeP3M&fbclid=IwAR0uQCStKSTHom17mXT0VZIDtWRMxIjFFr0VFoE5l1TREpnWESQZnuV6r4
http://www.gazetadita.al/perkthimi-i-rritjesekonomike-ne-mireqenie-forumi-publik-iakademise-se-shkencave/?fbclid=IwAR2ZiWqpIISOuWznjcn9E6oOZZSL6Gun4e1H9r8pzVAeTHt—E11g6wro
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SIMPOZIUME SHKENCORE

Simpoziumi XIII
ndërkombëtar i
“Ruajtjes së
Biodiversitetit dhe
Përdorimit të
Qëndrueshëm për
Zhvillimin Rural”
Simpoziumi i XIII të ndërkombëtar i “Ruajtjes
së Biodiversitetit dhe Përdorimit të Qendrueshëm
për Zhvillimin Rural”, organizuar nga Fondacioni
BLEKALB; Akademia e Shkencave e Shqiperise;
Ministria e Bujqesise Zhvillimit Rural; Ministria e
Turizmit dhe Mjedisit; Universiteti Bujqesor i
Tiranës; Universiteti Fan S. Noli, Universiteti i
Prishtinës, Universiteti Polis; Universitetit te
Zagrebit; Universitetit Hasan Prishtina dhe atij
Haxhi Zeka, Kosove; Universitetit shteteror te
Tetoves, Maqedoni; Qendrat për Transferimin e
Teknologjive Bujqesore Fushë Krujë dhe Korçës,
në bashkëpunim me Instituti i Bujqësisë Biologjike

dhe Fondacionin AGRINET – Korçë.
Në fjalën e tij Akad. Salvatore Bushati, Kryetar i
Seksionit të Shkencave Natyrore e Teknike, theksoi
se Simpoziumi i XIII të nderkombëtar i “Ruajtjes së
Biodiversitetit dhe Përdorimit të Qendrueshëm për
Zhvillimin Rural” është një eveniment që do ta
konsideroja shumë të rëndësishëm, traditë tashmë
që zhvillohet cdo vit - një mundësi më shumë për të
raportuar e reflektuar mbi arritjet dhe për të
diskutuar për punët që na presin dhe që duhet të
bëjmë, për të përballuar sfidën për ruajtjen,
miradministrimin dhe zhvillimin e biodiversitetit
në vendin tonë e më gjerë në rajon. Për këtë qëllim,
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vazhdoi Ai, një mjedis të tillë të kualifikuar, me
kërkues, novatorë, profesorë, drejtues e veprimtarë
të shoqërisë civile, biznesit, si dhe me praninë e
politikëbërjes do ta vlerësoja si rastin më të mirë
për diskutime të thelluara të problematikave të
zhvillimit të qendrueshëm të Biodiversitetit dhe
mjedisit. Prof. Bushati adresoi një nderimin më të
madh për të gjithë ata që jetën e tyre profesionale ia
kanë kushtuar studimit të pasurisë mjaft të çmuar
të biodiversitetit e mjedisit; përshëndeti dhe
përgëzoi ata që me pasion dhe këmbëngulje
punojnë për ta studiuar, ruajtur, zhvilluar dhe
përdorur në mënyrën më të mirë të mundshme, këtë
pasuri të madhe të vendit tonë që siguron zhvillimin
e qëndrueshëm.
Në ligjëratën e tij ai u ndal në rendësinë e
Biodiversiteti, si burim i rëndësishëm për zhvillimin
ekonomik e shoqëror dhe si i tillë, ai duhet të përdoret,
por jo të keqpërdoret duke e shteruar atë, por të
mbrohet dhe rigjenerohet. Kërkesat për prodhim, për
të plotësuar nevojat ushqimore dhe të jetës, duan
gjithnjë e më shumë të përdorin potencialet e botës
së gjallë, bimore e shtazore. Racionaliteti në
përdorimin e këtyre potencialeve është
domosdoshmëri. Është detyrë e jona, vazhdoi Ai, të
gjejmë rrugët më të mira e më të sigurta, për ta
mbrojtur këtë pasuri, për ta përdorur dhe për ta
zhvilluar më tej atë. Kjo është një detyrë e
domosdoshme e kërkimit shkencor për një kontribut
racional në praktikat prodhuese inovative. Duke
cituar një nga programet përparësore të Strategjisë
Kombëtare të Kërkimit, Zhvillimit Teknologjik dhe
Inovacionit është Bujqësia dhe Ushqimi, ai ritheksoi
edhe prurjet nga analiza mbi fushat prioritare të
kërkimeve shkencore që duhen të zhvillohen në
Shqipëri në kuadër të Programeve Kombëtare për
Kërkim e Zhvillim. të organizuar nga Akademia e
Shkencave me një komunitet shkencor të zgjeruar e
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në bashkëpunim me Agjencinë
Kombëtare të Kërkimit e
Zhvillimit e Inovacionit, të cilat
janë në përputhje me direktivat
e BE në Programin Horizon2020 ka vendosur prioritet
sigurinë ushqimore krahas
shëndetit dhe sigurisë së
energjisë, ku shprehet qartë
se”Specializimi inteligjent dhe
inovacioni”
synon
që
institucionet e arsimit të lartë të
luajnë edhe rolin e qendrave të
zhvillimit dhe inovacionit
rajonal, në përgjigje të nevojave
të tij dhe të tregut rajonal të punës; për këtë “qëllimi
është krijimi i bazave për një bashkëpunim të
frytshëm ndërmjet strukturave të kërkimit shkencor,
agjencive për zhvillimin rajonal, qeverisjes vendore
dhe bizneseve të rajoneve përkatëse dhe
shfrytëzimin e mundësive dhe hapësirave për
projekte të përbashkëta, që të ndihmojnë në
zhvillimin e qëndrueshëm të rajoneve”. Këto nisma
për kërkim e zhvillime multidiplinore në këtë fushë
prioritare gjejnë hapësira për financime në
Programet IPA ndërkufitare: Shqipëri Greqi,
Shqiperi- Maqedoni, Shqiperi-Kosove e Shqipëri-Mali
i Zi.
Prof. Bushati, gjithashtu tërhoqi vemendjen që
për këto nisma komuniteti shkencor ka nevojë për
mbështetje nga qeveria e strukturat e saj, duke pasur
parasysh që produkti shkencor i kërkimeve: të jetë
i vërtetë, të gjejë zbatueshmëri me prurje innovative
për zhvillim, brenda rregullave të etikës, duke
justifikuar investimin e bërë për të, por dhe ai duhet
të përputhet me prioritetet e nevojave të vendit e
në pëputhje me strategjitë ekzistuese. Nismat e
programuara e që po zbatohen nga qeveria për
zhvillimin prioritar të turizmit janë të lidhura
ngushtë me ato të 100 fshatrave turistike, e që në
fakt janë tejkaluar në numër. Të gjitha këto kërkojnë
përfshirjen serioze të kërkimit shkencor, në cilësi,
volum dhe standarde.
Në përfundim ai tha se simpoziumi i sotëm
duhet të jetë një ndër produktet e përpjekjeve tuaja
të përbashkëta për të realizuar gjendjen,
problematikat e prioritetet e biodivesitetit për
ruajtjes e të përdorimit të qëndrueshm për
zhvillimin rural e pë të cilat sfida që kemi përpara
është e madhe, është sfidë globale. Ndaj dhe
përballja e saj mund të arrihet vetëm kur të gjithë
të jemi të ndërgjegjeshëm e të punojmë së bashku
në kërkim e zhvillim.
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KONFERENCË SHKENCORE

100-vjetori i vdekjes së Ismail Qemalit
Me rastin e 100-vjetorit të vdekjes së Ismail
Qemalit, më 24 janar 2019, Bashkia Vlorë në
bashkëpunim me Akademinë e Studimeve
Albanologjike, Akademinë e Shkencave të
Shqipërisë, dhe Universitetin “Ismail Qemali”
organizuan konferencën shkencore me temë:
“Figura dhe roli i Ismail Qemalit në zhvillimet
politiko-shoqërore në fillim të shek. XX dhe në
shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë”. Akademia e
Shkencave e Shqipërisë u përfaqësua nga
akademikët Floresha Dado, kryetare e Seksionit
të Shkencave shoqërore dhe albanologjike dhe
akad. asoc. SHABAN SINANI, sekretar shkencor i
Seksionit të ShShA, i cili mbajti kumtesën me temë:

tij, se çështje më vete.
Ismail Qemali i vuri kurorë nderi një periudhe
të historisë shqiptare, periudhës së themelimit të
ideologjisë kombëtare, dhe i hapi portën një
periudhe tjetër, asaj të shtetit të pavarur shqiptar.
Ai e ka stabilizuar vendin e tij në historinë e
Shqipërisë, duke mbetur prej të paktave figura që
nuk kanë ndryshuar vend bashkë me ndryshimet
shpesh herë trillane në orientimin e përgjithshëm
të vendit.
Përkundër admirimit të padiskutueshëm nga
një brezni në tjetrën, që Ismail Qemali ka merituar
e meriton, para së gjithash prej asaj historie që e
shkruan vetë populli, prej këngës popullore dhe
gojëdhënës kombëtare, burimet historike për
jetën dhe veprimtarinë e tij mbeten shumë
modeste. Nëse fondi i Syrja bej Vlorës dhe i
trashëgimtarëve të tij në Arkivin Qendror
Shtetëror përmban më shumë se 4500 fletë

Figura e themeluesit të shtetit:
një shpërputhje midis
historisë dhe gojëdhënës

Të gjitha diskutimet kyçe për fatin e Shqipërisë
e të shqiptarëve në shekullin XX e këndej janë të
lidhura me personalitetin e Ismail Qemalit.
Gjatë veprimtarisë së tij aktive prej mbi një
gjysmë shekulli, Ismail Qemali dëshmohet i lidhur
me shumicën e çështjeve kombëtare në Ballkan e
në gjithë ish-perandorinë: me neohelenizmin, me
rilindjen bullgare, me zgjimin maqedonas, me
çështjen armene, me çështjen sllave në përgjithësi,
me çështjen hebreje dhe atë egjiptiane. Pjesa më e
madhe e tyre ishin për të më shumë një mundësi
për t’iu afruar çështjes shqiptare, që ishte kauza e

9

BULETIN8

http://akad.gov.al/ash/buletinet-informative

dorëshkrim, koleksioni i Ismail Qemalit përmban
vetëm 750 fletë.
Arsyeja kryesore e kësaj shpërputhjeje ka
lidhje me qendrimet ideologjike të historiografisë
së gjysmës së dytë të shekullit XX. Për shkak të
puritanizmit të saj të njohur, kontributet e
personaliteteve shqiptare si reformatorë të ishperandorisë otomane, si konstitucionalistë dhe
legjislatorë, si faktor ndikimi për ta shpëtuar
supershtetin teokratik e ushtarak nga rrënimi, nuk
ishin të mirëpritura. Kjo ishte e vlefshme edhe për
Ismail Qemalin. Në emër të parimit ideologjik të
konsekuencës dhe koherencës, thuajse gjithçka
që Ismail bej Vlora kishte të vlefshme në jetën e tij
si funksionar në ish-perandorinë prej së cilës ndau
Shqipërinë e mpakur, si ndorues, si diplomat, si
mendimtar modern i saj, duhej lënë në heshtje.
Arsyeja e dytë e rëndësishme e shpërputhjes
midis burimeve dhe legjendës ka lidhje me shtrirjen
ndërkontinentale të veprimtarisë së Ismail Qemalit
nga Azia në Europë e në Afrikë, duke i lënë gjurmët
e shkruara në dhjetëra arkiva e gjuhë, ku edhe sot
janë të pakëshilluara.
Tejkalimi i kësaj shpërputhjeje do të jepte
mundësi që shumë pyetje, të thjeshta e të
komplikuara, të merrnin përgjigje të argumentuar,
duke nisur prej pyetjes për formën e saktë të emrit
të tij. Gjenealogjia e Vlorajve ishte një prej më të
njohurave dhe më të konfirmuarave në historinë
e ish-perandorisë dhe në atë shqiptare. Referuar
kësaj gjenealogjie, pjesa mbiemërore e themeluesit
të shtetit shqiptar, në të dyja format, Qemali /
Kemali, nuk ka lidhje patrimoniale me asnjë
paraardhës, nuk është as emër atësie, as patronim.
Forma e vërtetë e emrit të tij do të ishte si e gjithë
Vlorajve të tjerë: Ismail bej Vlora.
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Ka studiues që janë përpjekur ta shpjegojnë me
qendrime ideologjike këtë formë të emrit të
themeluesit të shtetit shqiptar. Sipas tyre, ata
atdhetarë që mbajtën qendrim të paqortueshëm
para dhe gjatë Pavarësisë, historiografia
tradicionale i çliroi nga titulatura e vjetër
perandorake. Kështu u bë me Naim Frashërin dhe
dy vëllezërit, por jo dhe me Faik bej Konicën dhe
personalitete të tjerë të njëkohshëm, që vinin nga
familje të tilla si Vrionët, Toptanët, Vërlacët e të
tjerë. Edhe vetë Vlorajt u paraqitën në histori me
dy forma: në një anë qendronte Eqrem bej Vlora
dhe në anën tjetër Ismail Qemali.
Nuk mund të mohohet që ruajtja e titulaturës
së vjetër, ose heshtja e saj, ishin edhe shprehje
qendrimi emocional ndaj figurës që i përmendej
ose jo. Por në rastin e Ismail Qemalit është pak më
ndryshe. Pjesa e dytë e emrit të plotë të tij, me të
cilin njihet në histori, është thjesht një ndajshtim
lëvdues, me kuptimin “i përsosuri”. Kështu, ky
nderim që iu bë për shkak të meritave të tij të
njohura si mendimtar e veprimtar ndërkombëtar,
më pas iu bë pjesë e emrit.
Kjo është më e vogla ndër çështjet që lidhen me
veprimtarinë e Ismail Qemalit, që historia gojore
nuk mund ta shpjegojë, aq më pak t’i zërë vendin
historisë së shkruar. Për arsye të ndryshme kanë
mbetur pa u certifikuar ende çështje të tilla si: pse
Ismail Qemali për një kohë kishte besim në idenë e
një konfederate shqiptaro-greke dhe më pas edhe
të një mundësie konfederimi shqiptaro-bullgar; si
i përdori ai çështjet e pazgjidhura ballkanike në
dobi të faktorizimit të shqiptarëve; cilët ishin
motivet e pjesëmarrjes së tij në nisma të tilla si
kongresi i Parisit më 1902; qendrimet e tij herë në
funksione qeverisëse e herë në krahun e opozitës
a i shërbyen çështjes shqiptare;
duke ndërmarrë nisma
decentralizuese
dhe
reformuese
brenda
perandorisë a kishte si qëllim
themelor në mendje të
ardhmen e supershtetit të
ndryshkur otoman apo
ndërkaq ishte duke projektuar
Shqipërinë e ardhshme të
pavarur, së cilës po i vinte
radha të ndahej pas Greqisë,
Vllahisë, Serbisë, Bullgarisë,
Malit të Zi dhe Moldavisë.
Një prej pyetjeve më
delikate ka të bëjë me të
ashtuquajturat lëkundje të
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Ismail Qemalit midis sovranitetit dhe
suzerenitetit dhe më tej edhe gojëdhëna e
pendimit të tij për pavarësinë e
pambrojtshme dhe e një projekti të fshehtë
për rikthimin formal të autoritetit
perandorak mbi Shqipërinë, në kushtet kur
luftërat ballkanike mund ta shpërbënin atë,
që lidhet edhe me emrin e Beqir Grebenesë
dhe të rolit të tij si korrier e ndërmjetës me
sulltanin kalif. Ka edhe çështje më të
thjeshta, si ajo e emërimit të kryemyftiut të
Shqipërisë në të njëjtën ditë me formimin e
qeverisë kombëtare, që formalisht shenjon
edhe pavarësimin e meshihatit muhamedan
prej kryeqendrës botërore të këtij besimi, ngjarje
që vuloset me kongresin e vitit 1922.
Nga një periudhë historike në tjetrën dorëheqja
e Ismail Qemalit është komentuar si një akt
dëshpërimi dhe pashprese, që kishte lidhje me
qendrimin e shteteve të Perëndimit ndaj çështjes
shqiptare, me luftërat ballkanike dhe me Luftën e
Parë Botërore që po afrohej, gjithaq edhe me
moskuptimet e brendshme dhe me zhgënjimin prej
bashkëveprimtarëve. Ky proces nuk është
historizuar ndonjëherë. Formulime të tilla si “dha
dorëheqjen nën presionin e komisionit
ndërkombëtar të caktimit të kufijve”, caktuar nga
Konferenca e Londrës, në raportin gjashtë me një
(gjashtë nga Bota dhe një nga vendi) janë kthyer
në fraza të ngurta dhe përsëriten nga një kohë në
tjetrën. Mirëpo pyetja nëse I. Qemali ishte
informuar paraprakisht se bashkë me njohjen e
subjektivitetit ndërkombëtar të Shqipërisë në

shkallë relative Konferenca e Londrës kishte
vendosur edhe formën e sistemit politik të shtetit
të ardhshëm shqiptar nuk është bërë ende. Ismail
Qemali ishte republikan në bindje dhe e
konsideronte parlamentarizmin si formën më të
frytshme të qeverisjes.
Të dhënat burimore na çojnë drejt përfundimit
se themeluesit të shtetit të pavarur shqiptar jo vetëm
i ishte bërë e ditur se Shqipëria e ardhshme do të
ishte një shtet me kurorë, madje të trashëgueshme,
por ndoshta dhe ia ofruan atij vetë kurorën, duke i
lënë si mundësi alternative dorëheqjen. Në të vërtetë,
me përjashtim të periudhës 1920-1928, e gjithë
periudha historike e Shqipërisë deri në mesin e
shekullit XX është e sunduar prej formës mbretërore.
Në fillim principatë e trashëgueshme, më pas një shtet
me pleqësi ose me katër çerekmbretër, që i përgjigjej
formës së mbretërisë polikratike, për të mbërritur
tek mbretëria absolute e Zogut, pasuar nga kurora e
Viktor Emanuelit dhe së fundmi tek regjenca e
periudhës naziste, sërish formë polikratike
mbretërore.
I. Qemali, edhe sikur të mos ishte njoftuar për
paracaktimin e formës së regjimit, ishte më se i
informuar për ta kuptuar se në Ballkanin e shteteve
mbretërore dhe në Europën e perandorive nuk
mund t’i hapej rrugë një shteti të vogël republikan
në Shqipërinë e sapondarë prej një sundimi të gjatë
ksenokratik. Me këtë mund të shpjegohet qartazi
pse I. Qemali e dha dorëheqjen pa komentuar dhe
pa përmendur asnjë argument, sepse çdo shpjegim
mund ta shndërronte figurën e tij nga njeriu i
pavarësisë në njeriun e kurorës sovrane. Gjasat
që ai të mirëkuptohej ishin të pamundshme.
Tejkalimi i mospërputhjeve midis histories
gojore dhe asaj të shkruar, në fund të fundit
historizimi i gjithë nyjave të jetës të Ismail Qemalit,
mbetet një detyrë e trashëguar prej traditës së
mëhershme të kësaj dije.
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10 janar 2019

Mbledhje e Asamblesë së Akademisë së Shkencave

“PËR ZGJEDHJET E REJA TË KRYESISË SË
AKADEMISË SË SHKENCAVE DHE NGRITJEN
E KOMISIONIT TË ADMINISTRIMIT TË
KËTYRE ZGJEDHJEVE”
Vendimi i Asamblesë së Akademisë së Shkencave
AKADEMIA E SHKENCAVE
ASAMBLEJA

Nr. 4 prot.

dhe shkresës nr. prot. 452/1, datë 26.12.2018
të Këshillit Ekzekutiv drejtuar Asamblesë së
ASH-së, ku aprovohet kërkesa e tyre për
organizimin e mbledhjes së asamblesë më
datën 10 janar 2019, ora 11.00 në sallën “Aleks
Buda” (bashkëmbyllur);
Sa më sipër, Asambleja e Akademisë së
Shkencave të Shqipërisë, e mbledhur sot më
10 janar 2019, pas arritjes së kuorumit (shih
listën bashkëmbyllur), miratimit të rendit të
ditës dhe të diskutimeve të akademikëve;

Tiranë, më 10.01. 2019

VENDIM
Nr. 1, datë 10 janar 2019
“Për zgjedhjet e reja të kryesisë së
Akademisë së Shkencave dhe ngritjen e
komisionit të administrimit të këtyre
zgjedhjeve”
Drejtuar:
Asamblesë së Akademisë së Shkencave;
Seksionit të Shkencave Shoqërore e
Albanologjike në Akademinë e Shkencave;
Seksionit të Shkencave Natyrore e Teknike
në Akademinë e Shkencave;
Sektorit të bibliotekës dhe të botimeve
shkencore; Sektorit të financës; Sektorit të
personelit.
Për dijeni:
KRYEMINISTRISË
Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë;

Mbështetur:
1. Ligjit nr. 9655, datë 11.12.2006, Për
Akademinë e Shkencave të Republikës së
Shqipërisë, neni 10, pika 1, 2, 3;
2. Statutit të Akademisë së Shkencave¸ neni
14,
3. Propozimit të një grupi akademikësh
përmes shkresës nr. prot. 452, datë
17.12.2018 drejtuar Këshillit Ekzekutiv të
Akademisë së Shkencave (bashkëmbyllur); si

KONSTATOI:
Në bazë të ligjit në fuqi të sipërcituar, duhet
të hapet procedura e zgjedhjeve për Kryesinë
e re të ASH-së, duke qenë se edhe mandati i
të vetmit anëtar të Kryesisë dhe njëherësh të
vetmit funksionar me fuqi juridike, Sekretarit
Shkencor, përfundon në mbarim të muajit
shkurt 2019.
Për sa më sipër Asambleja;
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VENDOSI:
1. Të ngrejë komisionin e zgjedhjeve të
përbërë nga 3 anëtarë të saj për të
administruar procesin e zgjedhjeve që
përfshin: kalendarin me datat, kriteret dhe
procedurat e konkurrimit, pranimin e
kandidaturave, të formularëve dhe të
dokumentacionit përkatës, paraqitjen e
vizionit të kandidatëve dhe votimin e fshehtë
në asamblenë e ASH-së. Ky komision do të
administrojë gjithë procesin, deri në votimin
e Kryesisë së re.

BULETIN8

http://akad.gov.al/ash/buletinet-informative

Komisioni përbëhet nga:
Akademik i asociuar Shaban Sinani
Akademik Neki Frashëri
Akademik Jani Vangjeli
dhe ka për kryetar akademik Jani Vangjeli
caktuar nga vetë komisioni.

2. Asambleja vlerësoi që, meqë projektligji
për reformimin e institucionit është në fazën
përfundimtare të aprovimit nga Këshilli i
Ministrave dhe Kuvendi i Shqipërisë, data e
zgjedhjeve të përcaktohet nga komisioni në
varësi të hyrjes në fuqi të ligjit të ri.
3. Takimet dhe mbledhjet e Komisionit do
të zhvillohen në ambientet e Akademisë së
Shkencave. Detyrën e sekretarisë së
Komisionit e kryen sekretarja e Kryesisë së
Akademisë së Shkencave e cila do të
dokumentojë të gjithë veprimtarinë e tij.
4. Komisioni i zgjedhjeve informon
rregullisht Asamblenë e ASH-së për të gjitha
çështjet që lidhen me mirë organizimin e
këtyre zgjedhjeve.

5. Akademia e Shkencave të mbështesë në
të gjitha format, veprimtarinë dhe nevojat e
funksionimit të komisionit të zgjedhjeve dhe
të anëtarëve të tij.
6. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohen
komisioni i zgjedhjeve, seksionet gjegjëse
shkencore të Akademisë së Shkencave dhe
nënstrukturat e tjera të saj, përmendur në
krye të këtij vendimi.
7. Ngarkohet specialisti i shërbimit IT për
publikimin e këtij vendimi në faqen zyrtare
dhe në rrjetet sociale të Akademisë së
Shkencave.
8. Ngarkohet Këshilli Ekzekutiv për
ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Sekretar Shkencor
Vasil S. Tole

http://akad.gov.al/ash/pdf/
VENDIM_NR_1_I_ASAMBLESE_DT_10_JANAR_2019p.df?fbcidl=IwAR0dCaIsBdCwr6MOFpGsJ3EOkgXa317tLySoKaRXAtXsO3KD4HPfFIIoyY

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI

31 janar 2019
Më datë 31 janar 2019, u nënshkrua marrëveshja midis Akademisë
së Shkencave të Shqipërisë dhe Kolegjit Universitar “Qiriazi”.
Marrëveshja u nënshkrua në ambientet e Akademisë nga Sekretari
Shkencor i ASHSH akademik Vasil S. Tole, dhe nga Presidenti i
Kolegjit Universitar “Qiriazi”, profesor Gjokë Uldedaj në prani të
Kryetarit të Seksionit të Shkencave Natyrore e Teknike akademik
Salvatore Bushati, Rektorit të Kolegjit Universitar prof. Agim Binaj,
dhe Dekanëve të universitetit prof. Abdyl Sinani, prof. Bajram
Yzeiraj dhe dr. Pashk Lekaj. Marrëveshja parashikon kryerjen e
aktivitetetve dhe projekteve të përbashkëta në interes të kërkimit
shkencor, arsimit të lartë universitar e pasuniversitar dhe në
përputhje me politikat e institucioneve respektive.
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MARRËVESHJE
BASHKËPUNIMI
28 dhjetor 2018
Më datë 28 djetor 2018 u nënshkrua në mjediset
e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë një
marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Seksionit të
Shkencave të Shqipërisë dhe Shoqatës Shqiptare
të Matematikës. Marrëveshja u nënshkrua nga
Kryetari i Seksionit të Shkencave Natyrore dhe
Teknike akad. Salvatore Bushati dhe Kryetari i
Shoqatës Shqiptare të Matematikës Dr. Adrian
Naço. Ishin të pranishëm dhe anëtarë të tjerë të
Seksionit dhe të Shoqatës.
Marrëveshja lindi si një nevojë e rritjes së
mëtejshme të promovimit, nxitjes dhe përkrahjes
së kërkuesve të rinj dhe talenteve të reja në fushën
e matematikës. Nëpërmjet kësaj Marrëveshjeje do
të bëhet e mundur jo vetëm organizimi i
veprimtarive të ndryshme (ligjërata shkencore
dhe edukuese, referime, konferenca, sesione,

workshope, promovime botimesh, promovime të
olimpiadave apo konkurseve kombëtare dhe
ndërkombëtare të matematikës etj.) por dhe
promovimi i matematikanëve shqiptarë të
diasporës si dhe propagandimi i punës së veçantë
me nxënës dhe studentë për zhvillirnin dhe
evidentimin, promovimin dhe përkrahjen e
talenteve të reja në matematikë.

Mirënjohje për Akademinë e Shkencave

Çmimi i Madh “Harpa”
Fondacioni “Harpa” i jep çmim mirënjohjeje Akademisë së Shkencave.
“Është një gjest fisnik që Fondacioni “Harpa” i jep këtë mirënjohje Akademisë
së Shkencave. Ky është një çmim në çastin e duhur, qe ne e vlerësojmë shumë,”
tha akademiku i asociuar Shaban Sinani në emër të ASH-së. Akademia e
Shkencave i njeh detyrimet e saj edhe për trashegiminë shpirtërore të Fierit,
e posaçërisht për pasuritë natyrore të këtij rajoni. Por ky çmim na bën të
vlerësojmë më me përgjegjësi mundësitë për bashkëpunim më të frytshëm
me fondacionin “Harpa” dhe institucionet kulturore e shkencore të Fierit.
Gjatë ceremonisë akademik i asociuar Gjovalin Shkurtaj u ftua të dorëzonte
çmimin e personalitetit “in memoriam”, që Fondacioni “Harpa”këtë vit ia
akordoi poetit Fatos Arapi, i ndarë nga jeta disa muaj më parë.
www.akad.gov.al
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Festivali PIANODROM
Më 17 dhjetor 2018, ora 19.00 në sallën ALEKS BUDA në Akademinë e Shkencave u mbajt
koncerti i fundit i festivalit PIANODROM. Me veprat e kompozitorëve Feim Ibrahimi, Aleksandër
Peçi, Hajg Zaharian, Thoma Simaku, Vasil S. Tole dhe Endri Sina.
www.akad.gov.al

Akademiku ynë
Ismail KADARE
zgjidhet ANËTAR I
JASHTËM I
AKADEMISË SË
SHKENCAVE DHE
ARTEVE TË MALIT
TË ZI

Lajmi bëhet i ditur nga letra që
presidenti i Akademisë, akademik
Dragan K. Vukčević, i ka dërguar z.
Kadare: www.akad.gov.al

Letra zyrtare që njofton zgjedhjen e akademikut Ismail Kadare si
anëtar i jashtëm i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Malit të Zi.
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“Kompozitori Kozma Lara një jetë me muzikë”
Akademia e Shkencave në bashkëpunim me Universitetin e Arteve, Fakultetin e Muzikës, organizuan
aktivitetin “Kompozitori Kozma Lara - një jetë me muzikë”, i cili mblodhi në sallën “Aleks Buda”
kompozitorë, artistë, kritikë të artit, muzikëdashës e miq të kompozitorit të njohur të prof. Kozma
Larës.
Mbi veprimtarinë krijuese të tij, e cila zë fill që në vitet ’60 dhe shtrihet gati në të gjitha gjinitë e
format muzikore, në fushën e muzikës vokale, të muzikës së dhomës, simfonike, koncertore e skenike,
folën prof. Edmond Buharaja, prof. Zana Shuteriqi, akad. Vasil S. Tole, dr. Mikaela Minga dhe akad nga
Kosova Zeqirja Ballata. Gjithashtu përshëndetën punën gati 74-vjeçare të kompozitorit Lara edhe kolegë
e të njohur të pranishëm. Në fund të kësaj veprimtarie, nën tingujt e muzikës së tij, prof. Kozma Lara
ndau me të pranishmit kujtime, mbresa e orë të tëra pune e bashkëpunimi të krijimtarisë së tij muzikore.

“Muzika në përgjithësi që unë e
barazoj me tinguj merr jetë sikur
të jenë një ose dy tinguj. Ata bëjnë
shumë jo vetëm në sferën
intelektuale, por edhe në atë të
gjallën. Të dyja sëbashku
komunikojnë me njëra tjetrën dhe
na japin pikërisht atë madhoren,
atë që mishërohet në një vepër
qoftë e vogël ose e madhe”
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KALENDAR HISTORIK

551- vjet nga vdekja e Heroit tonë Kombëtar
Gjergj Kastrioti SKËNDERBEU

Gjergj Kastrioti SKËNDERBEU (1405–
17.01.1468) është Heroi Kombëtar i shqiptarëve,
strateg e burrë shteti i madh, që udhëhoqi luftën
për liri e pavarësi kundër pushtimit osman, për
bashkimin politik-shtetëror të popullit shqiptar;
një nga figurat e shquara të historisë së shek. XV
në plan ndërkombëtar. Pinjoll i një familjeje të
madhe feudale, S. ishte më i vogli i katër djemve të
Gjon Kastriotit.
Fëmijëria e tij bie në vitet kur vërshimet
grabitqare osmane erdhën duke u shtrirë në tokat
shqiptare që nga Jugu drejt Veriut, duke i imponuar
vendit një regjim që sillte një rëndim të
përgjithshëm ekonomik-shoqëror të popullsisë.
Nën këto goditje u gjendën qysh herët edhe
zotërimet e Kastriotëve, që shtriheshin në
Shqipërinë qendrore-lindore. Lufta kundër këtij
pushtimi me rrjedhime shkatërrimtare që vinin
në rrezik gjithë zhvillimin e arritur nga vendi si

dhe të ardhmen e popullit shqiptar, përbënte
përmbajtjen kryesore dhe detyrën themelore të
jetës dhe veprimtarisë së S. si dhe të gjithë epokës
që mori prej tij, si figurë qendrore, emrin. Ndërsa
ka mjaft të dhëna arkivore për veprimtarinë e S.,
janë të pakta të dhënat për jetën e tij vetjake e
sidomos për rininë dhe periudhën e parë të
veprimtarisë së tij deri më 1443, e cila mbetet ende
mjaft e errët. Burimi kryesor dhe më i rëndësishmi,
është vepra e Shqiptarit Marin Barleci; të dhënat
kanë ardhur duke u vërtetuar, plotësuar dhe
korrigjuar në një varg rastesh edhe nga shumë
burime të tjera, midis tyre edhe osmane. S. lindi
më 1405, siç mund të llogaritet nga data e saktë e
vdekjes, 17 janar 1468, kur ai, sipas Barlecit, ishte
63 vjeç; nuk mund të thuhet se cili nga zotërimet
e Kastriotëve ishte vendlindja e tij. Nga burime të
ndryshme vërtetohet e dhëna e Barlecit se, pasi
kishte qenë dorëzuar peng qysh më parë (1410)
një vëlla më i madh, u dorëzua edhe Gjergji në
moshë të njomë, bashkë me dy vëllezër të tjerë. Ky
dorëzim mund të ketë ndodhur pas v. 1415, kur
osmanët, me marrjen e Krujës, u vendosën tashmë
në mënyrë të qëndrueshme në Shqipërinë
Qendore. Në oborrin e Mehmetit I dhe mandej të
Muratit II, Gjergji hyri e u edukua në shkollën e içogllanëve ku, për të zhveshur vendet e pushtuara
nga forcat më të afta drejtuese, djemtë e sunduesve
të nënshtruar përgatiteshin në mënyrë të veçantë
për funksionet e ardhshme si qeveritarë të bindur
e sidomos në ato vende, ku sundimtarët osmanë
hasnin në qëndresën e popullsisë. Gjergji u shqua
qysh herët për aftësitë e tij të mëdha; në fushata të
ndryshme ushtarake të Osmanëve në Ballkan dhe
në Azinë e Vogël ai fitoi përvojë të madhe
ushtarake. Duke përqafuar islamin, me emrin e ri
“Skënderbej”, që e mbajti vetë gjatë gjithë jetës dhe
me të cilin u bë i njohur në gjithë botën, ai arriti në
poste të larta në radhët e feudalëve ushtarakë
osmanë. Largimi nga familja nuk e shkëputi S. nga
vendlindja, ku ai mund të kthehej kohë më kohë,
as nga fatet e saj.
Familja e Kastriotëve, edhe pse e shtrënguar
gjithnjë e më fort prej trysnisë osmane, ruajti ende
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për një kohë, deri më 1430, si vasale e sulltanit,
zotërimet e veta duke pritur ashtu si dhe
sundimtarë të tjerë shqiptarë, rrethana më të
favorshme për të hedhur poshtë sundimin e huaj.
Në fakt ajo vazhdonte ta konsideronte Gjergjin
gjithmonë si pjesëtar të saj e bashkësundimtar me
të drejta të plota dhe e përfshiu emrin e Gjergjit në
një varg veprimesh që zhvilloi në v. ’20–’30: më
1420 në marrëveshjen tregtare me Raguzën, më
1426 në aktet e dhurimit të disa fshatrave për një
manastir në malin Atos, si dhe më vonë më 1437,
kur i ati kërkonte mbrojtjen e Venedikut dhe më
pas të Raguzës. Kjo ndodhte kur në të njëjtën kohë
(1428) dihej se ai, siç thoshte vetë i ati, “ishte bërë
turk e mysliman” dhe kishte marrë urdhër prej
sulltanit të sulmonte zotërimet e Venedikut dhe të
të atit. Më 1430, pas një inkursioni shkatërrimtar,
Kastriotët humbën thuajse gjithë zotërimet, që iu
nënshtruan tani regjimit të timareve, kurse edhe
Gjoni vetë u detyrua të përqafonte islamin. Por për
të qetësuar qëndresën e fortë që haste në këto
zona kufitare VP më të largëta të pushtimeve
osmane, Murati II i la Gjon Kastriotit një pjesë të
vogël të zotërimeve të dikurshme në formën e një
ziameti - krahinën e Mysjes në P. të Krujës deri në
bregdet. Vetë S. u emërua po për këtë qëllim
qeveritar (subash) i vilajetit të Krujës, ku iu la
gjithashtu një feud më vete. Vala e kryengritjeve
popullore që pat përfshirë pas v. 1432 viset jugore,
u shtri edhe në viset e porsanënshtruara në Veri;
këto rrethana e nxitën Gjon Kastriotin të vihej
përsëri në lëvizje. Në këtë periudhë Kastriotët
sulmuan Krujën, por përpjekja nuk pati sukses.
Situata në ish-zotërimet e tyre mbeti e turbullt; edhe
pse vetë S. nuk përmendet në këto ngjarje
kryengritëse me emër, nuk mund të dyshohet se
ai nuk ishte i lidhur me veprimin e të atit. Për këtë
flet fakti që Muratit II iu shtuan dyshimet kundrejt
S; pas vdekjes së Gjonit (1437) atij iu mohua
trashëgimi i ziametit të Mysjes, për të cilin ngriti
pretendime, madje iu hoq edhe feudi që kishte pasë
mbajtur dhe, më në fund, u largua më 1438 edhe
nga posti i qeveritarit të vilajetit të Krujës. Kësaj
situate Kastriotët u përpoqën t’i përgjigjeshin duke
kërkuar mbështetje te Venediku dhe Raguza. Po
kësaj kohe i përkasin ndoshta edhe kontaktet e para
me mbretërinë e Napolit. Me këto masa S. dhe
Stanisha, që kishin mbetur nga të katër djemtë,
përgatiteshin për perspektivën e një aksioni që do
të zbatohej më vonë, në kushte më të favorshme.
Pas v. 1439, emrin e S. nuk e gjejmë të përmendet
më në tokat shqiptare; siç duket, Murati II, që e
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kishte sjellë për të qetësuar zotërimet e paqeta të
Kastriotëve, e largoi tani nga Shqipëria, siç bëri në
të njëjtën kohë edhe me një pinjoll të një shtëpie
tjetër sunduese, Jakup bej Muzakën. Ka mundësi
që S. të ketë qenë dërguar si sanxhakbej në një
zonë jo të largët të gadishullit Ballkanik. Përvoja e
30 vjetëve të parë të shek. XV i kishte treguar S.
gatishmërinë e popullit për të luftuar, po i kishte
treguar edhe se lufta e veçantë e zotëruesve të
ndryshëm feudalë si edhe kryengritjet popullore
në krahinat e ndryshme veçmas, sado të fuqishme
që kishin qenë, nuk ishin në gjendje të ndalnin
pushtimin osman dhe të çlironin vendin. Po ashtu
ishte bërë e qartë për S. se sulltani nuk lejonte në
asnjë mënyrë që zotërimet e Kastriotëve të
mbeteshin të bashkuara qoftë në formën e një
ziameti më vete në kuadrin e Sanxhakut shqiptar,
që ishte formuar më 1431. Këto ishin rrethanat në
të cilat u zhvillua ajo kthesë vendimtare dhe filloi
ajo etapë e re më e lartë në luftën kundër pushtimit
osman dhe në gjithë historinë e Shqipërisë që
lidhet me emrin dhe veprën e S. Kjo kthesë që
zhvillohet në v. 1443–1444, i ka rrënjët në kushtet
objektive e subjektive të brendshme, por u
favorizua edhe nga disa rrethana të jashtme.
Përparimi osman në viset qendrore të Ballkanit
drejt Danubit, pushtimi i tokave serbe më 1439,
goditjet e njëpasnjëshme kundër mbretërisë
hungareze, e detyruan këtë të kalonte që nga v.
1442 në një politikë kundërsulmesh të fuqishme
kundër Osmanëve. Përfaqësues i kësaj politike u
bë Janosh Huniadi, i cili pas S. u bë një nga figurat
më aktive të luftës kundërosmane. Nën
udhëheqjen e tij, një ushtri hungareze kaloi
Danubin në vjeshtë të v. 1443. Për t’i siguruar asaj
mbështetje në këto vise, u zhvillua një veprimtari
e gjallë diplomatike, në të cilën u përfshi edhe
Shqipëria. Në dritën e të dhënave duhet të
mendohet se edhe S. ishte në dijeni të asaj që po
përgatitej, ndonëse emri i tij nuk përmendet.
Qëndrimi i S. në betejën e Nishit në ditët e para të
nëntorit 1443, ku forcat osmane pësuan disfatë,
nuk ishte një veprim i lindur spontanisht, por
rezultat i një plani të paramenduar. Në këtë ndeshje,
në të cilën mori pjesë me repartet e veta si gjithë
sanxhakbejlerët e tjerë, S. u tërhoq me forcat
shqiptare që kishte me vete, ose që mundi të
mblidhte. I pajisur me një ferman që ia mori me
forcë, siç na thonë shumë burime, sekretarit të
vulës së bejlerbeut, me shpejtësi të rrufeshme S.
mori rrugën e kthimit për në atdhe, rrugën e
kryengritjes së hapur kundër sulltanit.
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Gjithçka varej tani nga vendosmëria dhe
shpejtësia e veprimit, për të ngritur në këmbë
popullin, për të zënë në befasi garnizonet armike
në vend, për t’u marrë atyre kështjellat,
pikëmbështetjet e tyre të fuqishme në të katër anët
e vendit. Faktori vendimtar që e lehtësoi planin e S.
ishte përgjigjja që gjeti që në hapat e parë ky
veprim në tokat shqiptare. Mobilizimi masiv i
forcave që filloi së pari në Dibër dhe erdhi duke u
zgjeruar prej andej valë-valë në gjithë vendin, ishte
prova se këtu ishte fjala për një veprim që u kthye
brenda pak kohëve në një kryengritje të
përgjithshme. Në këtë gjenin shprehje aspiratat
dhe interesat e shtresave më të gjera të shoqërisë
shqiptare - të fshatarësisë, mbi të cilën rëndonte
prej kohësh pesha kryesore e sundimit të huaj,
por edhe të asaj pjese të feudalëve që ishin
shpronësuar tashmë ose në rrezik të
shpronësoheshin me zgjerimin e mëtejshëm të
pushtimit osman.
Në muajt e parë të kthimit, S. zhvilloi një
veprimtari të ethshme, të palodhshme dhe
vendimtare deri në skajet më të largëta. Brenda tre
muajsh u morën kështjellat e mëdha dhe u çlirua
principata e Kastriotëve si dhe pjesa më e madhe e
trevave shqiptare prej viseve në V të Matit deri në
Dibër, Rekë e Pollog, deri në Çermenikë e Malet e
Mokrës, në krahinat midis luginës së epërme të
Devollit e Semanit. Bashkë me viset deri atëherë
të papushtuara në VL të Drinit si dhe në Kosovë,
këto zona përbënin pjesën kryesore të trojeve të
banuara prej Shqiptarëve. Se sa lart e çmonte S.
gatishmërinë luftarake të shtresave të ndryshme
të popullsisë, tregojnë fjalët që ai i tha popullit,
sipas Barlecit, në çastet solemne kur në kështjellën
e Krujës së çliruar, më 28 nëntor 1443, u ngrit
përsëri flamuri i Kastriotëve me shqiponjën e zezë
dykrenore me fushë të kuqe, që u bë tani e tutje
flamuri historik i luftërave për liri të popullit
shqiptar: “Lirinë nuk jua solla unë, por e gjeta këtu
në mes tuaj., armët nuk jua ngjesha unë, por ju
gjeta të armatosur, lirinë e kishit kudo, në kraharor,
në ballë, në shpatë, në ushtat!” Duke nxjerrë
mësime nga përvoja e dhjetëra vjet luftimesh e
dështimesh në plan shqiptar e ndërkombëtar dhe
duke u përgatitur për të ardhmen, S. vuri tani në
jetë përfundimin e madh, që u bë guri themeltar i
gjithë veprimtarisë së tij si burrë shteti dhe
udhëheqës ushtarak në vitet e ardhme, se pa
kapërcyer pozitat e vjetruara politike të përçarjes
së vendit në një varg zotërimesh të veçanta, pa
krijuar një bazë politiko-ushtarake të organizuar

e të qëndrueshme, pa bashkërenduar veprimet e
brendshme me lëvizjet kundërosmane që
organizoheshin në plan të jashtëm, lufta nuk do të
kishte perspektivën e fitores. Ishte merita e madhe
e S. që u bë shprehësi dhe zbatuesi më i qartë, më i
ndërgjegjshëm dhe i vendosur i kësaj
domosdoshmërie që impononte situata objektive.
Pas fitoreve të para të v. 1443–1444 filluan
gjithnjë e më të forta kundërgoditjet e ushtrive
osmane, të cilat niseshin nga bazat e tyre të mëdha
në portat e trojeve shqiptare, në Ohër, Manastir,
Kostur e Shkup me forca gjithnjë e më të mëdha,
me ekspedita të organizuara vit për vit me një
rregullsi të paramenduar, në kohën e mbjelljeve e
të korrjeve, për të shterur forcat njerëzore dhe
mundësitë ekonomike të vendit. Detyrës më
urgjente, organizimit sa më efektiv të mbrojtjes
së vendit, i shërbeu thirrja e Kuvendit në Lezhë (2
mars 1444) dhe themelimi i një besëlidhjeje të
sundimtarëve shqiptarë si organ politik dhe krijimi
i një arke lufte për të mbajtur ushtrinë e përbashkët
të Lidhjes. Me autoritetin e vet si udhëheqës i
kryengritjes së përgjithshme dhe nismëtar i
mbledhjes, si përfaqësues i njërës nga principatat
më të rëndësishme të vendit, nga pikëpamja
politike dhe ushtarake-ekonomike, S. mundi t’u
imponohej sundimtarëve feudalë dhe
përfaqësuesve të krahinave të vetëqeverisura për
të kapërcyer divergjencat që kishin midis tyre.
Lidhja e Lezhës u bë kështu i pari bashkim politik
në shkallë mbarëshqiptare që njihet në historinë e
Shqipërisë. S. u zgjodh kryetar i Lidhjes dhe
Komandant i përgjithshëm i saj.
Nën udhëheqjen e S. ushtria që ai organizoi,
kaliti e komandoi, u bë një armë e fuqishme tejet e
shkathët për mbrojtjen e vendit. Tokat shqiptare
për më se 25 vjet mundën t’u bënin ballë
vërshimeve të njëpasnjëshme, betejave masive,
bllokadave dhe rrethimeve që organizuan Murati
II dhe i biri, Mehmeti II, të mbiquajtur “pushtues
të botëve”, për të zhdukur këtë vatër qëndrese e
front të ri që u hap në brinjën e tyre perëndimore,
në një kohë kur vëmendja e Osmanëve ishte
drejtuar para së gjithash drejt Veriut, Danubit. Në
Shqipëri dështoi politika e tyre e frikësimit, e
mbështetur në epërsinë numerike dhe të
armatimit. Duke shfrytëzuar veçoritë e terrenit
shqiptar, luftën tradicionale popullore dhe duke e
kombinuar si mjeshtër i artit luftarak me
operacione të mëdha strategjike-taktike dhe
ndeshje frontale S., kundërshtarin e lodhur me pusi
e kurthe, alarme e shqetësime të vazhdueshme, e

19

BULETIN8

http://akad.gov.al/ash/buletinet-informative

godiste me sulme të fuqishme e të befasishme dhe
e shkatërronte përfundimisht. Me këtë strategji të
mbrojtjes aktive, me parimin “mbrohu duke
sulmuar”, ai arriti rezultate të shkëlqyera me një
ushtri relativisht të vogël, duke vënë në jetë
parimin e tij se “kush nuk është në gjendje ta
mundë armikun me një ushtri prej 10–12000
vetash, nuk do të mund ta bënte këtë as edhe me
një ushtri shumëfish më të madhe”. Kjo ushtri
bashkonte vrullin e një ushtrie popullore me
përvojën e reparteve të zgjedhura, të specializuara
për detyra të veçanta të një ushtrie të qëndrueshme,
të rroguar, me komandantë të dalë nga radhët e
popullit, që u rritën e u kalitën bashkë me ushtrinë
nën komandën e S. Me këto forca komanda
shqiptare arriti të fitonte dhjetëra beteja kundër
ushtrive kufitare osmane. Fushat e Pollogut, të
Dibrës, të Ohrit e të Domosdovës, grykat dhe
luginat e Drinit e Shkumbinit, sidomos në v. 1444–
1448, 1450–1456, 1462–1465, fushat e Ujit të
Bardhë (1457), të Livadit pranë Ohrit (1462), të
Vajkalit (1465) etj. u bënë shesh disfatash të
ushtrive të rëndësishme osmane. Me këto
koncepte taktike-strategjike S. arriti të sprapste e
thyente edhe forcat kolosale të ushtrive
perandorake të llogaritura në mbi 100.000 veta,
që erdhën me Muratin II në krye për rrethimin e
Sfetigradit (1448) dhe të Krujës (1450), si dhe me
Mehmetin II për rrethimin e dytë e të tretë të saj
në v. 1466–1467. Taktika e shkatërrimit sistematik
të vendit, masakrat masive, të zbatuara sidomos
nga Mehmeti II (në Çidhnë u vranë më 1467 më se
10.000 pleq, gra e fëmijë), nxitja e lëkundjeve dhe
konflikteve midis anëtarëve të Lidhjes Shqiptare
nuk mundën ta përçanin bashkimin e formuar me
S. në krye. Këto momente kritike udhëheqësi i
luftës mundi t’i përballonte me sukses, sepse kishte
mbështetjen masive e të qëndrueshme nga ana e
shtresave të gjera, sidomos të fshatarësisë, që
shihnin në luftën konsekuente të udhëhequr nga
S. rrugën më të efektshme për të përballuar
rrjedhimet shkatërrimtare të luftës. Uniteti politik
dhe ai ushtarak kushtëzonin njëri-tjetrin. Kryetari
dhe komandanti i Lidhjes së Lezhës, i cili në një
fazë të parë nuk kishte qenë veçse “një i parë midis
të barabartëve”, u detyrua tani të ndërhynte, kur
qe nevoja në interes të luftës së përbashkët, në
zotërimet e aletatëve të tij, duke cenuar
autonominë e tyre, çka çoi, sidomos në v. ’50, në
konflikte me Arianitët, Muzakët, Dukagjinët,
ndonëse ishin të lidhur me lidhje farefisnie me
Kastriotët, madje midis vetë këtyre, konflikte që
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shkuan deri në tradhti (M. Golemi 1456, Hamza
Kastrioti 1457 etj.). Këto rrethana e detyruan S. të
merrte masa energjike, madje duke vënë dorë mbi
tokat e tyre dhe duke marrë masa shtrëngimi, deri
edhe dënim me vdekje.
Me një evolucion të brendshëm, besëlidhja e
sundimtarëve shqiptarë filloi të kthehej në një
aparat shtetëror, në një shtet të përqendruar, që
kishte si bërthamë qendrore zotërimet e
Kastriotëve. Në gjirin e shtresës sunduese, në këto
kushte, pozitat kryesore në aparatin politik
shtetëror e ushtarak kaluan kryesisht në duart e
feudalëve të vegjël, të cilët qëndronin besnikërisht
prapa përfaqësuesit të pushtetit qendror. Që nga
fundi i v. ’50, në varësinë e këtij shteti hynë edhe
zotërimet e një vargu sunduesish që ishin
përpjekur të ruanin pozitën e vet duke kërkuar
mbështetje në forca të jashtme. Formimi i këtij
shteti ishte një hap i rëndësishëm për bashkimin
politik të Shqiptarëve, edhe pse nuk përfshinte
gjithë trojet shqiptare; jashtë tij mbeteshin viset
në J të vijës Seman–Vjosë, ku prapa krahëve të
Osmanëve gjendeshin një varg zonash të lira që
përbënin vatra qëndrese, pjesë të luftës së
përgjithshme. Principata e Kastriotëve nën
sundimin e S. përfshiu kështu në një shtet
politikisht të pavarur pjesën më të madhe të
trojeve shqiptare të papushtuara nga Osmanët.
Duke iu referuar historisë, S. e deklaronte veten si
pasardhës e vazhdues të veprës së bashkimit
politik, që kishin ndërmarrë në fund të shek. XIV
sundimtarët nga dinastia e Balshajve. Fuqizimi i
shtetit të përqendruar shqiptar e bëri atë një faktor
politik e ushtarak të rëndësishëm aktiv edhe në
marrëdhëniet ndërkombëtare. Lufta që zhvillohej
në Shqipëri ishte pjesë e asaj lufte për liri me të
cilën popujt e Europës JL e midis tyre në radhë të
parë Shqiptarët, duke gozhduar forca të mëdha
osmane në trojet e tyre, u bënë një ledh mbrojtës
kundër vërshimit shkatërrues të agresionit osman,
i cili përbënte një rrezik të madh për qytetërimin
Europian në përgjithësi. Për S. ishte e qartë se një
nga kushtet për zhvillimin me sukses të luftës
kundërosmane në Shqipëri ishte bashkëpunimi me
forcat e jashtme, të interesuara për t’iu kundërvënë
vërshimit osman.
Që më 1443–1444 e më tej më 1448–1456 S.
krijoi lidhje me Huniadin për të arritur një front të
përbashkët në Kosovë, dhe për të ndihmuar forcat
hungareze që luftonin në Belgrad. Nuk munguan
gjithashtu lidhje bashkëpunimi me sundimtarët e
fundit ballkanas, mbretin e Bosnjës, despotët e
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Serbisë dhe të Artës, me kryepeshkopin e Ohrit, të
cilët qenë, në fakt, më të interesuar të përfitonin
nga lufta që zhvillohej në Shqipëri. Vëmendje u
kushtoi S. sidomos përpjekjeve për të tërhequr në
një bashkëpunim efektiv shtetet perëndimore më
të afërta - Republikën e Venedikut, Mbretërinë e
Napolit, Papatin e Romës, duke llogaritur se ishte
vetë interesi i këtyre shteteve që të ndihmonin
aktivisht, materialisht e ushtarakisht luftën në
Shqipëri për të siguruar krahët nga sulmet osmane
prej Ballkanit. Por këto shtete synonin vetëm të
përfitonin nga lufta e popujve ballkanas, duke ua
lënë atyre gjithë barrën. Republika e Venedikut nuk
e shihte me sy të mirë përforcimin e Lidhjes
Shqiptare e të pozitës së S., që mund të vinin në
rrezik zotërimet e saj në Shqipëri. Ajo bëri kundër
S. një luftë të fshehtë, që synonte përçarjen e
Lidhjes dhe arriti deri në luftën e hapur në dy
fronte, të kombinuar nga Osmanët më 1445. Më
1463, kur Republika hyri në luftë me sulltanët, u
lidh me marrëveshje me S. dhe Hungarinë, sepse
ajo e shihte luftën në Shqipëri si një aksion për të
lehtësuar frontin e saj në Peloponez. S. i dënoi
ashpër këto qëndrime, sidomos në situatën e
vështirë të rrethimit II e III të Krujës (1466–67),
duke deklaruar se “nuk kishte besuar që mund të
ekzistonte një shpirtligësi e tillë siç e treguan këta
priftërinj” dhe se “duhej luftuar më tepër kundër
këtyre se kundër Turqve”. Edhe Mbretëria e
Napolit, me Traktatin e Gaetës të përfunduar më
1451 me Skënderbeun nga Alfonsi V i Aragonës, i
premtonte sundimtarit shqiptar ndihmën
ushtarake e financiare kundër Osmanëve, ndërsa
S., po të plotësohej ky kusht, do të njihte Alfonsin
si kryezot me cilësinë e vasalit për tokat që do të
çliroheshin me forca të përbashkëta. Ky
bashkëpunim, që nuk cenonte politikën e pavarur
të S., mbeti pa u realizuar; lufta që synonte S.
kërkonte një angazhim tërësor të forcave, që
Alfonsi nuk arriti ta bënte. Një orvatje të dytë për
të angazhuar Napolin dhe aleatët e tij, Milanon,
Papatin, në një aksion të përbashkët kundër
Osmanëve, bëri S. në v. 1460–62 me ekspeditën
ushtarake në ndihmë të Ferdinandit kundër
baronëve kryengritës në Italinë e Jugut, duke
treguar qartë, siç ishte qëllimi i tij, vlerën luftarake
të forcave shqiptare për atë aksion. Në mendimin
politik të njerëzve më të qartë të kohës po bëhej
gjithnjë e më e dukshme rëndësia e Shqipërisë si
kryeurë për kalimin e Osmanëve drejt Perëndimit.
“Invazioni i Europës është i sigurt, – shkruante në
këtë kohë një ushtarak anglez, – sepse s’ka fuqi që

mund të bëjë rezistencë po të bjerë kështjella
shqiptare”. Ndërgjegjja për funksionin europian të
luftës së Shqiptarëve gjeti shprehje në planet që u
hartuan në konferencën e disa shteteve europiane
në Mantova më 1458 si dhe më vonë më 1464, kur
u hodh ideja për një front të gjerë politik e ushtarak
kundërosman, që do të përfshinte Burgonjën e disa
shtete kryesore italiane, Shqipërinë e Hungarinë,
si dhe kundërshtarët e Mehmetit II në Azi. Por
politika dritëshkurtër, veçanërisht e shteteve
italiane, bëri që të dështonin këto plane. Për këtë
funksion europian të luftës së Shqiptarëve ishte i
ndërgjegjshëm vetë S. kur i deklaronte një princi
italian se “po të mos ishte lufta jonë, ato vende që
thoni se janë tuajat, do të kishin rënë prej kohësh
në duart e Turqve”. S. vdiq i sëmurë në Lezhë, ku
do të organizohej një kuvend i krerëve shqiptarë,
dhe u varros po aty.
Personaliteti i S. si burrë shteti, strateg e
mjeshtër i artit ushtarak dallonte me tiparet e veta
karakteristike nga princat feudalë bashkëkohës të
Perëndimit. Luftëtar i thjeshtë midis luftëtarëve,
ai luftonte me “mëngë të shpërvjelura”, në krye të
një kalorësie që vepronte me shpejtësi të
jashtëzakonshme në krahasim me ushtritë e rënda
feudale; bartës i një emri me famë botërore, ai
“ishte i veshur si një njeri i varfër”; si burrë shteti
ai nuk i njihte intrigat politike dhe armën e fshehtë
të parasë, armët karakteristike të kohës.
Mishërues i traditave më të larta të popullit të tij,
ai ishte shprehës i asaj force vitale të
jashtëzakonshme që ka shfaqur kurdoherë populli
shqiptar. Figura e S. sintetizon një epokë të tërë të
historisë kombëtare shqiptare, luftën
njëshekullore kundër pushtimit osman (1380–
1479), për mbrojtjen e tokës, të lirisë, të pavarësisë
së vet. Me këtë luftë iu vunë themelet e
qëndrueshme asaj ndërtese që brezat e ardhshëm
e çuan deri në fund – bashkimit të popullit shqiptar
në shtetin e tij kombëtar. Si simbol i luftës për liri,
si strateg i madh e mjeshtër i artit luftarak, figura e
S. tërhoqi gjatë shekujve vëmendjen e
historianëve, ushtarakëve, të burrave të shtetit,
të njerëzve të artit dhe të fantazive krijuese të
popujve. Këtu e kishte burimin ajo literaturë
shumëgjuhëshe që u botua dhe vijon të botohet
për të në të katër anët e botës.
Figura e S. dhe lufta që udhëhoqi ai, u bë një
burim i madh frymëzimi gjatë luftërave për lirinë
e pavarësinë e Atdheut dhe sidomos gjatë Rilindjes
Kombëtare Shqiptare e pas saj, në v. 1913–1939,
si dhe gjatë Luftës ANÇ.
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137-VJETORI I LINDJES SË FAN NOLIT
(1882–1965)
Akademia e Shkencave e Shqipërisë kujton sot
me nderim e respekt të madh, kolosin e kulturës
shqiptare, Fan Nolin, në 137-vjetorin e lindjes së
tij. Fan Stilian Noli ishte burrë shteti, atdhetar
demokrat, klerik i lartë, poet, përkthyes, publicist,
dijetar, historian e muzikolog.
Ai lindi më 6 janar 1882 në Qytezë (Ibrik-Tepe,
Turqi). Fan Noli është protagonist i përpjekjeve dhe
i zhvillimeve politike e kulturore gjatë Rilindjes
Kombëtare e pas saj, duke luajtur një rol themelor
në këto zhvillime. Pikëpamjet mbi organizimin e
shtetit, politikën e brendshme e të jashtme, Noli i
shtjelloi në shkrime e fjalime në vitet 1921–1924.
Personalitet poliedrik, erudit poliglot, Noli është
gjeniu i kulturës shqiptare të shek. XX. Një pjesë të
mirë të forcave të tij, Fan Noli ua kushtoi gazetarisë
dhe publicistikës duke bërë objekt kritike realitetet
shoqërore e politike të shoqërisë shqiptare në vitet
e monarkisë. Noli është ndër mjeshtrit e poezisë
shqipe. Përmbledhja e parë dhe e vetme poetike e
tij është “Albumi” (Boston, 1948). Krijimet e tij
himnizuan traditat historike të shqiptarëve
(“Hymni i Flamurit”, “Shpell’e Dragobisë”, “Syrgjynvdekur” etj.), dhe figurat e bashkëluftëtarëve të tij,
atdhetarëve demokratë, shprehën shpresën e
shtresave demokratike për liri, drejtësi e përparim
(“Anës lumenjve”, “Rend or marathonomak”),
satirizuan me një stil sarkastik anakronizmin feudal
(“Kënga e Salep Sulltanit”, “Marshi i Barabajt” etj.).
Duke u nisur nga përvojat individuale dhe duke
aktualizuar motivet dhe alegorinë biblike, Noli i dha
poezisë shqiptare një përmasë universale dhe një
thellësi filozofike.
Fan Noli u kushtoi vëmendje të posaçme edhe
studimeve historike. Në këtë fushë interesat e tij u
përqendruan rreth jetës dhe bëmave të Gjergj
Kastriotit Skënderbeut.
Monografitë “Historia e Skënderbeut” (botimi i
dytë i plotësuar dhe i ripunuar, 1947) dhe “Historia
e Skënderbeut” (1949) në gjuhën angleze, shënojnë
një etapë më të lartë në studimet për Heroin
Kombëtar. Njeri me interesa të gjera krijuese, F.
Noli u mor edhe me muzikologji; monografia e tij
“Bethoveni dhe Revolucioni Francez” (1947) në
gjuhën angleze u çmua lart nga specialistë dhe
personalitete të shquara europiane të kohës. (B.
Shou, T. Man, etj.). Ai është autor edhe i një vargu
kompozimesh muzikore, nga të cilat vlen të
përmendet një rapsodi për Skënderbeun etj.
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Fan Noli la përkthime mjeshtërore të disa
kryeveprave të shkrimtarëve të mëdhenj botërore,
si: U. Shekspir, E. Poe, H. Longfellou, H. Ibsen, M.
Servantes, O. Khajam. Ai u bë themeluesi i shkollës
shqiptare të përkthimit, që nën shembullin e tij,
arriti në vitet që erdhën më pas, nivele të larta
cilësore. Veprat që përktheu Fan Noli i shoqëroi
me introdukta (hyrje) duke aktualizuar idetë e tyre
përmes një kritike eseistike që thekson rolin
shoqëror të artit. Një vend të veçantë në punën e
Nolit si përkthyes zënë përkthimet fetare. Për të
pajisur kishën ortodokse shqiptare me literaturën
përkatëse në gjuhën shqipe, ai përktheu një varg
tekstesh për shërbesat kishtare.
Fan Noli përktheu dhe në anglisht dy kryevepra
të letërsisë biblike “New Testament” (Dhjata e re,
1961) dhe “The Psalms” (Psalmet, 1964), të cilat u
përdorën në praktikën liturgjike edhe të kishave të
tjera ortodokse në Amerikë.
Fan Noli është dhe autor i dy dramave: “Zgjimi”
(greqisht, e pabotuar) dhe “Izraelitë dhe filistinë”
(1907), me subjekt nga Bibla, por me përmbajtje
filozofike dhe me tingëllim aktual për kohën kur u
shkruan. Vepra e gjithanshme e Fan Nolit luajti një
rol të rëndësishëm për formimin shpirtëror të
intelektualëve demokratë dhe për emancipimin e
përgjithshëm të shoqërisë e të kulturës shqiptare.
Akademia e Shkencave e Shqipërisë ka
përgatitur prej kohësh një botim kritik në gjashtë
vëllime të veprës së Fan Nolit (në vitet 1988–1996)
si pjesë të serisë “Trashëgimi Kulturor i Popullit
Shqiptar”.
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URIM
Akademik Idriz Ajeti, prijës i gjuhësisë
shqiptare në Kosovë për afër një
gjysmë shekulli; i njohur si “profesor i
profesorëve”; intelektual, mendimtar
dhe veprimtar publik në Kosovë,
mbushi 102 vjet.
AKADEMIA E SHKENCAVE E URON:

Festofshim së bashku
vite e vite me
krenarinë e shkencës
sonë albanologjike!
Idriz AJETI (1917–). Gjuhëtar, profesor,
akademik (Kosovë), anëtar i jashtëm i ASHSH.
Lindi në Tupallë të Medvegjës (Kosova
Lindore). Kreu shkollën e mesme (Medresenë
e Mbretit) në Shkup (1938). Po atë vit filloi
studimet e larta për gjuhësi në Zagreb e më
pas në Padovë (Itali) pranë albanologut K.
Taljavini dhe u diplomua për romanistikë në
Beograd (1949), ku u thellua në albanologji
pranë H. Bariçit (shih). Punoi si profesor i
gjuhës dhe i letërsisë shqipe në gjimnazin e
Prishtinës (1949–1953), lektor në seminarin
e gjuhës shqipe të Universitetit të Beogradit
(1953–1960), ku mbrojti doktoratën për
zhvillimin historik të së folmes së fshatit
shqiptar Arbënesh pranë Zarës (1958).
Drejtoi për rreth 20 vjet katedrën e gjuhës e
të letërsisë shqipe në Fakultetin Filozofik të
Prishtinës që me themelimin e saj (1960), ku
mbante lëndët histori e gjuhës shqipe dhe
dialektologji. Qe një ndër themeluesit e
Institutit Albanologjik të Prishtinës dhe drejtor
i tij në v. 1970–1972 e 1983–1986. Ka
themeluar Seminarin Ndërkombëtar për
Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
(Prishtinë, 1974) dhe ka drejtuar revistat
kryesore albanologjike të Kosovës, si

“Gjurmime albanologjike”, “Recherches
albanologiques”, “Studia humanistica”,
“Studime” etj. Fushat kryesore të studimeve
të tij shkencore janë: dialektologjia historike
dhe e sotme, historia e gjuhës shqipe, fonetika
e morfologjia historike, etimologjia,
marrëdhëniet e shqipes me gjuhët sllave të
Ballkanit, historia e shqipes letrare si edhe
çështje të normës letrare e të kulturës së
gjuhës. Ka marrë pjesë në të gjitha
veprimtaritë për normimin e shqipes letrare
në Kosovë (1952, 1957, 1963); më 1968
mbajti referatin kryesor në Konsultën
gjuhësore të Prishtinës, ku mbështeti
konvergjencën e normës letrare dhe ka dhënë
ndihmesë të rëndësishme për organizimin
dhe zhvillimin e Kongresit të Drejtshkrimit, ku
mbajti referatin “Rruga e zhvillimit të gjuhës
letrare shqipe në Kosovë”. Punimet e I.A. janë
përmble-dhur në “Studime gjuhësore në
fushë të shqipes” I–IV (1984–1989) dhe në
vëllimet e serisë “Vepra” 1–5 (1997–2002).
I.A. ka dhënë ndihmesë të veçantë për
zhvillimin e shkollës së lartë dhe të shkencës
në Kosovë si dekan i Fakultetit Filozofik
(1971–1973), rektor i UP (1973–1975),
kryetar i ASHAK (1979–1981, 1996–1999).
Është dekoruar me Urdhrin “Naim Frashëri”
i kl. I.
www.akad.gov.al
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Konferenca ndërkombëtare në Arkeologji
për vitin 2019
• December
16-18 December 2019
London
41st annual Theoretical Archaeology Group
Conference (TAG 2019)
http://www.ucl.ac.uk/archaeology/news-events/
conferences/tag-2019

• October
23-26 October 2019
Museo delle Civiltà, Roma EUR
LIV Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di
Preistoria e Protostoria “ARCHEOLOGIA DEL
CAMBIAMENTO. MODELLI, PROCESSI,
ADATTAMENTI NELLA PREISTORIA E
PROTOSTORIA”
http://www.iipp.it/liv-riunione-scientifica-iipparcheologia-del-cambiamento/
closing date CfP (call for papers): 28 February 2019
(i.e. extended from 31 January 2019) [https://
www.iipp.it/liv-riunione-scientifica-iipp-2019-a-romaproroga/]
——————————————
2-4 October 2019
Granada
Purpureae Vestes VII “Redefining textile handcraft:
structures, tools and production processes”
https://www.facebook.com/224888297533594/
photos/pcb.1889673517721722/1889672914388449/
?type=3

• November
29 November-1 December 2019
London
“Recent Work on the Roman North-East”
https://www.royalarchinst.org/conferences
——————————————
9-10 November 2019
University of Edinburgh
“Where are you going? Reconsidering Migrations in
the Metal Ages”
https://www.ed.ac.uk/history-classics-archaeology/
new s -event s / eve nt s / w her e -ar e -you -goi ngreconsidering-migrations-in-t &
https://
www.ed.ac.uk/history-classics-archaeology/newsevents/events/cfp-uispp-2019 &http://www.iipp.it/
wp-content/uploads/2018/11/UISPP-2019-Call-forPapers_en.pdf
closing date CfP (call for papers): 31 January 2019
——————————————
8-9 November 2019
Saint-Dié-des-Vosges
33e colloque INTERNEO 2019 “Le phénomène des
enceintes dans le Néolithique du nord-ouest de
l’Europe”
h t t p s : / / w w w. a c a d e m i a . e d u / 3 7 9 6 9 4 1 4 /
33e_colloque_INTERNEO_2019__Appel_à_communications_Le_phénomène_des_enceintes_dans_le_Néolithique_du_nordouest_de_lEurope
closing date CfP (call for papers): before the end of
May 2019
——————————————
6-8 November 2019
Barcelona
1st Conference on the EARLY NEOLITHIC of
EUROPE – ENE2019
http://ene2019.org/
closing date CfP (call for papers): 15 May 2019

• September
19-21 September 2019
Liège, Belgium
9th Annual ESHE Meeting
http://www.eshe.eu/meetings.html
——————————————
18-21 September 2019
Bern
V. FORUM KUNST DES MITTELALTERS
‘Peaks-Passages-Ponti’
http://mittelalterkongress.de/mittelalterkongress/wb/
pages/posts/call-for-sessions—v.-forum-medievalart-2019-53.php
closing date CfS (call for sessions): 10 June 2018
(i.e. extended from 1 June 2018)
——————————————
13-14 September 2019
University of St Andrews
“Collecting, Curating, Assembling: New Approaches
to the Archive in the Middle Ages”
https://medievalarchive2019.wordpress.com/
closing date CfP (call for papers): 15 February 2019
——————————————

24

BULETIN8

http://akad.gov.al/ash/buletinet-informative

9-15 September 2019
Stirling
RURALIA XIII “Seasonal Settlement in the
Medieval and Early Modern Countryside”
http://ruralia2.ff.cuni.cz/index.php/2017/12/14/newsarchiv-2009-2017/ & https://www.academia.edu/
3
6
7
3
6
2
3
3
/
RURALIA_XIII_Stirling_Call_for_Papers_EN_final_1document.doc
closing date CfP (call for papers): not specified
——————————————
4-7 September 2019
Bern
25th Annual Meeting of the European Association of
Archaeologists: “Beyond paradigms”
https://www.e-a-a.org/eaa2019
closing date CfS (call for sessions): 12 November
2018
closing date CfP (call for papers): 14 February 2019
• July
8-10 or 11-13 July 2019
University of Oxford
“The Gnostics of the Ancient Near East”
https://www.aramsociety.org/event/the-gnostics-ofthe-ancient-near-east/
——————————————
4-6 July 2019
Wroc³aw
“Early Iron Age in Central Europe III”
h t t p s : / / w w w. a c a d e m i a . e d u / 3 8 1 6 7 3 3 8 /
International_Conference_Early_Iron_Age_in_Central_Europe_II_Wroc³aw_2019_Cal_for_papers_46_July_2019_ & http://wnhip.uni.wroc.pl/InstytutArcheologii/Nauka/Konferencje-IAr/Organizowane/
Early-Iron-Age-in-Central-Europe
closing date CfP (call for papers): 31 May 2019
——————————————
1-5 July 2019
Milano
10th International Association of Landscape Ecology
World Congress
http://www.iale2019.unimib.it/
closing date CfP (call for papers): 25 February 2019
(i.e. extended from 25 January 2019)
——————————————
• June
27-29 June 2019
National and Kapodistrian University of Athens
4th nnual Medieval Culture and War Conference
“Transformation, Renovation, Continuity”
https://cultureandwarconference.wordpress.com/
2019/01/16/2019-athens-conference-call-for-papers/
closing date CfP (call for papers): 3 March 2019

——————————————
26-28 June 2019
Mérida
“Exemplum et Spolia: La reutilización arquitectónica
en la transformación del paisaje urbano de las
ciudades históricas”
http://www.iam.csic.es/ficheros/archivos/2018_07/
expolia-def.pdf
closing date CfP (call for papers): 20 February 2019
——————————————
25-27 June 2019
Brisbane
Asia Pacific Conference on Human Evolution
(APCHE)
https://www.griffith.edu.au/environmental-futuresresearch-institute/research-centre-human-evolution/
news-events/asia-pacific-conference-humanevolution
——————————————
14-16 June 2019
Jersey
Europa conference 2019 (Alison Sheridan) “Neolithic
Connections: Britain, The Channel Islands and
France”
http://www.prehistoricsociety.org/events/event/
europa_conference_2019_jointly_hosted_with_jersey_heritage_sunday_16th__tu/
closing date CfP (call for posters): 12 May 2019
——————————————
7 June 2019
Oxford
“Pilgrimage and the Senses”
https://www.pilgrimagesenses2019.com/
closing date CfP (call for papers): 20 January 2019
——————————————
6-8 June 2019
Budapest
“Dis/embodiment and Im/materiality: Uncovering the
Body, Gender and Sexuality in Philosophies of Late
Antiquity – In Memoriam Marianne Saghy (1961
2018)”
https://medievalstudies.ceu.edu/events/2019-06-06/
disembodiment-and-immateriality-uncovering-bodygender-and-sexuality-philosophies
closing date CfP (call for papers): 24 March 2019
——————————————
6-7 June 2019
Institute of Archaeology, University of Warsaw
7th
CONFERENCE
IN
AEGEAN
ARCHAEOLOGY
h t t p s : / / w w w. a c a d e m i a . e d u / 3 7 7 3 2 4 8 7 /
7_AEGEAN_CFP.pdf
closing date CfP (call for papers): 1 March 2019
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• May

17-18 May 2019
UCL Institute of Archaeology
Trial By Fire Conference
https://www.trialbyfireteam.com/
closing date CfP (call for papers): 15 February 2019
(i.e. extended from 31 January 2019)
——————————————
10-12 May 2019
Aguilar de Campoo
IX COLOQUIO ARS MEDIAEVALIS: “Belleza,
persuasión y retórica en el arte medieval”
https://www.santamarialareal.org/cursos/ix-coloquioars-mediaevalis-belleza-persuasion-y-retorica-en-elarte-medieval-aguilar-de-campoo-10
closing date CfP (call for papers): 20 March 2019
——————————————
9-12 May 2019
Montreal
22nd GMPCA conference “Archaeometry in all of
its states: interdisciplinary perspectives for a discipline
in constant evolution”
https://en.anthropo.umontreal.ca/gmpca2019/home/
closing date CfP (call for papers): 14 December 2018
——————————————
4 May 2019
Oxford
Sudan Studies Postgraduate Conference 3: Oxford
Edition
https://www.facebook.com/DUSESG/
closing date CfP (call for papers): 31 January 2019
——————————————
3-5 May 2019
Syracuse, NY
TAG-USA 2019: “Slow Archaeology”
http://tag2019.maxwell.syr.edu/
closing date CfS (call for sessions): 15 January 2019
closing date CfP (call for papers): 1 March 2019
——————————————
3 May 2019
Courtauld Institute of Art London
“Same Old Things? Re-Telling the Italian
Renaissance”
htt ps :/ / cour t aul d.ac.uk/ event / r enai ss ancepostgraduate-symposium-same-old-things-re-tellingthe-italian-renaissance &
https://
medievalartresearch.com/2019/01/17/cfp-same-oldthings-re-telling-the-italian-renaissance-london-3may-19/
closing date CfP (call for papers): 28 January 2019
——————————————
2-4 May 2019
University of Trento
11th Experimental Archaeology Conference

31 May-2 June 2019
Athens
39th Symposium of Byzantine and Post-Byzantine
Archaeology and Art 2019
h t t p : / / w w w . c h a e . g r /
index.php?option=com_k2&view=item&id=116:39thsymposium-of-byzantine-and-post-byzantinearchaeology-and-art-2019&Itemid=286
closing date CfP (call for papers): 5 March 2019
——————————————
30 May 2019
French Research Center in Jerusalem
“Jerusalem’s archaeological archives at a glance”
http://www.crfj.org/call-for-papers-workshopjerusalems-archaeological-archives-at-a-glancemay-30-2019-french-research-center-of-jerusalem/
closing date CfP (call for papers): 1 March 2019
——————————————
29 May-1 June 2019
Cardiff
22nd annual Iron Age Research Student Symposium
(IARSS)
https://iarss2019.wordpress.com/ & https://
www.facebook.com/IARSS2019/
closing date CfP (call for papers): 15 March 2019
——————————————
29 May 2019
University of Nottingham
annual Central Mediterranean Prehistory Workshop
h t t p s : / / w w w. j i s c m a i l . a c . u k / c g i - b i n /
webadmin?A2=italian-archaeology;d95c68e4.1901
closing date CfP (call for papers): 3 April 2019
——————————————
24 May 2019
Roma
“Le Vie di Comunicazione nell’Antichità”
http://www.sigeaweb.it/2012-07-23-20-04-01/
convegni/825-le-vie-di-comunicazione-nellantichita.html
closing date CfP (call for papers): 31 October 2018
——————————————
18 May 2019
UCL Institute of Archaeology
South American Archaeology Seminar
http://www.ucl.ac.uk/archaeology/news-events/
archaeology-events-publication/south-americanarchaeology-seminar-dec2018
closing date CfP (call for papers): open
——————————————
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(#EAC11)
https://exarc.net/meetings/eac11
closing date CfP (call for papers): 15 January 2019

• April
27 April 2019
Oxford
Gold Glass Memorial Day for Daniel T. Howells
https://www.eventbrite.co.uk/e/gold-glass-memorialday-for-daniel-t-howells-tickets-49383275707
——————————————
25-27 April 2019
Cartagena
CONGRESO INTERNACIONAL “La pintura
romana en Hispania”
ht t ps : / / w ww.u m.e s / ar que ol o gi a/ con gr es ointernacional-la-pintura-romana-en-hispania/
closing date CfP (call for papers): 1 March 2019
——————————————
17 April 2019
Leiden
25th Archaeology and Theory symposium
“Reconstructions of the Past: How do we make them
and do they matter?”
h t t p s : / / l i s t . e c o m p a s s . n l / l i s t s e r v/ c gi - b i n /
wa?A2=ARCHWEB-L;94389f7d.1810
closing date CfP (call for papers): 20 December 2018
——————————————
11-14 April 2019
University of Kent, Canterbury
TRAC 2019
http://trac.org.uk/2019/01/trac-2019-programmecanterbury-information-and-accommodation/ &http:/
/trac.org.uk/2018/06/trac-2018-at-the-university-ofkent-canterbury/
closing date CfP (call for posters): 15 March 2019
[http://trac.org.uk/2019/01/trac-2019-early-birdticket-extension-and-call-for-posters/]
——————————————
9-13 April 2019
Tübingen
“People Abroad: XVI. International Colloquium on
Roman Provinacial Art”
https://uni-tuebingen.de/en/faculties/faculty-ofhumanities/departments/ancient-studies-and-arthi st or y/ inst it ut e-of -cl as si cal-ar chaeol ogy/
veranstaltungen/conferences/people-abroad/
——————————————
8-10 April 2019
Madrid
I Workshop Internacional de Epigrafía Edilicia: “Los
muros parlantes. Inscripciones edilicias en la

Península Ibérica y el Mediterráneo”
http://www.archivoepigraficodehispania.es/iworkshop-epigrafia/
closing date CfP (call for papers): 13 January 2019
——————————————
6-7 April 2019
IEMA, University at Buffalo
Twelfth IEMA Visiting Scholar Conference “Critical
Archaeology in the Digital Age”
https://iema.buffalo.edu/conference/
——————————————
1-5 April 2019
Würzburg
85. Jahrestagung des West- und Süddeutschen
Verbandes für Altertumsforschung (WSVA)
gemeinsam mit dem Mittel- und Ostdeutschen
Verbandes für Altertumsforschung (24. Jahrestagung
des MOVA)
including
session of the AG Neolithikum & AG Theorien in
der Archäologie e.V. (TidA) „Mensch – Körper –
Tod. Der Umgang mit menschlichen Überresten im
Neolithikum”
http://www.agtida.de/programm-der-sektionmensch-koerper-tod-der-umgang-mit-menschlichenueberresten-im-neolithikum/
session of the AG EISENZEIT: “Measure & Value.
Iron Age Systems of Economic and Social
Differentiation”
h t t p s : / / w w w. a c a d e m i a . e d u / 3 7 7 5 2 5 6 7 /
C a l l _ f o r _ P a p e r s _ _AG_EISENZEIT_W%C3%9CRZBURG_2019_Measure_and_Vaule_.Iron_Age_Sysetms_of_Economci_and_Socai_lDfierenaiton
session of the AG Bronzezeit: “Hierarchical
structures during the Bronze Age – Research,
methods, models, and re-evaluations”
h t t p s : / / w w w. a c a d e m i a . e d u / 3 8 1 3 9 9 6 5 /
_Hierarchische_Strukturen_in_der_Bronzezeit__Programm_der_AG_Bronzezeit_1.2.4.2019_in_W%C3%BCrzburg
——————————————
• March
8 March 2019
Leiden
“The History of Mediterranean Archaeology in the
Low Countries”
http://tijdschrift.mediterrane-archeologie.nl/wpcontent/uploads/2018/12/CfP-Symposium-HistoryMediterranean-Archaeology.pdf
closing date CfP (call for papers): 15 January 2019
closing date CfP (call for posters): 1 March 2019
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——————————————
7-9 March 2019
University of Pennsylvania
“The Global Turn in Medieval Studies: the 94th Annual
Meeting of The Medieval Academy of America”
https://medievalacademy.site-ym.com/page/
2019Meeting
closing date CfP (call for papers): 15 June 2018
——————————————
2 March 2019
Saint-Germain-en-Laye
Journée annuelle d’actualités 2019 de l’APRAB
https://aprab.hypotheses.org/948

——————————————
1-2 March 2019
Leipzig
16. Treffen der AG Etrusker-Italiker von DArV
“Grenzen
als
Kontaktzonen
und
Kommunikationsräume in der etruskisch-italischen
Welt”
h t t p s : / / w w w. a c a d e m i a . e d u / 3 8 2 1 3 5 5 8 /
2019Grenzen_als_Kontaktzonen_und_Kommunikationsr%C3%A4ume_in_der_etruskischitalischen_Welt
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