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Pyetja nëse ka pasur faktorë ndërkombëtarë me ndikim për shpëtimin e
hebrenjve në Shqipëri është e re.
Ajo doli në një fazë të dytë të studimeve, pasi u bë e njohur se çfarë kishte
ndodhur me hebrenjtë jorezizentë në Shqipëri:

1. Në regjistrimin e parë të lirë në Shqipëri, në vitin 1932, hebrenjtë
rezidentë fituan të drejtën e komunitetit dhe rezultuan gjithsej rreth 200;

2. Gjatë periudhës 1932-1939 numri i hebrenjve jorezidentë të pranuar në
Shqipëri qe rreth 1200;

3. Gjatë Luftës së Dytë Botërore numri i hebrenjve jorezidentë që gjetën
strehim dhe mbrojtje në këtë vend ishte 2265. Listat e tyre janë
autentifikuar pas vitit 1990 dhe një kopje e tyre ruhet në Yad Vasem.

4. Në Shqipëri asnjë hebre nuk iu dorëzua ushtrive pushtuese.



Kësaj pyetjeje jemi munduar t’i përgjigjemi në studimet Hebrenjtë në
Shqipëri: prania dhe shpëtimi (2009) dhe Albanians and Jews: The
Protection and Salvation (2014).



Një fletë nga listat-tip që janë
përgatitur nga prefekturat dhe
nënprefekturat për hebrenjtë
jorezidentë hyrë në Shqipëri në
vitet 1932-1939. Këto lista janë
hartuar vit pas viti.



Duke pohuar se në Shqipëri para dhe gjatë Luftës së Dytë Botërore nuk pati
asnjë viktimë të Shoah, këtu përjashtohen: 

1. Hebrenjtë që u vranë si antifashistë, me uniformën e pjesëmarrësit në luftë
përkrah vendësve; 

2. Katër hebrenj rezidentë në Shkodër që u deportuan dhe u zhdukën si
mbështetës të luftës antifashiste të shqiptarëve.

Hebrenj dëshmorë antifashistë Hebrenj të depotuar si mbështetës të
antifashistëve

1. Jakov Avramović; 
2. Juzef Conforti; 
3. Juzef Bivas;
4. Zhak Ruben 
5. David Coen.
6. Dario Arditi; 
7. Jakov Bahar; 
8. Leo Tyjer; 
9. Baruh Baruhović;
10. Amuras Moiseb.

1. Leon Arditi;
2. Luka Arditi;
3. Luçie Arditi;
4. Ugo Arditi.

NB: Shpallur viktima në vitin 1979.



↑ Dario Arditi, një nga katër hebrenjtë 
e zhdukur në Shqipëri, shpallur 

dëshmor i popullit shqiptar, 1979.

Kartela e dëshmorit të atdheut → → →



Faktorë shpjegues në studimet e 
fazës së parë

Gjatë një dekade entuziaste, 
brenda në Shqipëri dhe në disa
libra të botuar në botë, sundoi
një interpretim romantik, që e 
gjente gjithë shpjegimin tek: 

1. Kodi shqiptar i nderit kalorë-
siak (Kanun); 

2. Mikpritja tradicionale
shqiptare; 

3. Besa; 

4. Etnotipi shqiptar.

Populli kishte mundësi t’i fshihte hebrenjtë në shtëpitë e 
veta, t’i vishte me kostume tradicionale, t’u jepte punë e 
ushqim. Por listat ishin në duart e autoriteteve shtetërore.
Hebreu Mosha Mandil në Tiranë me kostum tradicional
shqiptar.
Populli kishte mundësi t’i fshihte hebrenjtë në shtëpitë e 
veta, t’i vishte me kostume tradicionale, t’u jepte punë e 
ushqim. Por listat ishin në duart e autoriteteve shtetërore.
Hebreu Mosha Mandil në Tiranë me kostum tradicional
shqiptar.

Populli kishte mundësi t’i fshihte hebrenjtë
në shtëpitë e veta, t’i vishte me kostume
tradicionale, t’u jepte punë e ushqim. Por
listat ishin në duart e autoriteteve shtetërore.

Hebreu Mosha Mandil në Tiranë me kostum 
tradicional shqiptar.



Në një fazë të dytë çështja mori karakter më të thelluar dhe u zbuluan
burime që tregojnë se mbrojtja e hebrenjve në Shqipëri gjatë para dhe
gjatë Luftës së Dytë Botërore nuk mund të shpjegohet vetëm me traditën
dhe as vetëm me faktorë institucionalë, por dhe me disa aspekte të
rëndësishme ndërkombëtare, që mund të grupohen kështu:

1. Marrëveshje diplomatike dypalëshe; 

2. Misione të Lidhjes së Kombeve (Komisariati i Lartë i 
Refugjatëve);

3. Projekte të organizatave më të mëdha botërore të hebrenjve 
(Kongresi Botëror i Hebrenjve, Lidhja Botërore Sioniste); 

4. Misione të tjera të ndërkombëtare europiane dhe amerikane; 

5. Marrëveshje pak të njohura midis ushtrive pushtuese dhe 
qeverive që bashkëpunuan me to në Shqipëri; 

6. Qendrime të vetë qeverive të dy vendeve shkaktare të luftës.



Hebrenjtë kanë hyrë në Shqipëri me të gjitha mënyrat:

1. Me dekrete shtetërorë, si familja Weitzman;

2. Me vendime të prefektëve dhe nënprefektëve;

3. Me pasaporta të prodhuara në tipografi të fshehta;

4. Me identitet të vërtetë e me identitet të rremë.

Nuk u miratuan asnjëherë ligje antihebraike, as para luftës, as gjatë
periudhës së pushtimit.

Por pati dy vendime antihebraike, të miratuara nga qeveria mbretërore, me
të njëjtën përmbajtje:

1. U ndalohet hyrja hebrenjve që nuk kanë një garanci prej 250
franga ari me vete (shkurt 1939);

2. U ndalohet hyrja hebrenjve që nuk kanë një garanci prej 500
franga ari me vete (mars 1939).



Legata italiane njofton Romën:
Fotografë hebrenj kanë krijuar një
studio në Tiranë dhe mund të
prodhojnë dokumente false për të
vetët, 2 shkurt 1939.



Prefekti i Tiranës jep lejen e banimit 
familjes Weitzman, prej 14 anëtarësh, 
22 shkurt 1939.



The myth of Besa - The Promise, more 
exactly Albanian Muslims Besa, is an 
new folklore myth.



Pikëpamja se hebrenjtë në Shqipëri i
shpëtoi virtyti i besës myslimane është
gjithashtu e njëanshme.

Qendrimi i shqiptarëve ndaj hebrenjve ka
qenë i njëjtë: antifashistë e profashistë,
myslimanë e të krishterë.

Kisha katolike dhe ajo ortodokse e
Shqipërisë u ka mundësuar hebrenjve
fshehjen e identitetit duke u dhënë emra
të krishterësh, duke i pagëzuar pa
katekizëm.

Më i njohuri është rasti i të pagëzuarve
nga Dom Shtjefën Kurti, famullitar i
kryeqytetit.

Titulli i katalogut të ekspozitës së Noman H. Gershman: ↑
Besa, Muslims Who Saved Jews in Word War II. 



Dom Shtjefën Kurti, famullitar
i Tiranës, kërkon që pesë
hebrenj të pagëzohen e të
marrin emra të krishterë (1943).



Sa e pandashme është
ndihmesa e shqiptarëve,
pavarësisht orientimit
ideologjik dhe përkatësisë
fetare, na e bën të njohur
kjo skicë retrospektive e
së mbijetuarës Scarlett
Epstein për lidhjet e saj
me njerëzit në Shqipëri
kur qendronte e fshehur.



I. Marrëveshja me Lidhjen e Kombeve
(Komisariatin e Lartë të Refugjatëve)

1. Lidhja e Kombeve caktoi një Komisar të Lartë për
stabilizimin e izraelitëve në Shqipëri (1935), misionarin
James MacDonald.

2. Bisedimet u zhvilluan me ministrin e jashtëm shqiptar
Djafer Vila dhe me ambasadorin shqiptar në Gjenevë.

3. U arrit një marrëveshje që Shqipëria të kishte statusin
e vendit të tranzitimit të hebrenjve drejt Amerikës.



Rasti i negociatave të 
Komisariatit të Lartë të 
Refugjatëve me Shqipërinë 
është trajtuar edhe në librin 
The League of Nations and the 
Refugees from Nazi Germany: 
James G. McDonald and 
Hitler's Victims, 2016 



James McDonald, as the
Special Representative of
the United States to Israel,
meets with Israeli Prime
Minister David Ben-
Gurion, 1948



Lehtësirat e tranzitimit vazhduan
edhe gjatë luftës:

Urdhër i ministrit të brendshëm
prefekturave: Të gjithë hebrenjve që
kërkojnë pasaporta për në Itali t’u
lëshohen menjëherë.



Relacion i bisedimeve MacDonald – Vila (AQSH)

Legata shqiptare në Londër i shkruan Ministrit të Ekonomisë

London, 14 tetor 1935

Zoti Ministër,
Kam nderin të Ju njoftoj marrjen e shkresës së Excellencës s’Uaj nr.
987/6, datë 16 gusht 1935, me të cilën më përcjellni një letër të adresuar
zotit James McDonald, Komisar i Naltë për stabilizimin e Izraelitëve në
Shqipëri, së bashku me një “expose”. Dokumentat e sipërme, sikundër
që më porositni, ia dërgova Zotëries së tij. Duke më njoftuar marrjen e
letrës së Excellencës s’Uaj dhe atë t’emen, thotë se kur ishte në Genevë
ka pasur rastin të bisedojë mbi çështjen në fjalë me Ecellencën e tij
Ministrin e Punëve të Jashtme Z. Djafer Villa, si dhe me Delegatin
Permanent të Shqipërisë në Lidhjen e Kombeve. Gjithashtu më lutet ta
lajmëroj Excellenën e t’Uaj se propozimi që i asht parashtuar asht tue
patë konsideracion ma të kujdesshëm.



II. Marrëveshja Herman Bernstein – Mehmet Konitza (1932-1933): 

Një prej projekteve që inkurajoi ardhjen e hebrenjve në Shqipëri është
marrëveshja Bernstein - Konica, që u negociua në Tiranë në vitet 1931-1933:

1. Për qeverinë amerikane nga Herman Bernstein, ambasador;

2. Për qeverinë e Shqipërisë nga Mehmet Konitza, ministër i Oborrit
Mbretëror.

Marrëveshja përmbante premtimin e qeverisë së Shqipërisë për pranimin e
500 familjeve hebreje, të cilat do të vendoseshin në toka pa pronarë.

Ambasadori i SHBA Bernstein propozoi disiplinimin e rrjedhës së Bunës.
Me kapitale të hebrenjve do të fitohej tokë për të ngritur ngulime për tyre,
të ngjashme me kibutz-et e sotme, dhe do të ndërtohej një hidrocentral për
shqiptarët. Ndikimi i saj qe shumë i fortë për t’u krijuar besim hebrenjve
tek Shqipëria.

Marrëveshja përmbante premtimin për të investuar në Shqipëri një kapital
prej 250 milionë markash ari.

H. Bernstein botoi në New York Times një artikull, ku shqiptarët i quante
popullin më pak antisemit në botë.





Herman Bernstein, 
Ambasador i SHBA në 

Tiranë 1930-1933, 
negociator amerikan.

Mehmet Konitza, ministër i Oborrit 
Mbretëror, negociator shqiptar.



III. Heqja e ndërsjelltë e vizave Shqipëri-Austri; 

Në vitin 1930, midis Shqipërisë dhe Austrisë u nënshkrua një
marrëveshje për heqjen e ndërsjelltë të vizave. Një shumicë
hebrenjsh e gjeti rrugën për në Tiranë pikërisht përmes
shërbimit konsullor në Vienë.

Në vitet 1930-1935 negociuan me qeverinë e Shqipërisë për
pranimin masiv të hebrenjve kryesisht dhe për vistimin e tyre
për në SHBA

1. Lidhja Botërore Zioniste;
2. Kongresi Botëror Hebraik.



Kjo u inkurajua edhe prej faktit se në atë
kohë franga shqiptare ishte monedhë në
deflacion, më e fortë se ari, e këmbyeshme pa 
kushte kudo.



IV. Misionarët hebrenj në Shqipëri (1935) 

Projekti për një atdhe rezervë të hebrenjve në Shqipëri

Shqetësimi europian se Shqipëria po izraelitizohet dhe po
palestinizohet. 

Shqipëria - shtet i hebrenjve të shpërngulur?

Shqipëria – si Mandatory Palestine

1. Më 17 mars 1935 Sir William Rey, deputet në Parlamentin Britanik i
shkroi mbretit Zog një letër, për mundësinë e investimit në Shqipëri të
kapitaleve të një grupi hebraik që ai kryeson. Kjo si vazhdimi i
negociatave në Paris.

2. Dr. Finer, profesor i Universitetit të Londrës, bashkë me një grup
shkencëtarësh, vizitoi Shqipërinë më 1935.

3. Deputeti britanik Sir Philip Madnus, bashkë me Sir John Walter IV
(pronar i The Times), parashtrojnë kërkesë zyrtare për të vizituar
Shqipërinë për të njëjtin qëllim (1935).



4. Leo Elton, tregtar hebreo-
britanik, veprimtar i disa
organizatave hebraike
ndërkombëtare, kërkon
negociata në Tiranë për të
verifikuar mundësinë e
instalimit të hebrenjve. Leo
Elton iu paraqit qeverisë
mbretërore me një autorizim
të Komitetit të Refugjatëve
Izraelitë, si përfaqësues i
atij komiteti (London, 14
tetor 1935).

What if Albania Had Become 

the Jewish State? 

The idea was broached by a British Zionist
journalist, Leo Elton, who traveled to
Albania in 1935.

Nir Hasson
25.06.2009

In 1935, British Zionist journalist Leo Elton
traveled to Albania, apparently at his own
initiative, to see if it would be possible to
establish a Jewish national entity there. It
seems the only surviving trace of his voyage
is his report 10 years later to Hebrew
University's first president, Judah Leib
Magnes. The document rests in the Central
Archive for the History of the Jewish People
at the university's Givat Ram campus in
Jerusalem.



Leo Elton hartoi një raport të gjatë prej 45 faqesh, të cilin në vitin 1945
ia dorëzoi Rektorit të Jewish University në Jerusalem Judah Leon, ku
ruhet edhe sot, pjesërisht i rezervuar.

Prej një fragmenti të shkurtër që është botuar, verifikohen të njëjtat të
dhëna si ato të burimeve shqiptare. Leo Elton dhe qeveria e Shqipërisë
ranë dakord për pranimin në grupe masive të hebrenjve në rrezik.

Lëvizja botërore hebraike premtoi që të ndikonte në Lidhjen e
Kombeve, që Shqipëria të kishte të njëjtin status si Palestina e
Mandatuar, nën mbrojtjen e kurorës britanike.

Projekti i Leo Elton u quajt në shtypin europian si projekti i
izraelitizimit apo palestinizimit të Shqipërisë, përmes pranimit të
ngulimeve hebraike.

Shqipëria u shpall atdheu rezervë i hebrenjve.



Prof. Judah Leon (Leib Magnes),
themelues i Jewish University, të cilit iu
dorëzua raporti i Leo Elton për
mundësinë e instalimit masiv të
hebrenjve në Shqipëri në vitin 1935.

Signatura e raportit të Leo Elton në CAHJP.



Dhimitër Berati, ministër i ekonomisë (1935).

Fuad Asllani, ambasador në Londër (1935).



Life’s Three dhe shqiponja shqiptare në një simbol të sotëm:
Euro-Asian Jewish Congress

Евроазиатский Еврейский Конгресс



V. Sorvegliare, non punire!
Politika italiane pas vitit 1935

Pikërisht në këto vite dëshmohet një
rivalitet i dukshëm për ndikim e kontroll
në Shqipëri ndërmjet Romës dhe
Londrës. Pranimi i hebrenjve shqetësoi
Italinë, jo nga qendrime antisemite, por
nga frika e humbjes së privilegjeve të saj,
njohur qysh në Konferencën e
Ambasadorëve më 1921:
Ho l’onnore di comunicare che, senza con
questa voler fare l’allarmista, sembra che
l’attività e la forza numerica della
colonia ebraica in Tirana, comincia a
diventare pericolosa, njoftonte Romën
Legazione d’Italia në ato vite.



U shtua një informator në Ambasadën Italiane në Tiranë,
vetëm për hebrenjtë, por slogani Sorvegliare, non punire,
nuk u zbatua me rreptësi:

Oggi, come negli tutti i giorni, andrava al caffe “Cursal”
per vedere se c’e qualcuno nouvo sui ebrei. Poi entrava nel
caffee una ebrea polaca, bellissima, ma tanto bellissima,
che mi a fatto di non scrivere niente; ho perduto tutto la
mio vigilenza, e cosi per oggi non ho niente di nuove di
scrivere e di informare.

Radiogram i informatorit tëAmbasadës Italiane.



VI. Në shkurt të vitit 1939, siç
dëshmon Sir Martin Gilbert,
në emër të qeverisë shqiptare
në Londër diplomati Çatin
Saraçi zhvillonte bisedime për
një projekt tjetër, me
kryeministrin e ardhshëm të
Britanisë Churchill.

Mbreti Zog, për qëllime
politike, do t’i rikthehej idesë
së ekzagjeruar të pranimit të
25 mijë familjeve hebreje në
Shqipëri menjëherë sapo të
rivendosej paqja, nëse do të
ndihmohej për t’u thyer në
fron.



VII. Gjatë periudhës fashiste u hartuan lista të plota të hebrenjve të
ardhur në Shqipëri, u ngritën disa kampe të tranzitimit të tyre prej
qendrave të ekspozuara ndaj rrezikut në thellësi të vendit. Për këtë
qëllim u përdorën ndërtesa shtetërore: posta, spitale e klinika, reparte
ushtarake.

Në vitet 1941-1942 pati tri ardhje masive të hebrenjve: 192 nga Mali i Zi,
350 nga Dalmacia dhe afro 600 nga Kosova.

Në Shqipëri nuk ka pasur kampe pune, kampe përqendrimi apo
kampe shfarosjeje. Ka pasur vetëm kampe tranzitimi, për pritjen e
përkohshme të emigrantëve hebrenj.

Në vitin 1942, ministria e territoreve të lirueme, urdhëroi që 94 familje
dhe 87 individë hebrenj të përqendruar në Prishtinë të merreshin në
mbrojtje prej rrezikut nazist që ishte afruar shumë.

Gjatë një operacioni ndëshkimi prej ushtrisë naziste, që hyri befasisht
në Kosovë, mjeku Spiro Lito boshatisi spitalin e qytetit dhe sistemoi në
vend të të sëmurëve hebrenjtë që kërkoheshin. Ai u tha komandës naziste
se në qytet kishte shpërthyer një epidemi dhe spitali ishte plot me të
sëmurë.



Pranimi i 350 hebrenjve nga 
Dalmacia në Durrrës më 1941, 
me pëlqimin e Shtabit Madhor të
Ushtrisë Italiane.



Pranimi i 192 hebrenjve nga Cattaro në
Durrës më 1941, me pëlqimin e Shtabit 
Madhor të Ushtrisë Italiane.



VIII. Në shtator të vitit 1943, kur Hermann Neubacher vizitoi
Tiranën për krijimin e Regjencës, u kërkua prej tij dorëzimi i
floririt, i dy kodikëve të Beratit dhe i listave të hebrenjve.

Qendrimi zyrtar i Regjencës qe se çështja e hebrenjve, dhe e çdo të
huaji që lufta e kishte zënë në Shqipëri, ishte një çështje e brendshme
e saj, nëse premtimi i pavarësisë relative ishte i vërtetë. Listat e
hebrenjve nuk do të dorëzoheshin. Këto lista u kërkuan edhe në
prill e maj të vitit 1944, por dorëzimi i tyre u refuzua.

Populli shqiptar i strehoi hebrenjtë e rrezikuar, i fshehu duke i
veshur me kostume tradicionale, u dha punë e bukë. Por listat nuk
i kishte populli. Listat i kishin qeveritë dhe autoritetet e asaj kohe,
dhe ato nuk i dhanë.

Pater Anton Harapi, njëri prej anëtarëve të Regjencës, deklaroi:
Besimi im nuk më lejon të preket jeta e tjetrit, prandaj të gjithë të
huajt që i ka zënë ora e luftës në Shqipëri janë në mbrojtjen tonë.



Një shkresë tjetër zyrtare ku administrata 
shtetërore u kërkon autoriteteve naziste të 
mos ndërhyjnë në punët e tyre të brendshme 
duke cënuar hebrenjtë.

Maj 1944.



Bisedimet Von Thaden - Heinrich Mueller (tetor 1943): 
Qeveria e Shqipërisë i konsideron hebrenjtë “çështje të brendshme”, 

prandaj hë për hë të mos ndërhyhet.

Ndërmjet datave 16 dhe 21 tetor 1943 në
Berlin u zhvillua një takim midis
përfaqësuesit të Gestapo-s dhe atij të
ministrisë së punëve të jashtme. Në
protokollin e këtij takimi shenjohet
vendimi që të mos ndërhyhet në Shqipëri
ndaj hebrenjve pa një takim të dytë me
qeverinë e Shqipërisë, përderisa ajo është
shumë e ndjeshme ndaj kësaj çështjeje.

Fondazione Centro di Documentazione 

Ebraica Contemporanea, Milano → → →
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Transkript i procesverbalit të mbajtur më 21 tetor 1943 
në takimin Eberhart Von Thaden - Heinrich Mueller: 
Çfarë u tha për hebrenjtë e Shqipërisë?

Vortragsnotiz Wagners, Auswärtiges Amt

Von Thadden (AA) spricht mit Gestapo-Chef Müller

wegen der technischen Durchführung der Judenfrage

in den neu besetzten Gebieten. Er weist darauf hin,

daß das AA nach den Erfahrungen in Dänemark

besonderes Interesse daran habe, daß Judenaktionen in

anderen Gebieten mit ausreichenden Mitteln und

ausreichender Vorbereitung durchgeführt würden, damit

schwere politische Komplikationen im Rahmen des

Möglichen vermieden würden.

Müller antwortet, auch das RSHA habe aus den

Erfahrungen von Kopenhagen vieles gelernt. Der

Zeitpunkt jedoch, zu dem ausreichende Polizeikräfte zur

Verfügung stünden, um die in den besetzten Gebieten

notwendigen Judenaktionen schlagartig durchzuführen,

würde für die Dauer des Krieges wohl nicht mehr

kommen. Man könne daher nur mit den zur Verfügung

stehenden Mitteln das Beste herausholen, was bei dieser

Situation möglich sei, um die befohlenen Aktionen

durchzuführen.

Zu den einzelnen Ländern führte

Gruppenführer Müller aus:

Albanien: Er habe volles Verständnis

für die Stellungnahme des Auswärtigen

Amtes, daß eine gegen den Willen bzw.

ohne Wissen der albanischen Regierung

durchgeführte Aktion verletzend

wirken würde und schwere

Komplikationen in Albanien

hervorrufen könne. Er würde daher dem

Wunsch des Auswärtigen Amtes

entsprechend Maßnahmen in Albanien

erst in Angriff nehmen lassen, nachdem

zu gegebenem Zeitpunkt nochmals

Fühlung mit dem Auswärtigen Amt

zwecks Stellungnahme und

gegebenenfalls Fühlungnahme mit der

albanischen Regierung genommen

worden ist.



Shoah Resource Center: Në fillim të vitit 1944
komanda naziste kërkoi listat e hebrenjve. Por
autoritetet thanë jo.



Pas vitit 1967, kur gazeta gjermane Stern botoi një artikull me pyetjen A është gjallë Heinrich 
Mueller, një histori e gjatë është ndërtuar rreth raporteve të shefit të Gestapo-s me 
Shqipërinë. 
Sipas një dossier-i të CIA-s, Herman Mueller u shpërblye nga qeveria komuniste e 
Shqipërisë, u mor në mbrojtje prej saj, mori emrin Abedin Bekir Nakoshiri dhe u vu në 
shërbim të policisë sekrete Sigurimi, duke marrë më vonë detyra edhe nga shërbime të tjera: 
çeke, polake, sovjetike, kineze dhe latinamerikane.





Is Heinrich Mueller  Bekir 
Abedin  Nakoschiri? 

Der Spiegel, 1967.



Sjellja e shqiptarëve ndaj hebrenjve nuk është rast i vetëm. Eshtë
pjesë e identitetit të shqiptarëve mbrojtja e tjetrit në rrezik. Në
vjeshtë të vitit 1943, kur ushtria fashiste kapitulloi, rreth 25 mijë
ushtarë italianë, që kishin bërë luftë me armë, u fshehën prej
popullit shqiptar dhe u shpëtuan prej rrezikut nazist. E njëjta gjë
pati ndodhur me ushtrinë malazeze në kohën e luftërave ballkanike
në fillimin e shekullit XX.

Kjo ka të bëjë:

1. Me virtytet tradicionale shqiptare;
2. Me sjelljen e tyre ndaj të huajve në rrezik;
3. Me karakterin heterogjen të tyre në pikëpamjen fetare
4. Dhe sigurisht me nismat ndërkombëtare që i paracaktuan
Shqipërisë një rol ndërkombëtar lidhur me hebrenjtë.



Faleminderit!

Todá! התוד!


