Gazeta Skënderbeu
Codice Fiscale:
92137750342
Via Ruggero, 21/A

Organ i shoqatës shqiptare “Scanderbeg”
Tel: 0521/29.15.83

43100 Parma –PR Italia Fax: 0521/04.49.01

info@scanderbeg.org

Banca Popolare dell'Emilia Romagna – Ag.4

www.scanderbeg.org

CC N°: 1554833 ABI: 05387 CAB: 12701 CIN: Y

Numeri 1 - Korrik & Gusht 2007
Dikush më pyeti se nga ç’dritare do të doja ta shikoja
botën po të lindja edhe një herë? Ju përgjigja pa u
menduar shumë: do të më pëlqente gjithmonë ta shikoja
nga dritaria e vendit tim!
Do t’ju duken pak të çuditëshme këto rreshta që i kanë
rrënjët tek malli kur mendon se je larg e tek emocioni
që të përfshin kur shikon në horizont, pak nga pak, ti
afrohesh profilit të kodrave, maleve, shtëpive e kështu
me rradhë, ndërkohë që ke marr fluturimin me avjon
apo je në Adriatikun e kaltërt, duke u rikthyer në
Shqipëri. Të mbërthen një ndjenjë padurimi e në grykë
ke një lëmsh nga mallëngjimi sepse pas pak do të
gjendesh në mes atyre njerëzve të dashur e të paharruar
që sërisht do ti përqafosh fort... “Gazeta Skënderbeu”
dëshiron të jetë një shtegtare informacioni që do t’ju
trokasi në shtëpi, një herë në dy muaj, duke ju hapur atë
dritare ku hyn puhiza e mëngjesit me rrezet e para të
agimit dhe mbrëmja me perëndimin kuq e zi të traditës,
kulturës, historisë, shkencës e jetës sonë të përditëshme.
Le të vijë si një sinjal mbarësie kjo ide e bukur që do të
përfaqësojë zërin e emigrantëve tanë, nëpermjet
mendimeve, këshillave, narativës apo gjinive të tjera, të
shkruara thjesht mbi një letër të bardhë. Të bardhë si
qeleshia e atij plakut të moçëm që i menduar rrin buzë
lumit të jetës e i tregon brezave, me mënçurinë e tij
shekullore, sa e shtrenjë është toka e të parëve.

Kjo gazetë nuk shitet
Ku shkoi qeleshja e bardhë që fekste Evropës,
Që mburrej shqiptari fatkeq me të huajt?
Besoj se u var prej kohësh në brirët e lopës,
Apo me atë mund të sjellin nga çesma ujë për kuajt?
Ku vajti qeleshja që rrinte si gonxhe mbi çiftelinë
Dhe sillte nderimin dhe paqen ndër oda?
Tani me qeleshen përcjellin mërzinë,
në guvën e sajë po fshihet hashashi dhe droga.

A ndoshta në kënd të vitrinës me xham të muzeut
Qëndron si relikë përmbys nga pluhuri i fshirë,
Qeleshia që mblidhte flokët shqiptare me ngjyrën e dheut
Dhe fekste mes trotuaresh qyteti, a shtigje tej në rrëpirë
Sot zor se feks kjo qeleshe këtej dhe andej në Evropë,
Madje as në malet e Sharrit, Rugovës dhe Dajtit;
Atë mund ta gjeni diku në grope
Me shishet e hedhura të San Benedetos dhe DASH-it.
Ah, sa moderne ka qënë qeleshia për here të pare në
kokë….
Dritero Agolli

Anila Kadija – Kryeredaktore

Disa nga artikujt e ketij numeri:
 Përvjetori i parë i themelimit të shoqatës vijon në
faqet 2-3
 Ndryshimi i ligjit Bosi-Fini faqa 4
 Historia e Skënderbeut – faqe 5-6
 Orologio di Bush – faqa 7
 Orari i avioneve, trageteve, frequencat e TV
shqiptare, lajmerime pune - faqe 8

Mirëpresim bashkëpunimin dhe ndihmën tuaj!
Gazetën e gjeni edhe në Internet tek siti ynë
www.scanderbeg.org
Gazeta i dërgohet në shtëpi falas vetëm anetarëve të
shoqatës.

Festa e fëmijëve me 1 Qershor 2007 organizuar nga
shoqata jone
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Përvjetori i parë i themelimit – Intervista me presidentin e shoqatës prof. Durim Lika.
Një vit kaloi, me të vërtetë shpejt, si ç’do i festuar edhe shoqata “SCANDERBEG” bënë bilançin e vet të
lidhur me impenjimin dhe punën e dedikuar ditë mbas dite, për dymbëdhjetë muaj rrjesht. Ishte një mbasdite e
ngrohtë e 27 korrikut të vitit të kaluar kur u mblodhën ata që bënë hapin e parë, me një ideal të përbashkët për
krijimin e një shoqate të hapur për të gjithë emigrantët shqiptarë në Parma e provincë. Në fytyrën e prof Durim
Likës, presidentit të kësaj shoqate, gëzimi ishte trasparent ashtu si edhe qielli në atë ditë vere! Ishte një ide e
bukur e mbështetur me kohë edhe nga avokati dr. Gentian Alimadhi, Mentor Fiku, Rozeta Lami, Shpendi Ndreu
e Spendi Spahiu. Nuk dihej sa do ta mbështeste këtë iniciativë komuniteti shqiptarë në Parma. Si çdo shoqatë e
re surprizat vijnë më pas. Megjithatë idetë ishin të qarta: një ndihmë e çmueshme dhe konkrete për njëri tjetrin, duke krijuar momente të dobishme dhe frutdhënse për çdo njërin nga anëtarët e ardhshëm të shoqatës
dhe pjesëtarët e komunitetit shqiptar në Parma. Një shoqatë ku të qënurit emigrant do të përfaqësonte një pikë
ballafaqimi positiv e mbështetje reciproke si në momentet argëtuese dhe ato të nevojës.
Të dashur lexues në numrat e ardhshëm kjo faqe do ti lihet intervistës sonë, me imprenditorë apo personazhë
që i japin jetë komunitetit shqiptarë në Parma. Më lindi një ide …përse të mos ju flas për shoqatën nëpërmjet
drejtuesit të saj!? Duke shndërruar një elenkim të thjeshtë të jetës një vjeçare të shoqatës, që mund ta bëjë pa
vështërsi çdo anëtarë që i ka ndjekur aktivitetet e saja për gjatë gjithë vitit, në një intervistë direkte me prof.
Durim Lika. Nuk është deformacion profesional por dëshira e një dialogu human ku edhe një kafe e pirë bashkë
ka më shije!
e një treni të ri, ku me jehonën e ideve thërret pas
Përse ky emër shoqatës dhe si lindi kjo ide?
vehtes përqendrimin e vëmendjes nga të tjerët, po të
Ai buzëqesh…më thotë se këtyre pyetjeve mund
ulet ritmi ulet edhe pjesëmarrja. Sot, nga shtatë veta
ti përgjigjem edhe unë vetë! Pastaj vijon…Ka qënë
që ishim në fillim, kur e krijuam këtë shoqatë, jemi
gjithmonë një figurë e rëndësishme, në historinë e
mbi 200 dhe ky është një fakt pozitiv. Kemi filluar
popullit tonë, figura e Skënderbeut. Mishërim i
pak nga pak të njihemi e të antarësojmë
krenarisë kombëtare, pasqyrë e vlerave të
bashkatdhetarët tanë. Kjo ka ndodhur, sidomos
shëndosha të jetës dhe shpirtit këmbëngulës për atë
mbas çdo aktiviteti të organizuar nga këshilli
në të cilën njeriu duhet të besojë.
drejtues, sepse vetëm nëpërmjet konkretizimit të
Por të mos harrojmë se ne punojë e jetojmë këtu
objektivave njerëzit të japin besim.
në Itali, heroi ynë kombëtarë përfaqëson edhe një
E filluam me një festë të bukur, fill mbas
urë lidhjeje midis dy popujve. Ai ka qënë një figurë
krijimit, më 10 shtator 2006, në një ndër parqet e
dominuese në luftën kundër pushtimit otoman jo
bukura të S. Polo Torrile, ku u bë edhe presantimi i
vetëm në vendin e vet, Shqipërinë, por një nga
programit dhe këshillit drejtues. Aty u bënë edhe
aleatët më besnik, gjithmonë në këtë linjë lufte, me
rregjistrimet e para. Kemi gjithmonë një program,
Italinë…historia tregon qartë dhe sot ndjehet
të cilin jemi munduar ta rrespektojmè në çdo
prezenca e tij në Romë, tek sheshi i quajtur Albania,
aspekt, pa lënë mënjanë asnjë ide të propozuar si
ku ndodhet statuja e tijë i hipur në kalë.
nga këshilli ashtu edhe nga anëtarët e tjerë të
Besoj se të gjitha këto arsye të çojnë në llogjikën
shoqatës. Vetëm kështu mund të organizojmë me
e fakteve. Në pamjen e parë, emërtimi i një shoqate,
sukses idetë tona.
mund të jetë një gjë e thjeshtë! Çdo emërtim shkon
Si ishte java e kulturës Shqiptare që u zhvillua
mirë e rëndësishme është që ai të rrespektojë një ide
me rastin e 28 Nëntorit,ku përveç koncertit të bukur
të përbashkët dhe kjo e jona përputhet denjësisht me
të organizuar në Teatro Due, i titulluar “Nëntori i
atë të heroit tonë kombëtarë: Bashkimi bënë fuqinë!
Dytë”, mori tematikë piktoreske edhe Pallati i
Doganës, në rrugën e Republikës në Parmë, me anë
Ka qënë një vit idesh e pune të vazhdueshme.
të ekspositës së piktorit të njohur shqiptar, Artan
Cilat janë rrezultatet?
Shabani, që jeton e punon në Torino i cili me shumë
Të shumta e të kënaqshme edhe se kemi akoma
dëshirë ju përgjigj ftesës që i bëri shoqata për javën
një rrugë të gjatë për të bërë. Jemi si ajo lokomotiva
e kulturës. I çmueshëm edhe kontributi i dhënë nga
Alessandro Dominaci ……. vijon në faqen 3
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po në javën e kulturës
shqiptare, me ekspositën e tij
fotografike.
Ai ka fituar në 2003,
çmimin e parë në festivalin e
filmit
në
Tiranë,
me
metrazhin e shkurtër, të
titulluar “Pistola e fundit”.
Kultura, arti e gjuha jonë si është kuptuar ky
binom nga shoqata?
Gjithmonë konkretisht, shkëmbimi i kulturës
është një anë e rëndësishme në jetën tonë këtu, si
me popullin e Parmës po ashtu edhe me komunitetet
e tjera. Përmend një aktivitet që kemi bërë më 26
Nëntor 2006 në bashkëpunim me “Këshillin e të
Huajve” të Colornos e Torrile dhe me shoqatën
senegalese ku u organizua “ Intergratin Day” një
koncert multietnik.
Me shumë rëndësi takimet që u zhvilluan me
studentët e shkollave të mesme në Parma, për një
projekt njohës të emigracionit mes të rinjve e
sidomos si njihet Shqipëria këtu. Ishte një
eksperiencë positive ku anëtarët e shoqatës bënë një
ballafaqim direkt me studentët dhe ju përgjigjën
kuriozitetit të tyre për historinë tonë, bukurive
natyrore, faunës etj.
Pati një rëndësi të jashtëzakonshme pjesmaria
jonë, në fjerën e bamirësisë në Lesignano, ku u
shitën punime të amvisave shqiptare dhe prodhime
të tjera artistike, për ti dhuruar një shumë parash
shkollës së asaj zone në shërbim të dy fëmijëve
italian të sëmurë.

Kazazi e Rama që kanë humbur të afërmit në
Parma e province. Kemi ndihmuar si nga ana
materiale ashtu edhe nga ana burokratike per
çbllokimin e procedurave mortore. Edhe se ka qënë
gjithmonë një prani simbolike është pritur me
rrespekt nga opinioni.
Fëmijët tanë rriten këtu dhe fillojnë të humbin
lidhjet me gjuhën si mendohet në këtë drejtim?
Së pari të jemi më shpesh bashkë. Këtu janë
festat që na lidhin, si ajo e organizuar me rastin e
Vitit të Ri tek “Vecchio Mulino” apo më 8 Mars ku
festuam ditën e gruas, ku i dhamë vend edhe ditës
së mësuesit, duke diskutuar me të pranishmit për
projektin tone për shkollën shqipe këtu, me ato
kushte e mundësi të thjeshta që kemi.
Por aktiviteti më i bukur ishte organizimi i festës
së fëmijëve më 1 Qershor. Emocioni që u lexua në
sytë e fëmijëve, tek konkuruan me poesinë, këngën
apo kërcimin më të bukur, ishte i pashlyeshëm!
Ngjyrat e ekspositës, të vizatimeve, të larmishme e
plot dritë, që paraqesin edhe një herë sa e bukur
është bota e shikua me sytë e fëmijës, janë me të
vërtetë spektakolare… Aty ju dha edhe çmimi i parë
Muhametit me vizatimet e tijë të bukura e dhurata
simbolike të gjithë pjesmarësve të vegjël që
konkuruan. Festën e sponsorizoi imprenditori
Gëzim Sheshi që është edhe anëtarë i shoqatës.
Po ashtu edhe koncerti i sponsorizuar nga
imprenditori Albert Lusha në bashkëpunim me
shoqatën “SCANDERBEG”, në sallën “Palacassa”
zonën e fjerave të Parmës, me 27 maj të këtij viti,
ishte një tjetër moment argëtimi si në një dasëm të
madhe shqiptare.

Koncerti i sponsorizuar nga “Pavisalso Snc di
Lusha Albert e Sokol” me 27 Maj 2007

Bankarela që kemi bërë në
Lesignano de Bagni - Dhjetor 2006

Ne kemi qënë gjithmonë të pranishëm në
momente të vështira, të humbjes së personave të
shtrenjtë, në familjet e emigrantëve këtu. Le te
kujtojme familjet Muça, Hysenaj, Shkalla,
Numeri 1 – Korrik & Gusht 2007

Eshtë me të vërtetë një vit i kurorëzuar me
sukses!?
Do të shtoja një vit i bashkuar, me ide të sinqerta
dhe me punën të palodhur të çdo njërit prej nesh,
sepse shoqata jonë është e bazuar vetëm në këto dy
themele, mendja dhe forza, të vetmet që japin
rrezultatet positive.
Përgatiti Anila Kadija
Faqa 3 - 8
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Emigrazioni dhe Ligji

FILLON PUNA PER NDRYSHIMIN E LIGJIT “BOSSI-FINI” - PROJEKTLIGJI “AMATOFERRERO”.
Në datën 28 qershor Këshilli i Ministrave në Romë aprovoi projekt-ligjin “delega” i propozuar nga AmatoFerrero për të modifikuar ligjin mbi emigrazionin. Duket e arsyeshme të sqarojmë në radhë të parë ç’do të thotë
ligj-delega: Qeveria i paraqet për të aprovuar parlamentit një ligj-delega pra një ligj, i cili mbi bazën e
principeve të pergjithëshme ligjore, do mandatoj (delegoj) qeverinë që të aktivohet – brenda një viti – të
formuloj ligjin përfundimtar, duke e përcaktuar në detajet më të hollësishme pra gati për aplikim.
Ne ndodhemi në fazën e parë të kësaj rruge të gjatë pra atë të projektit dhe pikat kryesore të ketij projektligji janë:
 Dektreti i flukseve (ligji me contratat e punës), nga programmi një-vjeçar i deritanishëm, do
kaloj në afat 3 vjeçar;
 Do kenë një kanal privilegjues për të hyrë punëtorët me kualifikim të lartë;
 Do ripropozohet figura e sponsorit pra e ardhjes me garanci;
 Do hiqen CPT-të (Qëndrat e përkohëshme të qëndrimit për të huajt para riatdhesimit) pra
“burgimi aministrativ”;
 Programe për riatdhesimin vullnetar dhe i shoqeruar;
 Heqja e të bezdishmes “contratto di soggiorno” e nevojshme sot per ç’do rinovim.
 E drejta për të votuar dhe për tu votuar për ata që kanë kartën e qëndrimit (carta di soggiorno)
Këto janë disa nga ndryshimet akoma të pa qarta që projekt-ligji përcakton për ndryshimin e Bossi-Fini-t.
Edhe pse këto ndryshime janë shumë positive per ne të huajt, është shumë shpejt të festojmë dhe të bëjmë plane
afat-shkurtër. Kjo pë dy arsye të thjeshta: e para, në qoftë se çdo gjë do të shkonte sipas planeve, pra të
respektoheshin afatet pa pengesa, ky ligj nuk do të ishte gati për aplikim para fillimit të vitit 2009, dhe e dyta, e
djathta në parlament, për të mbrojtur ligjit aktual, ka paralajmëruar luftë të ashpër kundrejt çdo ndryshimi të
propozuar nga qeveria aktuale.
LEJET E QENDRIMIT ME AFAT TE SHKURTER – U HOQ DETYRIMI I KERKIMIT TE LEJEVE
U aprovua përfundimisht në parlament proponimi i ligjit për qëndrimet me afat të shkurtër për të huajt. Pra
jokomunitarët që hyjnë në Itali më viza turizmi, tregtie apo studimi nuk duhet të kërkoj në kuesturë lejen e
qëndrimit por duhet vetëm të deklarojë prezencën e tij në itali pranë postës kufitare ose në kuesturën
competente. Dekret-ligji përsa i përket kësaj pike kishte dalë që në muajin shkurt por vetëm këto ditë u
shndërrua në ligj. Pra, në substancë personi që hyn me vizë në Itali duhet të autodenoncoje prezencën e tij
brenda 8 ditësh nga hyrja. Kjo bëhet e mundur nëpërmjet mbushjes së një moduli që kanë përgatitur kuesturat i
cili dorëzohet po në kuesturë.
E mira ë këtij ligji është evitimi i radhave, kursimi i kohës dhe mbi të gjitha i parave: reth 70 euro për një
person që vjen në itali për të qëndruar maksimumi 3 muaj nuk janë pak.
Ngelet i pandryshuar rregulli që kush hyn në Itali me viza për motiv turizmi, afari dhe studimi as nuk mund të
punoj dhe as mund ta kthej motivin e qëndrimit.
Pregatiti Dr. Gentian ALIMADHI
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HISTORI – LETERSI - GJUHË

HISTORIA E SKËNDERBEUT
Gjergj Kastrioti ishte djali më i
vogël i Gjon Kastriotit dhe i
princeshës malazeze Vojsava,
fëmija i fundit midis 4 djemve dhe
5 vajzave. Mendohet se lindi më 6
maj 1405, u morr peng nga
Pushtuesit Osman që në moshë të
mitur dhe u dërgua në oborrin e
Sulltanit në Adrianopojë. Atje,
zgjuarsia dhe shkathtësia e çuan
Gjergjin në shkollën e sulltanit
(icogllanëve)
që
përgatiste
komandantë e nënpunës.

Natyra i kishte dhënë dhunti
mendore e fizike. Atje mori emrin
Iskender
(Aleksandër).
Pas
mbarimit të shkollës, Gjergj
Kastrioti "(Skënderi)" kreu detyra
ushtarake në Ballkan e në Azinë e
Vogël, duke u dalluar për trimëri
dhe për këtë arsye iu dha titulli bej
që do të thotë i madh, pra
Skënderbeu do të thotë Aleksandri
i Madh. Ai nuk e harroi kurrë
Atdheun e tij të dashur dhe priste
me padurim rastin të kthehej në
tokën që e lindi. Për mëse 12 vjet
(1426-1438) ishte në Shqipëri. Me
vdekjen e të atit, ai shpresonte t'i
zinte vendin, por në fakt sulltani e
emëroi sanxhakbej jashtë tokave
shqiptare.

Megjithatë Skënderbeu nuk hoqi
dorë nga ideja për t'u kthyer
përfundimisht në Shqipëri, deri në
vitin kur ai u nis kundër Janosh
Huniadit
nën
komandën
e
bejlerbeut të Rumelisë.
Më 3 nëntor 1443 në afërsi të
Nishit, u ndeshën dy ushtritë.
Ushtria osmane u shpartallua dhe u
tërhoq në panik. Skënderbeu filloi
të zbatonte planin e kryengritjes, së
bashku me 300 kalorës shqiptarë e
me të nipin Hamza Kastrioti, u
kthye në Dibër, ku populli e priti si
çlirimtar.
Mori
masa
për
përforcimin e rrugëve nga mund të
vinin osmanët, dhe prej andej iu
drejtua Krujës. Me një ferman të
rremë shtiu në dorë qytetin e
garnizonin dhe kështu më 28
nëntor 1443 u shpall rimëkembja e
principatës së Kastriotëve. Mbi
kështjellën e Krujës u ngrit flamuri
me shkabën e zezë dykrenare.
Fjalimi i Skënderbeut nxiti frymën
atdhedashëse.
Kryengritja
çlirimtare u bë e përgjithshme.
Gjatë dhjetorit, Shqipëria e Mesme
dhe e Veriut u spastruan nga forcat
osmane, u çliruan njëra pas tjetrës
kështjellat e kësaj zone.
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Skënderbeu ishte organizatori i
Kuvendit të Arbërit, në të cilin u
zgjodh si prijës i Lidhjes Shqiptare
të Lezhës.
Në janar të vitit 1468 Skënderbeu
u sëmur gjatë zhvillimit të një
Kuvendi të thirrur nga ai, në të
cilin ishin të ftuar të gjithë princat
shqiptarë. Vdiq me 17 Janar 1468
në Lezhë.
I mbuluar me lavdi, ai u varros në
Lezhë. Shqiptarët humbën prijësin
e lavdishëm që i udhëhoqi për 25
vjet rrjesht. E shoqja me të birin
emigruan, sikurse edhe një pjesë e
parisë shqiptare, për në Itali.
GJERGJ KASTRIOTI
Skënderbeu – Hero Kombëtar
Gjergj Kastrioti - Skënderbeu
(1405 - 17 janar 1468) sintetizon
një epokë të tërë historike që mori
emrin e tij: luftën njëshekullore
kundër pushtimit osman (fundi i
shek. XIV - fundi i shek. XV). Nën
udhëheqjen e tij, lufta e
shqiptarëve u ngrit në një shkallë
më të lartë e më të organizuar dhe
shënoi një kthesë vendimtare në
zhvillimin politik të Shqipërise.
Gjergj Kastrioti - Skënderbeu ishte
përfaqësuesi më konseguent dhe
më i shquar i elitës drejtuese
shqiptarë
që
udhëhoqi
më
vendosmëri frontin e luftës së
shqiptarëve kundër pushtuesve
osmanë. Ai realizoi të parin
bashkim të shqiptarëve, Lidhjen
shqiptarë të Lezhës, e cila hapi
rrugën e krijimit të shtetit të
pavarur shqiptar, themeluesi i të
cilit u bë ai vetë… vijon në faqen 6
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kujdes të veçantë Skënderbeu i
kushtoi ruajtjes së burimeve të
brendshme ekonomike, tek të cilat
u mbështet lufta.

Duke fuqizuar mbrojtjen në brezin
kufitar, në lindje e në jug, ai i dha
mundësi banorëve të viseve të lira
të zhvillonin një veprimtari
ekonomike deri diku normale.
Krahas mbrojtjes së vendit,
Skënderbeu i kushtoi vëmendje
çlirimit të viseve të pushtuara që
ndikoi në formimin e mëtejshëm të
lidhjeve më banorët e këtyre
viseve dhe në forcimin e
bashkimin e të gjithë popullit
shqiptar.
Aftësitë e Skënderbeut si burrë
shteti
spikatën
edhe
në
marrëdhëniet me vendet e tjera.
Duke patur të qartë së rrezikut
osman mund t’i bëhej ballë vetëm
më sukses vetëm me forca të
bashkuara, Skënderbeu kërkoi
parreshtur pjesëmarrjen e vendeve
evropiane në luftë kundër armikut
të përbashkët.

HISTORI – LETERSI - GJUHË

Skënderbeu u shndërrua në simbol
të luftës për liri e pavarësi. Ai
mbeti një figurë e dashur për
shqiptarët edhe pas vdekjes së tij.
Kujtimi i tij mbeti gjithnjë i gjallë
nëpër këngët, gojëdhënat e
tregimet e shumta popullore që i
dhanë atij tiparet e një figure
legjendare.
Vepra dhe figura e Skënderbeut
kishte përmasa dhe rëndësi
evropiane. Ai u vlerësua lart nga
personalitetet e shquara evropiane
të kohës. Këtë e dëshmon edhe
fakti së për Skënderbeun është
shkruar
një
literaturë
e
shumëllojtë, prej qindra vëllimesh,
të botuara në shumë gjuhë, dhe në
të katër anët e botës.
Epoka e Skënderbeut në veprat e
Marin Barletit dhe të autorëve të
tjerë shqiptarë bashkëkohës
Epopeja e Skënderbeut e shk. XV
dhe vetë figura e Gjergj Kastriotit Skënderbeut ndikoi fuqishëm në
jetë shpirtërore të shqiptarëve dhe
për rritjen e vetëdijes kombëtare të
tyre. Të frymëzuar prej tyre,
intelektualë të shquar shqiptarë, i
pasqyruan e i përjetuan ato në
vepra historike monumentale, në të
cilat nisi jetën e vet historiografia
shqiptare.

Ne fillim të shek të XVI (1504)
Marin Barleti botoi latinisht veprën
kushtuar
luftës
heroike
të
shqiptarëve për mbrojtjen e
Shkodrës, (rrethimi i Shkodrës).
Por vepra që e lartësoi figuren e tij
si historian humanist është
“Historia e jetës dhe e bëmave të
Skënderbeut”, të cilën e botoi
latinisht në Romë rreth viteve
1508-1510. Kjo vepër voluminoze
njohu shumë ribotime në gjuhë e
në vende të ndryshme të Evropës.
Veprat e M. Barletit u bënë burimi
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Në kushtet e pabarazisë së
theksuar ndërmjet forcave osmane
dhe atyre shqiptare, Skënderbeu
përpunoi strategjinë dhe taktikën e
tij luftarake, në bazë të së cilës
qëndronte mendimi se fitorja nuk
mund të varej nga numri i
ushtarëve. Ai mbante armikun në
alarm të përhershëm, i priste
rrugën e fuqizimet dhe, pasi e
kishte futur në kurth, e godiste me
sulme të fuqishme e të befasishme.

më i rëndësishëm ku patriotët
shqiptarë mësonin historinë e
epopesë legjendare të shk. XV.
Periudha
e
Skënderbeut
u
përjetesua edhe në vepra të tjera
historike nga bashkëkohësit e
heroit. Një nga bashkëpunëtorët e
ngushtë të Skënderbeut, Dhimitër
Frengu, shkroi latinisht, në frymën
e ideve humaniste të kohës një
vepër për jetën e Skënderbeut. më
disa ndryshime të vogla ajo ndjek
rrethimin
e
historisë
së
Skënderbeut të M. Barletit, që
dëshmon së kjo vepër kishte
pasqyruar drejt realitetin historik,
të njohur e të panjohur edhe nga
bashkëluftëtarët
e
afërt
të
Skenderbeut. Vepra e Dh. Frengut
u botua pas vdekjes së tij e
përkthyer italisht, dhe njohu shumë
ribotime në këtë gjuhe.
Nje vepër tjetër e rëndësishme për
të njohur shoqerinë shqiptarë të
shek. XV është “Historia dhe
gjenealogjia
e
shtepisë
së
Muzakajve”, shkruar në italisht më
1510
nga
bashkëluftëtari
i
Skënderbeut, Gjon Muzaka. Ajo
mbeti në dorëshkrim dhe, për
vlerën që ka për historinë
mesjetare shqiptare, botuesi i saj i
shek. të XIX më të drejtë e ka
cilësuar atë si një margaritar.
Marre nga Enciklopedia Wikipedia
http://sq.wikipedia.org/wiki/Skenderbeu

Piazza “Scanderbeg”
Rome
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IN ITALIANO

L’OROLOGIO DI BUSH
11 giugno 2007: “Bush in Albania, accolto da
eroe”
12 giugno 2007: “Bush in Albania, l’orologio
scompare”. Sono questi i titoli che occupavano le
prime pagine di uno dei quotidiani: la prima notizia
ha fatto il giro del mondo, la seconda il “giro
d’Italia”. Il 13 giugno, in una scuola elementare
italiana, un alunno albanese di 10 anni viene
aggredito verbalmente dal suo coetaneo, dinnanzi a
tutta la classe: “voi albanesi siete tutti ladri”. Il
figlio racconta l’episodio al padre pregandolo di
non farlo più andare a scuola. Quest’ultima notizia
non l’ho avuta dai giornali ma mi è stato raccontato
dal padre del bambino, un lavoratore onesto come
tanti altri, premuroso per i suoi figli. Ebbene,
dobbiamo ammettere che a noi albanesi, sparsi un
pò in tutto il mondo, la seconda notizia ha dato un
pò fastidio. Sarà perché continuiamo a soffrire da
complessi di inferiorità o, ancor più, perché siamo
permalosi e quindi una notizia come questa, benché
buffa e ridicola, ci offende e ci rende dei
perseguitati a vita; non so… forse non riusciamo a
capire che i giornali sono fatti per essere venduti
..…
Cercando di radiografare integralmente noi
stessi, nella speranza di trovare nel nostro carattere
o nella nostra mentalità degli elementi tali da
giustificare un giudizio affrettato in merito alla
vicenda de quo, risulta comunque impossibile
trovare le parole giuste per dare una risposta sensata
al padre del bambino.
Non è mio obiettivo quello di trovare, attraverso
questo editoriale, le cause che hanno spinto i
giornali e coloro che li dirigono, a pubblicare queste
notizie. Non vogliamo, infatti, sapere come mai in
Italia, nel giro di poche ore dall’arrivo di Bush, la
notizia dell’ospitalità che uno dei paesi più piccoli
al mondo ha riservato alla coppia della casa bianca,
è subito passata in secondo piano; come mai,
proprio
l’Italia
ha
voluto
sottolineare
“l’importantissima” notizia della scomparsa
dell’orologio, nelle prime pagine dei quotidiani e
nelle notizie di apertura dei telegiornali di prima
serata?. Non vogliamo sapere a chi ha dato fastidio
la strana notizia dell’insolita accoglienza offerta nei
confronti del “belligerante” Bush.
Ciò che sarebbe interessante capire è: quale delle
due notizie ci dovrebbe imbarazzare maggiormente?
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Il fatto stesso della calorosa accoglienza, ormai
fuori moda, offerta a Bush, oppure il fatto di avergli
“fregato” l’orologio?. Mettendo sulla bilancia i due
aspetti della vicenda, da quale parte penderebbe
l’ago della bilancia?. Mi chiedo se l’orgoglio e
l’emozione che suscita l’accoglienza possono
sovrastare l’imbarazzo causato dalla notizia della
“scomparsa” dell’orologio…
Tuttavia non credo che, risolto il dilemma,
possiamo dare una risposta al padre del bambino,
vittima innocente della vicenda, il quale non trova
pace e se la prende con il mondo intero. Quando
parlavamo
della
vicenda
egli
ripeteva
continuamente: “E’disinformazione…Se decidono
di dare una notizia che la diano tutta……… la
notizia… e la smentita…” riferendosi con
quest’ultima alla terza parte del “romanzo”, quella
che purtroppo non tutti hanno conosciuto. Infatti, a
distanza di 36 ore, le preghiere di tutti gli albanesi
per un eventuale contromossa dai connotati
autocritici dei media, hanno trovato il gradito
accoglimento da parte del “Signore”: arriva la
smentita, peraltro ben documentata. Il presidente
americano non aveva perso l’orologio, ma lo aveva
consegnato alle sue guardie personali.
Dunque, dopo la profonda ferita che la prima
notizia della scomparsa dell’orologio ha inferto al
cuore ed all’orgoglio di tutti noi albanesi, siamo
rimasti lì, ad attendere la legittima contronotizia,
ossia la versione reale dei fatti. Purtroppo l’attesa è
stata inutile, la verità non ha avuto lo stesso risalto
della notizia falsa, della notizia infamante.
Ebbene, dobbiamo abituarci anche a questo….
Probabilmente, qualcosa abbiamo combinato per
meritarcelo…
Per un ultima volta mi chiedo: Per quante
generazioni saremmo ancora i cattivi di turno in
Italia????
Scritto da Dr Gentian Alimadhi
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VOLI
Albania Airline
+355 4235162
http://www.albanianairlines.com.al

BelleAir – www.belleair.it Tel: +39 026101448
Per fare il biglietto a Parma:
Aeroporto di Parma 0521/9515 – Alba Computer 0521/291583

Bergamo (Orio Al Serio), Milano Malpensa, Forlì,
Genova, Pisa, Trieste,Verona, Roma(Fiumicino),
Parma, Firenze, Perugina, Pescara, Napoli, Bari,
Venezia,Treviso e Ancona
Parma – Tirane
ogni martedì e venerdi
Tirane – Parma
Alitalia – www.alitalia.it Tel: +39 062222
Bologna, Roma, Milano Malpensa

Bologna, Roma,Torino, Rimini, Bari

Alpi Eagles
www.alpieagles.com Tel: +39 0499793511
Bari, Brindisi, Lamezia Terme, Napoli, Reggio
Calabria e Venezia

TRAGHETI
ADRIATICA - www.tirrenia.it Tel: 892.123
oppure +39.081.0171998
Ancona e Bari
VENTOURIS FERRIES www.ferries.gr/ventouris
Bari
LA TV
SATELLITARE
ALBANESE
Frequenza
Symbol Rate
Polarizzazione
FEC
Codifica

ADRIA FERRIES Tel: +39 07150211621
Call Center: 892 123
www.adriaferries.com
Ancona

Visitate il nostro sito per più informazioni
www.scanderbeg.org

DIGITALB
Gruppo1

DIGITALB
Gruppo2

TVSH ALSAT

RTK

VISIONPLUS

11092

11449

12656 10957

12633

11266

32000
V
5/6
Conax

27500
H
7/8
Conax

4883 2821
4883
V
H
V
1/2
2/3
1/2
Chiaro Chiaro Chiaro

2170
H
3/4
Chiaro

Për skeda “DigitAlb” kontaktoni ALBA COMPUTER 0521/291583

Angolo degli annunci – Contattate l’associazione
Offerte
Richieste
 Offresi un posto di lavoro come
 Cerco lavoro come babysitter
autista max 26 anni
 Cercasi lavoro come segretaria
 Offresi un posto di lavoro come
 Cercasi un lavoro part-time
tornitore
 Cercasi un appartamento con 2
 Offresi un posto di lavoro come
camere da letto a Parma
manovale edilizia
Bëhu edhe ti anëtar i shoqatës sot dhe gazeta do të arrij në shtepi çdo dy muaj falas!
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Numri i parë
u bë i mundur me
ndihmën e
Anila Kadija
Gentian Alimadhi
Durim Lika
Redaktoi:
Tonin Bajraktari
Gazeta u faqos nga
ALBA COMPUTER.
Shtypja e gazetës u
bë e mundur me
ndihmën e firmës
“LIRA di Shpendi
Ndreu”
Falenderojme edhe
firmen “Andon Deda
– Lavori edili” per
kontributin modest
që na dha.
Ju mirëpresim të
ghithëve për të
bashkëpunuar
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