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PO PSE U FLIJUA EUROPA PELAZGJIKE? 

nga prof. Sazan GURI 

EUROPA PELLAZGJIKE DHE FLIJIMI I SAJ 

“Europa Pellazgjike” u flijua në shek. 18-19. Lashtësia, ku gjetën burimin artet, shkenca, filozofia, format 

drejtuese të shtetit dhe lindën ideologjitë politike, ju atribuan tërësisht jugut të gadishullit ilirik, të 

emërtuar më vonë Greqia Antike. Nëse ne kërkojmë në legjendat e lashta, mitet historike apo shkrimet më 

të lashta greke, nuk do të gjejmë asnjë gjurmë të emrit grek apo Graikos, Helenëve apo Dorianëve!1. Arsyet 

e mohimit të “Europës Pellazgjike” janë të shumta, por ndër to mund të përmendim: 

 E para - për faktin e thjeshtë se gjatë Rilindjes europiane (shek. 18-19), lashtësia greko-romake 

ishte burimi i vetëm i kulturave bashkohore dhe shkencat gjuhësore dhe arkeologjike ishin në 

hapat e tyre fillestare.  

 E dyta - se historia e lashtë e shekujve para dhe pas lindjes së Krishtit u ndërtua sipas 

ideollogjisë së “njeriut progresist” (të fuqive industriale dhe ushtarake europiane).  

 Së treti - se historia e këtij “njeriu progresist” që i përkiste “Rendit të Ri”, simbol i zhvillimit 

industrial dhe tregtar dhe pushtetit (kolonial) ishte e pamundur të lidhej me “Europën Pellazgjike”, 

 Se katërti - “Europa Pellazgjike” me misteret, gjuhën dhe botkuptimin e saj fetar dhe kulturor, ka 

mbetur e pazbërthyeshme në ditët e sotme.  

Historiani francez Leon P. Homo (1872-1957) në librin e tij “Italia zanafillore” vëren se:  

 kjo nuk është e gjitha, sepse lashtësia, jo vetëm është shpikur, por edhe është shtrembëruar.2 

Po pse Europa i ngelet borxh këtij vendi?!  

Po sepse lejoi: 

1. të mos njihej vepra e parë e populit pellazg, siç ishte përballja apo zmbrasjen që i bëri furisë së 

ushtrive afrikane drejt mesdheut, diku nga mijëvjeçarët e X dhe të IX para krishtit, kur Saharaja u 

kthye në shkretëtirë; 

2. të shpik mekanizma, si popuj e gjuhë indoeuropiane vetëm e vetëm të mos njihet historia dhe gjuha e 

fillit të trungut pellazg-ilir-thrakë, e një populli parak europian, (jo indoeuropianë, edhe njëherë e 

theksojmë fort, jo indoeuropianë, me të cilën fillon tradhtia e parë e europianëve të sotëm, 

3. të shndrrohej emri nga Dardani në Kosovë,  

4. të kthente emrin nga Iliri, Epir, Dardani në Balkan, për të humbur, kësisoj, e kaluara e popullit 

shqiptar,  

5. në të vërtetë shqiptarët e Shqipërisë, pasardhës të epokës Skënderbejane, në vitin 1571 u ngritën 

kundër sundimit osman të nxitur edhe nga Venediku, por ky i fundit pas fitores së betejës detare të 

                                                             
1 Aref MATHIEU “Mikenet=Pellazget” fq. 41, Plejad, v. 2008. 
2 Leon P. HOMO, L'Italie primitive et les débuts de l'impérialisme romain, Paris, Renaissance du livre, v. 1925. 
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Lepantos, i tradhtoi ata, duke nënshkruar paqen me Turqinë e i la në fatin e tyre shqiptarët 

kryengritës.  

6. që kryengritjen e radhës më 1821, me inisiativë të pashait të Janinës, ku në 100 ushtarë, 90 prej 

tyre  ishin të krishterë arvanitas, mirditorë apo shqiptarë nismëtarë dhe në 10 komandarë 9 prej tyre 

ishin arvanitas e marko bocarë, ta quanin revolucion grek. 

7. të shpallesh vend i humbur, së bashku me Turqinë, megjithëse nën pushtimin e tij.  

8. të nxirrte gjuhën shqipe, gati në herezi, jashtë listës së gjuhëve europiane, duke e quajtur pa pikë 

lidhje trungun e vet ‘indoeuropian‘, ‘djall‘, ‘shejtan‘, veçse shqipe jo.  

9. të mos njihte prej tetë vjetësh pavarsinë e dytë të shqiptarëve (më 1912), sepse e para (më 1444) 

ishte at’herë, kur europa flinte gjumë dhe nuk i kishte ardhur ende epoka e hekurit.  

Çka bënë që Shqipëria të ngelë sa 1/12 pjesë e asaj Ilire, ku 22% e popullsisë si ajo e Sulit, Dukagjinit, 

Himara, Mirdita, Bregu i Drinit mbijetoi si racë e pastër shqiptare.  

1. për të fiksuar filozofinë e këtij populli se në asnjë rast nuk kemi sulmuar;  

2. jemi rrudhur e ndrydhur, duke lëshuar farë dhe arë për popujt e tjerë, duke u kthyer prapa në 

primitivitet, duke shkëlqyer përsëri e kështu me radhë;  

3. në të gjitha raste kemi dalë më të mbijetuar se kurrë, duke ruajtur misionin e ngarkuar, vatanin 

bërthamë, identitetin kombëtar dhe besimin e dhënë njëherë fetar. 

ROLI I TRUNGUT ILIRO-PELLAZG-THRAKË NË HISTORINË E EUROPËS 

 

Po kush ishin këta Pellazgë, që u “sorollatën” si Zot-ër të deteve (Deti Jonë!) dhe iu dhanë atribute të 

Perëndive, Mbretërve të tyre të famshëm? Këta banorë të parë europianë, që u shtuan në shumë “fise” dhe 

“fara”, i lanë, jo vetëm një arkiv të pasur gjuhësor, por edhe zbulime shkencore, kulturore dhe fetare, 

shoqërive të mëvonshme në Europë, dhe bashkë-kohëse në Afrikën Veriore, Azinë e Afërme dhe të Largët e 

deri përtej Oqeanëve. Ata krijuan modele të drejtimit të shtetit, dhe të edukimit të elitave të ardhshme që 

frymëzuan edhe intelektualët e Rilindjes europiane të shek. 18-19. Në gjithë historinë 10-12,000 vjeçare të 

bërjes Europë, ky trung, njerëzimit europian dhe historisë së tij, i dhuroi: 

1. Studimet dhe shpikjet mbi ligjësitë e kozmosit, të natyrës dhe të botës së kafshëve deri në hartat e 

para, formulat gjeometrike të para, zbutjen dhe emërtimet e kafshëve.  

2. Gjithë evolimin e shkrimet me bazë piktograme, ideograme, hieroglife, kunjiforme, linear A, linear B, 

deri në alfabetin e Kadmit që shërbeu si bazë për shkrimet etruske dhe greke. 

3. Të Drejtën e Lashtë Zakonore që ka shërbyer si bazë për ligjet e Hamurabit në Shumeri, mandej aty 

në Egjypt, pastaj bazë për 12 tabelat greke, e së fundi, bazë për të Drejtën Romake nga morën jetë të 

Drejtat e tjera europiane.3 

4. Llojet dhe përpunimet e farërave deri në krijimin e fermave të para bujqësore, vreshtave të para, 

pemëve ulli të para, verërave të para. 

5. Shpikjen e mureve pellazgjik apo cikllopik, të lidhura thjesht me një cip gëlqereje veze dhe që 

ngriheshin me parimin e tubove me ajër e vaj. 

                                                             
3 Në të vërtetë, shumë studiues mendojnë se Leka mori dhe ripunoi një ligj që ekzistonte që përpara tij dhe që mund ta ketë 

zanafilllën që në fillimet e hershme të jetës fisnore shqiptare. 
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6. Shpikjen e avlimendit (tezgjahut), me anë të të cilit thuri dhe tori veshje si xhubletë, plis apo takie, 

tirqet, xhamadanë, opingë, peshqir qafe, brez mesi, etj. 

7. Shpikjen e përpunimit të metalit (kovaçanë e metalurgji), ku morën jetë metalet si bronx, bakër dhe 

hekur deri në përpunimin e filigranit, armëve. 

8. Shpikjen e veglës së parë muzikore lahutë, prej nga lindën veglat e tjera si çiftelia, violina, kitara, por 

para tyre sajimin e shtatë notave muzikore plus një oktavë prej popullit Frigjë, vazhdimin e së cilës e 

sjell të freskët sot populli i Skraparit. 

9. Luftën më epike të njerëzimit si ajo e Trojës, prej nga buruan rapsodi, vepra epope tregimi, ndarje 

dhe ngjizje kombesh, kultura e kërshëri, luftra e xhelozi pa fund pas saj.  

Të gjitha këto deri në lindjen e dy shoqërive si ajo Helene me bazë formimi nga pellazgët e Egjeut dhe ajo 

Romake me bazë formimi nga Etruskët, që më vonë u kthyen respektivisht në perandori, sa me vlera 

kulturore, aq edhe ushtarake. Paralelisht me to,4 trungu iliro-pellazg-thrakë bashkjetoi me to dhe midis 

tyre, luftoi deri sa u ndërkëmb. Treva e këtij trungu, nga konkurruese, ashtu e ‘poshtëruar’ u kthye në 

burim forcash ushtarake. Eshtë e vërtetë se romakët i mundën ilirët pas luftërash dhe kryengritjesh që 

zgjatën me shekuj. Konsulli romak Paul Emili nuk mundi të nënshtrojë ilirianët, edhe pasi ai rrafshoi për 

tokë më se 70 qytete të tyre dhe dërgoi në Romë si skllevër 150.000 epirotë – ilirë me në krye mbretin e 

tyre Genc. Sipas historianit romak Suetona,  

kryengritja e ilirëve në vitet 6 dhe 9 pas Krishtit ishte më e tmerrshmja nga të gjitha luftërat që Roma ka bërë 

në botën e jashtme pas luftërave Punike. 

Përfundimi:  

Roma nuk arriti t’i asimilojë dot Ilirët. Kjo solli si rezultat dhe rritjen e rolit të reparteve ushtarake ilire në 

jetën politike të perandorisë, e cila u rrit aq tepër, sa në historinë që vjen pas do të kemi: 

1. Përfshirjen e aq shumë komandantëve, gjeneralëve, princëve deri në perandorë, me origjinë nga ky 

trung pellazgo – ilir –thrakë.  

2. Ndaj dhe jo rastësisht do të ndesheni me dhjetra raste perandorësh Etrusk, Dardan, e pastaj Ilir, e 

prap Dardan në mbretërimin e Romës deri sa u nda në kohën e Kostandinit të madh apo të 

Justinianit të Parë, përfshirë edhe vetë këta.5 

3. Pa kërkuar tepër larg në historinë e lashtë emrat e shkëlqyer të Pirros dhe perandorët romakë Decua, 

Claudus, Aurelianus, Probus, Dioclecianus, Galerius, Constantinus, Licinus, Jovianius, Constantus, 

Marcianus, Leo dhe Anastasius, të gjithë me origjinë nga krahina, atëbotë të banuara prej Ilirëve.6 

                                                             
4 Mbreti i parë ilir i përmendur ndër shkrimet antike ishte Galauros (shek VII para Krishtit). 

5 ...Dyrrahiumi i ditëve kur lulëzonte Roma. Shumë vogëlushë ilirë, të cilët i shihnin legjionet e kësaj të fundit tek marshonin, u 

rritën për t’i shërbyer Gardës Pretoriane. Njërit prej këtyre të rinjve vendas, i quajtur Deocletian, as që i shkonte mendja se një 

ditë do vishte vellon e purpurt perandorake...për të ardhur pastaj te një tjetër embrion perandorësh ilirë, Konstandini i vogël, i 

parathënë për t’u quajtur i madh, i cili mund të ketë thirrur: “Ja tek erdhën kur legjionet u turrën përmes qytetit të tij, Nishit, që 

tani gjendet nën Serbi...” 
6 Sipas librit të Shyqri NIMANIT, Mehmet Ali Pasha, Kapedani shqiptar që i ktheu dinjitetitn Egjiptit, fq. 19, v.2012, Disa nga 

perandorët më të rëndësishëm romakë do të dalin nga raca ilire. I pari ndër ta do të jetë Deci, të cilin ushtarët do ta shpallin 
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4. Edhe pse pjesëmarrja e ilirëve në fushat e tjera të jetës publike të Perandorisë Romake nuk ishte aq 

e lartë, sa në administrim dhe në ushtri, megjithatë kishte edhe të atillë që kishin arritur lartësi të 

denja. Të tillë ishin, për shembull, gojëtari Asin Epikadi, juristi Prisku dhe posaçërisht figura 

grandioze e Shën-Jeroninit (340-420), njërit nga njerëzit më të arsimuar të kohës.  

5. Vlen të përmenden gjithashtu, edhe kontributi tjetër ilir që përdorej në flotën romake; Gentiana – bar i 

mirënjohur ilir (sipas emrit të mbretit ilir Gencit); Iris Illyrica – bimë shëruese. 

6. Nuk mund të mos përmendësh veshjen Dalmatica – fustan i gjerë i bardhë mëngësh të mëdha, që u 

bë pronë e përgjithshme e Perandorisë Romake të vonshme dhe e liturgjisë së krishterë deri në ditët 

tona.7  

7. Përfshirjen e aq shumë njerëzve të dijes, artit e kulturës qysh nga koha antike si:  

 Ksenofoni (viti 576 pk) ishin nga Jonia dhe kishin migruar në Elea të Italisë.  

 Herakliti (viti 530 pk),  

 Anaksagora (viti 500 p.k) lindur në Klazomene të Jonisë.  

 Pitagora pasi u specializua në Egjipt (merrte mesime gjeometrie nga Priftërinjtë Egjiptianë) u 

kthye në vendlindjen, ishullin Samos (pellazg), pastaj migroi në Kroton (viti 450 pk) në Italine 

Jugore.  

 Tales (viti 450 pk) shkolluar në Egjipt, pellazg nga Jonia e Azis se Vogel,  

 Anaksimander, pellazg, nxënës i Tales, 

 Parmenides, Zeno dhe Melisi,pellazg për nga origjina, 

 Ksenofoni (viti 370 pk), pellazg, lindur në Kolofon, në Azinë e Vogël,  

 Empedokles kanë lindur në Joni (Azisë së Vogël), pasi u shkolluan nga priftërinjte Egjyptianë 

u kthyen në vendlindje, disa migruan në pjesë të ndryshme të Italisë. 

 skulptori më i famshëm grek i të gjitha kohërave është gjithashtu arvanitasi që quhej Janul 

Halepi (Giannoulis Halepas).  

8. Përqafimin e parë të fesë kristiane në Evropë nga popujt Iiirët, çka vërtetohet edhe nga Bibla, ku 

Shën Pavli, shkoi në Iliri në vitet 60 pas krishtit për të kristianizuar ilirët, ai gjeti në Durrës një kishë 

kristiane. 

9. Shen Helenën nga viset juglindore të Dardanisë, e cila në vitin 274 lindi djalin e saj të parë 

Kostandinin, që në vitin 313 me Ediktin e Milanit e shpalli fenë e krishterë të lirë dhe ndaloi 

persekutimin e të krishterëve. Për këtë vepër, e ëma e tij Helena është shpallur nga kisha “shenjtore” 

– Shën Helena.  

10. Konstantinin e Madh që lindi në Kosovë, ai që u rreshtua vendosmërisht në anën e Kishës Kristiane 

me Ediktin e Milanos të vitit 313, i cili u garantoi të krishterëve një tolerancë që ishte e barabartë me 

                                                                                                                                                                                                                
perandor në vitin 248. Iliri tjetër që do të vendoset në fronin e perandorit do të jetë Klaudi II. Ai do të sundojë nga viti 262-264. 

Atë do ta trashëgojë iliri tjetër nga Sirmiumi, Aureliani (sundoi: 270-275). Për meritat e tij të jashtëzakonshme në forcimin e 

perandorisë është pagëzuar “Restitutor Orbis” (Përtëritës i Botës). Ndërkaq, perandori më i madh romak i gjakut ilir ishte 

Diokletiani (sundoi: 284-305), nga Salona apo Doklea. Për të zotëruar më lehtë perandorinë, sundimin e kishte ndarë me ilirin 

tjetër – Maksimilianin. Diokletiani kishte bërë reforma të rëndësishme që Romës i kishin kthyer stabilitet të brendshëm. Më 305, 

kur e kishte ngritur pallatin madhështor afër Salonës (Splitit), ishte tërhequr nga pushteti në pronën e tij, për t’u marrë me punë 

bujqësore.  
7 Po aty, 



 
 
 

5 Qendra Kombëtare "RRËNJËT TONA" , Rr. Zef JUBANI, Pall.Bjorn, Ap. 62, K-8, Tiranë, tel: 0682070560,  
email: sazanguri@gmail.com, web:  wwwrrenjettona.al 

 

 

njohjen e kristianizmit si fe e shtetit. Sundimi i Konstantinit të I-rë shkëlqeu me ndërtimin e 

monumenteve kristiane, prej të cilëve le të përmendim Vatikanin.  

 
Fig. – 192 Konstantini i Madh - Flavius Valerius Aurelius Constantinus Augustus (272-337), 

Perandor romak me prejardhje ilire i lindur në Naissus të Dardanisë. 

 
11. Perandorin Justiniani i I-rë, ilir dardan, ai që la si trashëgimi të lavdishme veprën e tij legjislative 

‘Kodi i Justinianit’, e cila ka mbetur edhe sot e kësaj dite themeli i ‘Të Drejtës Civile Moderne’.  

12. Një nga mendimtarët më të ndritur të betejave ideologjike, si Hieronimi (347-420), një ilir nga Stridoni 

i Dalmacisë, i cili është përkthyes i Biblës në latinisht të quajtur “Vulgate” dhe autor i një vargu 

traktatesh filozofike, kur krishtërimi u bë fe zyrtare, dhe etërit e kishës e ndjenë veten më inferiorë 

në ballafaqimin filozofik me mendimtarët paganë.  

13. Kompozimin e Himnit kristian «Laudamus …» me përdorim edhe sot e kësaj dite si vepër e 

kompozitorit dardan Niket Dardani.  

14. Katër perandorë me emër, si Anastasi (495-517) nga Durrësi i Epirit të Ri, Justini (517-527), 

Justiniani (527-565) dhe Justini II (565-581) nga Dardania Ilire, që ky trung i dha Bizantit.  

15. Përfshirjen e aq shumë Papatëve me origjinë nga ky trung (3 papë me origjinë shqiptare: Shën 

Eleuteri (175-189), Shën Kaji (283-296) dhe Gjoni (640-642)..8  

                                                             
8 Në rrjedhë të shekujve, arbëreshët i dhanë Italisë një Papë, tre kardinalë dhe kryeministrin dhe burrin e shtetit, Francesko 

Krispi. Ata e ruajtën kulturën shqiptare gjatë sundimit turk dhe studiuesit e tyre qenë midis të parëve që e kodifikuan dhe e 

shkruan gjuhën shqipe. Në të vërtetë arbëreshët i dhanë Papatit jo tre kardinalë, siç vëren autori këtu, por gjashtë të tillë, pa 

llogaritur Imzot Mikel Koliqin e kohëve tona.  

Papatet shqiptare - Historia jonë ka përmend vetëm Clementin XI-Albani. Ndaj me këtë rast gazetari italian Gjovani Armillata sjell 

si njoftim të ri dhe shumë me rëndësi për historinë e krishtërimit dhe traditën e popullit shqiptar në kultivimin e kulturës 

krishtere ndër shqiptarë edhe për tre papë, e këta ishin:  

Papa Saint Elentherius, i cili shërbeu gjatë viteve (175-189) pas erës së re, i cili si duket ishte Papa i parë në Vatikan me origjinë 

shqiptare. Ky papë përhapi biblën anembanë Perandorisë Romake.  

Papa Saint Caius (283-296), njihet si papa i parë që vendosi rregulla strikte të sjelljes hier- arkike ndërmjet  peshkopëve të 

Vatikanit. Në periudhën e ushtrimit të papatit qëndroi në front një ndër sunduesit më të shquar të Perandorisë Romake-

Diokleciani.  

Papa John IV I (640-642). Ky papë gjatë papa- tit të tij ishte i vetëdijshëm dhe i ndërgjegjëshem për përkatësinë e tij kombëtare-

shqiptare. His- torikisht dihet se ky papë dërgoi edhe ndihma konsistente popullit të Dalmacisë, që ndodhej nën sundimin e serbëve 

dhe hordhive barbare.  

Gjon Jeronim Albani, (1509-1591) i cili u bë kardinal në vitin 1570 dhe konkurroi në dy konklava për Papë të Romës. Ai është 

autor i librit ‘Dë Cardinalatua, dë potestate papa’; Më pas vjen Horac Albani (1576-1653) diplomat i njohur i Vatikanit dhe 

ndihmës i Papa Urbanit VIII.  

Clementi XI (1700-1721), papa  i katërt  shqiptar është papa më i vonë me origjinë shqiptare. “Sipas Osservatore Romano”, familja e 

Climent XI është pagëzuar me mbiemrin “Albani”, pasi rridhte nga familja e zhvendosur në Urbino të Italisë, por që kishte luftuar në 

krah të Skënderbeut gjatë çerekullit të rezistencës ndaj okupimit turk.  
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16. Si papa Benoi XIX, që ishte papë i shquar për diturinë e tij të madhe, për frymën e tij dhe për 

dashurinë e tij për paqen;  

17. Bashkimin më 1387 të tre kolosëve të kohës si Carin Lazar i Serbisë, Princin Balshajt të Arbërisë dhe 

Princin Gjergj Tirko të Bosnjes që mundën Turqit.  

18. Më pas, edhe Stefan Dushani bërës i historisë serbe si mbret i saj, shqiptar gjakprishur vjen apo 

rrjedh nga fisi Krasniqët i Nikaj-Mërturë. 

19. Gjergj Kastriotin që me Yllin e Davidit, si stemë të familjes së vet në mesin e kokave të shqiponjës, 

solli modelin unifikues të shqiptarëve,  

20. Sikundër shqiptari tjetër prej Sinicës së Pejës, Xhorxh Washingtoni në Amerikë,9 në një kohë që 

Europa ishte e hapërdarë dhe e përçarë. 

                                                             
9 Sipas linguisit “Albert Myko” nga Instituti i Linguistikës pranë Universitetit Berkey të Kalifornisë, SHBA, ekzistojnë dëshmi të 

tjera që tregojnë se e ëma e George Washingtonit ishte shqiptare. Aleksandër Donski: studius i madh i jetëve të Bërësve të 

Shteteve, përfundon se nga origjina e Samoilit, të cilin pa dyshim ai e quan shqiptar, nxjerr edhe mjaft Kryetarë apo Presidentë të 

Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke filluar nga Uashingtoni e deri te Xhorxh Bushi. Nëse, Teza e tij vërtetohet, atëherë, del 

se kryetarët e lartpërmendur i takojnë gjakut tonë! Kjo nuk duhet të na habisë, dhe ndoshta nuk është gjë e rastit që Willsoni 

shpëtoi Shqipërinë, Klintoni Kosovën, kurse Bushi u ul në Fushë Krujë, ku u prit në mënyrë madhështore, dhe se populli shqiptar 

konsiderohet si një ndër më pro-amerikanëve në botë.  

“George Washingtonit dhe Mary Ball Washingtonit. Mary në fakt ishte Marije Bala, prindërit e së cilës ishin nga rrethi i Pejës, 

në Kosovën e sotme. Marija ka lindur në Lively të Virgjinisë në SHBA, në vitin 1708, por prindërit e saj kanë ardhur aty më 1706, 

pas një udhëtimi të gjatë me anije që nisi nga Raguza, Dubrovniku i sotëm, dhe i çoi ata përmes Britanisë deri në Tokën e 

Premtuar, Amerikën. Historia e udhëtimit të gjyshërve të Ëashingtonit nga Kosova në Amerikë është përshkruar në librin biografik 

”Mary Ball Washington” të autores Virginia Carmichael, i botuar më 1850. Aty, madje thuhet se Balajt kishin ardhur nga një 

fshat i quajtur Sinic, që mund të jetë ngatërrim i emrit të Ishatit Isniq, në komunën e Deçanit, thotë Myko, i cili tregon se kjo 

histori deri vonë është mbajtur e fshehur në sirtaret e Shtëpisë së Bardhë, dhe se përmbajtja e prejardhjes shqiptare të 

Washingtonit është hequr nga lista e temave të ndaluara nga Këshilli Kombëtar i Sigurisë i SHBA-së vetëm para pak kohe. Në 

lidhje me këtë, zyrtarë nga Shtëpia e Bardhë kanë pranuar të thonë vetëm se “nuk ishte e rastit që zëvendëspresidenti Biden e ka 

përmendur presidentin Washington në relacion me Kryeministrin e Kosovës”. Gjatë hulumtimit të arkivave rreth presidencës 

Clinton, botuar më 2004, me titullin “Shtëpia Clinton” ka gjetur nje letër-proklamatë të vetë George Wahingtonit në lidhje me 

shqiptarët. “Më kujtohet, kur e mora letrën për t’ia treguar Bill Clintonit, në njërën nga intervistat e shumta për libër dhe i 

thashë. “Shih, Bill, ç’ka kam zbuluar nga arkivat e Washingtonit. Ai, me të parë letrën, më tha: “E kam parë Carl, e kam parë. Mos 

ta kisha parë, një Zot e di nëse do të kishim ndërhyrë në Kosovë”. Shqiptari i parë në Shtëpinë e Bardhë apo ndoshta “Shqiptari 

nga Kosova që krijoi shtetin e Amerikës”. Në një farë mënyre, angazhimi i SHBA-së në favor të shqiptarëve është një borxh që 

Amerika tani ia kthen popullit që lindi themeluesin e vetë Amerikës. Nga hulumtimet del qartë se edhe presidenti Woodrow 

Wilson e kishte lexuar këtë letër në kohën kur duhej vendosur për krijimin e shtetit të pavaruar të Shqipërisë. Presidenti Nixon 

ishte njeriu kyç që ka kontribuar në arritjen e autonomisë së Kosovës, me Kushtetutën e vitit 1974. Nixon dhe Tito kishin një 

takim, diku në vitin 1970, në të cilin presidenti amerikan zotoi një ndihmë të pakthyeshme prej 5 miliardë dollarësh për 

Jugosllavinë, nga 500 milionë në vit deri më 1980, në shkëmbim për dhënien e autonomisë së plotë për Kosovën. Titoja u 

dakordua dhe gjithçka nisi aty me krijimin e Universitetit të Prishtinës, amendamentet Kushtuetuese të vitit 1974, e kështu me 

radhë, tregon Woodward. Madje, një vazhdim i ndihmës ka qënë i paraparë në një diskutim mes Titos dhe Presidentit tjetër 

Amerikan, Jimmy Carter, për vitet 1980-1990, për marrjen e të cilit Titoja ishte i mendimit që Kosovës t’i jepte statusin e 

Republikës. Ndërsa Titoja vdiq, dhe serbët lëvizën kundër autonomisë, amerikanët ndërprenë ndihmën....të tjerat i dini, tha ai. 
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21. Shumë personalitete shqiptare të nderuar nga historia e Italisë, ndër ta humanistin Leonic Tome, 

profesorin e astronomit Nikolla Kopernikut.  

22. Albani, artist i mrekullueshëm i Rilindjes Italiane ishte shqiptar, siç e tregon edhe emri i tij. 

23. Piktorë, arkitektë e humanist si Carpacci, Albani, Marin Barleti, Marin Bicikemi, etj.Ndërkaq, 

kapedani tjetër mesjetar shqiptar, Aleks Tarketa, ka ndërtuar Altarin e tij në Duomo, në katedralen e 

famshme të Milanos, në Itali me mbishkrimin e skalitur në dy pllaka të mermerit me shkronja 

kapitale.10  

24. Shqiptarët do të jenë, gjithashtu, krijues të atillë, të cilët kësaj Perandorie do t’i japin shkencëtarë, 

letrarë e artistë të pazëvëndësueshëm si:  

25. Sinan Atiku (Kristo Dullo nga Berati) -  themelues i arkitekturës klasike osmane, autor i kompleksit të 

Fatihut në Stamboll; Gjeniu i vërtetë Sinani, barazohet me ata të Rilindjes italiane, autor i më shumë 

se 200 veprave që mund të konsiderohen si kryevepra. Arkitekt Sinanin të “Taxhmahallit“ në Agra të 

Indisë, si kryevepra e arkitekturës islamike, sikurse edhe ”Xhamia Blu“ e shumë xhami të 

rëndësishme të Stambollit, i cili ishte veçse me gjak shqiptari, nga Gramshi i Tomoricës.11  

26. Mimar Sinani (1490-1588) nga fshati Qesarat i Tepelenës, kryearkitekt gjenial i Perandorisë 

Osmane;  

27. Shedefqar Mehmet Agai (shek. XVII) nga Elbasani, autor i Xhamisë Blu në Stamboll.  

28. Koçi beu në shërbim të shtetit turk në shekullin e 17-të, Monteskeja shqiptar pas atij francez një 

shekull më vonë, paska qenë i vogël?  

29. Turqia ka patur gjeni të përsosur, si arkitekt Kasemi i lindur në fshatin Gramsh, autor i xhamisë së 

bukur të Jeni-Validesë; Arkitekt Kasemi (rreth 1570-1656) nga Skrapari, 

ndihmës i Mimar Sinanit, autor i Jeni Xhamisë në Stamboll, më vonë 

kryearkitekt perandorak;  

30. Arkitekti Ahmet Aga, autor i xhamisë së Sulltan Ahmetit në sheshin e 

hipodromit si edhe shatërvanit të shkëlqyer, me origjinë nga Elbasani.  

31. Faktin sesi shqiptarët i kanë dhënë shumë kryeministra dhe gjeneralë të 

shquar Perandorisë Otomane (vetëm familja Qyprili i dha 5 kryeministra 

Perandorisë).  

Fig. - 193 Qyprili Mehmed Pasha, Kryeministri i Perandorisë                                                              

Osmane. 

32. Zagan Pasha, përndryshe, kishte nderin të ishte kryeministri i 12-të i Perandorisë Osmane dhe i pari 

me kombësi të huaj (të 11 pararendësit e tij ishin turq).                 

                                                                                                                                                                                                                
Sidoqoftë, Woodward beson se të gjithë presidentët amerikanë e kanë lexuar letrën e Washingtonit dhe kanë qënë të detyruar 

nga ajo që t‘i ndimojnë shqiptarët në mënyra të ndryshmë dhe në faza të ndryshme të historisë. 
10 Dihet se në vitet e shpërnguljeve të mëdha, sidomos pas vitit 1479 – kur kishte rënë Shkodra, ata shqiptarë që provonin 

prejardhjen e tyre nga ky qytet trimëror, fitonin të drejtën e një trajtimi privilegjues. Ata sistemoheshin sipas formulës ‘Singula 

Convenentia Singulis - secilit sipas shkallës së meritës’. 
11 Shyqri NIMANI, Mehmet Ali Pasha, Kapedani shqiptar që i ktheu dinjitetitn Egjiptit, fq.21, v.2012 
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33. Si pasojë e një gabimi të madh, prejardhja e Qyprilinjve mendohet të jetë nga një qytet në Varda, 

Maqedoni, por në të vërtetë ai është nga fshati Rroshnik pranë Beratit të Shqipërisë dhe mbiemri i tij 

Qyprili vjen nga një qëndrim i gjatë i tij në Qyprili në Azinë e Vogël, ku ka qenë prefekt i këtij qyteti. 

34. Pastaj, piktorët Ajaz, Kasem e Hajdar Arnavudi, bashkëautorë të dorëshkrimit të mrekullueshëm 

Sëleymanname, që ruhet në Muzeun Topkapi në Stamboll;  

35. Poetët Prishtinasi Mesihi, Jahja Bej Dukagjini, Mehemt Akif Pejani;  

36. Shejhylislami (kryegjyqtari islamik) Sun’ullah Efendiu nga Shkupi;  

37. Sami Frashëri (1850-1904), autor i Enciklopedisë Turke në 6 vëllime “Kâmûs al-a’lâm”;  

38. Hasan Tahsini (1811-1881), themelues dhe Rektor i parë i Universitetit të Stambollit.  

39. Universitetin e parë në Ballkan, ku në 1744, në Voskopojë themelohet “Akademia e Re” 

40. Përkthimin në shqip të “Testamentit të Ri” më 1761 nga peshkopi Grigor Durrsaku. 

41. Shqiptarët jashtë trojeve etnike dhanë kontribut të jashtëzakonshëm në krijimin e trashëgimisë 

gjithënjerëzore – vargani i këtyre personaliteteve është i pafund si:  

42. Shën Albani, Niketë Dardani, Jan Kukuzeli, Marin Barleti, Gjin Gazuli, Mikel Maruli, Leonik Tomeu, 

Marin Beçikemi, Miho Tivarasi, Andrea Alleshi, Albanezët e Viçenzës, Mark Bazaiti, Viktor Karpaçi, 

Mehmet Isai, Karl Gega, Papa Klementi XI, Dora d’Istria, Aleksandër Moisiu, Atenagora... e shumë e 

shumë të tjerë... deri te nobelistja Nënë Tereza.12  

43. Gjergj Basta (Georgio Basta, 1544-1607), ishte stratiot i famshëm mesjetar shqiptar. Dokumentet 

historike e cilësojnë atë si gjeneral me prejardhje shqiptare, të ngarkuar nga Perandori i Shenjtë 

Roman, Masimiliani II (1563-1576), për t’i komanduar forcat habsburge në Luftën e Gjatë të viteve 

1591-1606. 

44.  Faktin sesi shqiptarët i kanë dhënë shumë heronj të pavarësisë greke, prej të cilëve përmendim 

Kundurjotis, Marco Boçari, Kanaris, Kolokotroni, Karaiskaqis, Bubulina që ishin në udhëheqje të 

revolucionit grek, prej të cilëve edhe 11 Kryeministra të shtetit të ri të pavarur grek, si Gjon kapo 

                                                             
12 Bota Sot”, 28 gusht 2014, f.20, Mësimet dhe porositë e Nënë Terezës janë një testament i ri për njerëzimin me shprehjet 

frymëzuese e  prekëse si: Folu butësisht njerëzve! Tregoje mirësinë në fytyrë, në sy, në buzëqeshjen tënde, u jep jo vetëm 

kujdesin, por edhe zemrën! Ne s’mund të bëjmë dot gjëra të mëdha, por vetëm gjëra të vogla  me dashuri të madhe! Nuk ka 

rëndësi sa shumë jemi të angazhuar të bëjmë, por sa shumë dashuri investojmë në të! Shoh Zotin në çdo njeri. Kur laj një të 

sëmurë me lebër, ndjej se po kujdesem për Zotin. A nuk është kjo një përvojë e bukur! Të varfërit na japin më shumë, seç u japin 

ne atyre. Ata janë njerëz kaq të fortë, duke jetuar ditë për ditë pa ushqim. Dhe ata kurrë nuk mallkojnë, as nuk ankohen. Ne nuk 

duhet t’u japim atyre simpatinë, por duhet të mësojmë nga ata! Kam zgjedhur varfërinë për njerëzit tanë të varfër. Por jam e 

nderuar të marrë Çmimin Nobel në emër të urisë, zhveshjes, të pastrehve, të verbërve, të smurëve, të atyre njerëzve që janë të 

padashuruar, që nuk i do njeri, nuk kujdeset për ta. Njerëzit që ndihen të braktisur nga shoqëria dhe të refuzuar nga të gjithë. 

Nëse lluksi na rrethon, ne humbim shpirtin. Ne do jemi të aftë të duam të varfërit, nëse njohim varfërinë dhe jemi vetë të varfër. 

Nuk kam qenë kurrë më parë në luftë, por kam parë urinë dhe vdekjen. E kam pyetur veten se çfarë ndjejnë ata kur e bëjnë këtë? 

Nuk e kuptoj. Zoti do gjejë një person tjetër më fisnik, më të devotshëm, më të përkushtuar ndaj tij dhe shoqëria do të vazhdojë. 

Po prisja të isha e lirë, por Zoti ka planet e Tij. 
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d’istria, Pangallos.13  

 
Fig. - 194 Gjergj Basta (Georgio Basta, 1544-1607), stratiot i famshëm mesjetar shqiptar. 

(mirënjohje Shyqri Nimanit)14 

 

45. Faktin sesi Rumania ka pasur një familje princore me origjinë shqiptare që prodhoi nëntë Princër, 

(Aleksandër dhe Vladimir Gjika, si dhe princesha Eleonora e njohur me emrin Dora Distria).  

46. Fraçesko Crispin, shok i Garibaldit, Kavurit i Macinit i cili ka qenë një Kryeministër i madh Italisë, 

ishte me origjinë shqiptare. 15  Ministri më i shquar i Italisë bashkëkohore, Francessco Crispi i 

ngacmonte shpesh gjyshërit e tij duke i thirrur shqiptarë. 

47. Faktin sesi hapi zyrtar i ushtarëve sot para parlamentit grek, nuk është gjë tjetër, veçse hapi i 

ushtarëve arvanitas para komandantëve të tyre, para dhe pas një parade beteje.16 

48. Faktin sesi vetëm gjatë një beteje në Revolucionin Rumun, merrnin pjesë 700 shqiptarë. 

49. Faktin tjetër se më 1897 në kryengritjet e popullit të Kretës, ndër 8400 ushtare të tij, 6500 ishin 

shqiptarë;  

                                                             
13 Historikisht, arvanitasit kanë dhënë një kontribut të madh në të gjitha fushat e jetës politike dhe kulturore të Greqisë. 

Shumë prej tyre përfshihen në listën e emrave më të shndritshëm, që i dhanë lavdi Greqisë së Re. Gjithnjë nga historia kemi 

mësuar se shqiptarët kanë bërë karrierë udhëheqëse politike në Turqi, Rumani, Itali, Egjipt. Por shumë pak është shkruar dhe 

folur që shqiptarët ose grekët me origjinë shqiptare ishin kryetarë e kryeministra të Greqisë. Qëllimi është për të ndriçuar rolin 

historik që luajtën arvanitasit për drejtimin e mbretërisë dhe shtetit grek. Kryeministra të Greqisë që ishin arvanitas janë më 

shumë seç paraqesim në këtë përmbledhje të përgjithshme, por mjerisht mungojnë të dhënat biografie. Dhe këto biografi janë 

marrë nga arkiva e Lidhjes së Arvanitasve të Greqisë. Arvanitasit, këta luftëtar trima, heronj të Kryengritjes të 1821, jo vetëm me 

armët e tyre luftuan për pavarësinë e Greqisë, por ishin kryetarët e parë të shtetit grek, që drejtuan Greqinë drejtë zhvillimit të 

jetës europiane. Shumica e kryeministrave të Greqisë që ishin arvanitas janë me origjinë nga ishujt që historikisht njihen të 

banuar dhe banohen edhe sot me shumicë nga popullata arvanitase si Hidra, Speca, Poros, Salamina, etj. Fshatra të tërë, përreth 

Patrës dhe Pirgos, janë  me origjinë shqiptare. Dhe dinë ta flasin ende gjuhën e tyre të origjinës, veçanërisht brezi  i mbi  dyzet 

vjeçarëve. Sapo dëgjojnë të flitet shqip, afrohen dhe futen në bisedë. Veçse në të folurën e tyre ndihet koha e gjatë e shkëputjes 

prej atdheut. 
14 Shyqri NIMANI, Mehmet Ali Pasha, Kapedani shqiptar që i ktheu dinjitetitn Egjiptit, fq.23, v.2012 
15 Edhe që nga Italia, shqiptarët-arbëreshë morën rrugën për në vende të tjera. Në vitin 1929, Joseph DioGuardi e la fshatin e tij 

arbëresh të quajtur Greçi dhe u vendos në Bronx, Nju Jork. Aty ai hapi një dyqan ushqimor. Djali i madh i tij dinte veten për 

italian. Vetëm kur u bë anëtar i Kongresit Amerikan, ai mësoi për të kaluarën e tij. “Babai im ishte një burrë i thjeshtë”, - thotë 

DioGuardi. – “Ai fliste me motrat në një gjuhë të çuditshme dhe unë mendoja se ajo gjuhë ishte një dialekt i i italishtes”. ‘Gjaku i 

shprishur’. Ishte kjo fjalë magjike, e shqiptuar nga DioGuardi, që bëri të shndrisnin sytë e shumë njerëzve. Unë mund të jem 

amerikan me dy prindërit nga Italia”. – tha DioGuardi, - “por tani kam zemër shqiptare”. 
16 “That Greece Might Still Be Free”, Oxford University Press, By William ST. Clair – 1972, Fq. 232, Ka mundësi që pikërisht në këtë 

kohë veshja Shqiptare bëri hapin e vendosmërisë drejt titullit veshje kombëtare e Greqisë. Partia e qeverisjes, duke qënë shumica 

Shqiptar vetë, favorizuan veshjen dhe nje model të ngjashëm që ishte i përbashkët tek Klepthet Greke dhe Armatolet. Tani siç 

duket kushdo që vishte veshjen Shqiptare mund të pretendonte të ishte ushtar/luftëtar dhe te shijonte famëlartësinë. 
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50. Edhe kultura ruse, nga ana tjetër, përfitoi nga dijetari i shquar me prejardhje shqiptare nga qyteti i 

bukur bregdetar i Artës, Mihal Trivoli – Artioti (1475/80 – 1556), i mbiquajtur nga rusët Maksim 

Greku.  

51. Për këtë kontribut të jashtëzakonshëm të shqiptarëve ka dëshmi edhe nga vetë Elena Gjika (1828-

1888), e njohur botërisht edhe si Dora d’Istria, e cila rrjedhte nga familja e madhe sunduese 

shqiptare e Gjikajve (nëntë princër) të Rumanisë. “Kjo familje”, thotë Elena Gjika, “që i ka dhënë prej 

dy shekujsh e këtej njëmbëdhjetë princër Vllahisë dhe Moldavisë, nuk e ka harruar për asnjë çast 

prejardhjen e saj shqiptare dhe me të drejtë historia e familjes Gjika, botuar kohët e fundit (Gjenevë, 

1864), ngul këmbë për vazhdimësinë e karakterit shqiptar të Gjikajve... Gjikajt dhe përpara tyre, 

Vasil Shqiptari, kanë ushtruar një ndikim të madh...”17 

52. Shqiptarët i dhanë serbëve shenjtëreshën dhe bamirësen e madhe, Shën – Angjelinën. Ndërkohë, 

Angjelina së bashku me të birin, Gjergjin, do ta ngrinin Manastirin e njohur Krushedoll, në shpatet e 

Frushka Gorës. Misioni i saj religjioz dhe bamirës do të jetë i jashtëzakonshëm dhe do të shtrihet në 

tërë hapësirën e Sremit dhe të Vojvodinës. Angjelina do të ndërtojë dhe do të përtërijë shumë kisha e 

manastire, do të kujdeset për varfanjakët dhe të sëmurët. Ajo vdiq dhe u varros në Krushedoll, më 

1520. Kisha ortodokse serbe e feston ditën e Shën – Angjelinës – “Pamjat prepodobne amtere naŝeja 

Angelini despotici serbskija” – 12 gushtin (30 gushtin në kalendarin e vjetër).18  

53. Muhamet Aliun, reformatorin e Egjiptit Modern, që historia franceze e ka quajtur Napoleon i Lindjes 

së Afërt, shqiptari që themeloi dinastinë mbretërore të Egjiptit e që mbretëroi gati 150 vjet.19 

54. Mustafa Naili Kretanliu (Giritli Mustafa Naili Pasha ose Mustafa Naili Pasha the Cretan), ka lindur në 

Pojan, më 1798. Ai u ngrit dhe folloi karrierën e tij në Egjipt nën mbrojtjen e Mehmet Ali Pashës. 

Meqë mposhti kryengritjen greke gjatë turbullirave me rastin e Luftës Greke për Pavarësi të 1820-

tave, Mustafa Pasha u emërua guvernator i Kretës. Mustafa Naili Kretanliu administroi ishullin e 

Kretës për 20 vjet (deri më 1851), andaj dokumentet osmane i referohen atij me ‘Giritli’ – Kretanliu. 

Mustafa Naili Kretanliu arriti të bëhej dy herë vezir i madh (kryeministër i Perandorisë Osmane) gjatë 

sundimit të Sulltan Abdëlmecidit I.20   

                                                             
17 Elena GJIKA, Shqiptarët në Rumani. Historia e princërve Gjika” (Gli Albanesi in Rumenia. Storia dei principi Ghika). 
18 Shyqri NIMANI, Mehmet Ali Pasha, Kapedani shqiptar që i ktheu dinjitetitn Egjiptit, fq.28, v.2012 
19 Ky popull, që u kishte dhënë grekëve udhëheqësin e revolucionit të tyre, që i çliroi ata nga zgjedha disa shekullore otomane, 

ndërsa egjiptianëve udhëheqësin që themeloi dinastinë mbretërore, midis të cilëve shkëlqeu Ibrahim Pashai, ndërtuesi i Kanalit të 

Suezit, një mbretëri që zgjati deri në vitin 1953, me rrëzimin nga froni të Mbretit Farruk, tani ka provuar, sipas Profesor 

Grosvenor vendimin europian sesi: “Mjeshtëria evropiane për të bërë shtete nuk e ka parë kurrë ndonjëherë veten në pozita më 

qesharake se kur e caktoi të ndruajturin Princ Vidin si mbret të shqiptarëve në vitin 1913”.  

Është i saktë mendimi se Napoleoni ecte me shekullin e tij, ndërsa Mehmet Aliu kishte shkuar më larg se shekulli i tij.  Mbase, 

mbështetja kryesore e Mehmet Aliut vetëm nga Franca mund t’ia ketë hedhur mbi vete urrejtjen e Anglisë. (fq. 67) “Unë tani e 

kam pushtuar këtë vend me pallë dhe me pallë do ta mbroj”. M. Guin thotë se Mehmet Aliu “shpeshherë bëhej dhelpër, e 

gjithmonë mbetej luan. Ai përmbysi osmanllinjtë për mamëlykët, mamëlykët për shqiptarët dhe shqiptarët për egjiptianët. Ai 

magjepsi e shkatërroi katër mëkëmbës mbretërish pa u trembur të ngjitet në një fron aq të dobët. Të ngjitesh aty ishte një 

kryevepër, të qëndroje një mrekulli”. Sipas fq. 66, te vepra e Shyqri NIMANI, Mehmet Ali Pasha, Kapedani shqiptar që i ktheu 

dinjitetitn Egjiptit, v.2012. 
20 Shyqri NIMANI, Mehmet Ali Pasha, Kapedani shqiptar që i ktheu dinjitetin Egjiptit, fq.56, v.2012 
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55. Në Moldo-Vllahi, tre familje Gjika, Lupu dhe padyshim ajo e Dukës, kanë dhënë princa të dalluar në 

lidhje me personalietin e tyre. 

56. Mes tre Lupu-ve (Vasili, vëllai i tij Mateo dhe i biri i tij Stefan) është pa kundërshtim i pari (princi i 

Moldavisë 1634-1654), që meriton të përmendet për të gjitha përpjekjet që ka bërë. 

57. Gjikajt, me origjinë nga Përmeti, në Shqipërinë e Poshtme, i kanë dhënë Moldo-Vllahisë, njëmbëdhjetë 

princa: Gjergj Gjika, Gregor Gjika, Gregor Gjika I, Gregor Gjika II.... 

 
Fig. – 195 Vasil Shqiptari (Vasil Koci apo Vasile Lupu), princi i parë i 

familjes shqiptare Gjika në principatat rumune. (mirënjohje Shyqri 

Nimanit)21 

 
58. Por, edhe vetë Capo d’Istria prijësi i parë i Greqisë së pavarur, ishte 

shqiptar me origjinë nga Gjirokastra, megjithëse kishte lindur në Korfuz; 

akoma edhe sot të tregtojnë në Gjirokastër shtëpinë e tij.  

59. Njerëz si Arsaki, Zapo, Zografos, na japin prova se shqiptari është po aq i zoti për tregti dhe veprime 

financiare, sa është i zoti edhe për shpatë e diplomaci.  

60. Themeluesi i letërsisë moderne turke, Namik Qemal Bej.  

61. Nobelisti grek me origjinë arvanitase, Odiseas Elitis.22  

62. Nënë Terezën (çmim Nobel i Paqes – 1976 ), e cila e ka ndjerë veten e saj krenare për origjinën e saj 

shqiptare.23  

63. Çmimi tjetër Nobel për mjekësi (1998) për Doktor Ferid Murat, që po ashtu e ka ndjerë veten krenar 

për origjinën shqiptare.  

64. Shefin e madh të orkestrës, botërisht i njohur, Herbert Fon Karajan, i cili përmendte jo pak herë 

origjinën e tij shqiptare. 

65. Aktori i famshëm hollivudian, Robert De Niro, në një intervistë në media ka përmendur gjithë vendet 

nga ka origjinën.24  

Por, është gjithashtu një shkrimtar tjetër francez, më modern, që shprehet në një mënyrë më pak poetike, 

por shumë më konkrete për shqiptarët:  

Ekziston në Gadishullin Ballkanik një popull, i cili nuk ka jetuar kurrë falë vetes e as për veten, por roli i 

tij gjatë shekujve ka qenë që ai t’u japë pa ndërprerje kombeve fqinjë lëndë njerëzore. 

                                                             
21 Shyqri NIMANI, Mehmet Ali Pasha, Kapedani shqiptar që i ktheu dinjitetin Egjiptit, fq.27, v.2012 

22 Në një intervistë të tij, menjëherë pas marrjes së Çmimit Nobel se nga para ardhësit arvanitas të nënës sime, kam trashëguar një 

sedër, që më ka dalë për mbarë. 
23 Studiusi Priit VESILIND përmend figurën më të ndritur njerëzore të shekullit XX, Nënë Terezën: “Nënë Tereza e Kalkutës, për 

shembull, ishte bijë e një familjeje shqiptare të krishterë nga Shkupi, e njohur me emrin Agnes Gonxhe Bojaxhi.” 

24 Ai është shprehur se: “I have part of Sicilia, Naple, Italia, America, Ireland and Albania”, por prezantuesja nuk e përktheu fjalën 

“Shqipëri”. 
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Kur njeriu merret me derdhjen e djersës nuk ka kohë të merret me ligësira. 

I tillë ka qenë ky popull dhe njerëzit e tij në shekuj e mijëvjeçarë. 

 


