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GJUHA PELLAZGE KA ORIGJINË HYJNORE 

 

Përparim ZAIMI1 

 

PËRMBLEDHJA 

Për të arritur në këtë definicion na vijnë në ndihmë tre gjetje shumë të rëndësishme. Për nga 

natyra  e tyre janë unikale, të veçanta dhe të publikuara për herë të parë në studimet dhe librat 

që unë kam prezantuar. Elementi i parë që mbështet këtë version dhe përcaktim është zbulimi i 

një artefakti me origjinë jashtëtokësore, që do të thotë se i takon si produkt një civilizimi 

teknologjik shumë të avancuar në krahasim me civilizimin tonë aktual. Artefakti ose evidenca 

fizike e zbuluar na tregon qartë se alienët udhëtojnë me anije hapsinore, në rastin konkret në 

trajtë ovale, dhe kanë si pikënisje një galaktikë apo yjësi shumë të largët. Po t‘i referohemi 

zbulimeve dhe teorive shkencore të deri tanishme rezulton se ky udhëtim ndëryjor fillon nga një 

pozicion ku takohen universi i dukshëm dhe universi i padukshëm. Elementi i dytë është se ATA 

sjellin me vete në planetin Tokë gërmat e një alfabeti, që sipas studimeve dhe kërkimeve 

shkencore nga studiues të ndryshëm i përkasin gjuhës pellazge (dialekti Lycian në rastin 

konkret). Elementi i tretë është i lidhur me ekzistencën e një pllake me mbishkrime. Në këtë 

mbishkrim ndodhet një simbol i shkëputur nga pjesa tjetër e shkrimit. Unë e kam zbuluar këtë 

simbol edhe në artefaktin e sipërpërmendur si dhe në planetin Mars. Gjuha e shkruar e njerzimit 

i është sjellë si produkt i gatshëm nga Alienët ose një civilizim tjetër teknologjik, jashtëtokësor, 

mijra dhe ndoshta qindra-mijra vjet më parë. Me kalimin e kohës gjuha e shkruar dhe e folur  i 

është nënështruar proçesit të evolucionit. Gjuha e sjellë nga Jashtëtokësorët është gjuha e 

quajtur pellazge. Si një deduksion llogjik mund të themi pa hezitim se Pellazgjishtja ka origjinë 

hyjnore dhe për rrjedhojë edhe gjuha shqipe si pasardhëse e saj, si fosil i gjallë. Nuk është për 

tu çuditur nëse themi që është gjuha e folur nga Kronosi dhe Zeusi. 

Fjalët kyçe: Pellazg, Zeus, Hyjni, artefakt, gjuha pellazge, pellazgjishtja, origjinë hyjnore 

 

HYRJE 

Unë do të sjell këtu dhe do të prezantoj kërkimet e mia shkencore, shumë të veçanta dhe ndoshta 

të vetmet në planetin tonë në llojin e vet, të cilat provojnë origjinën e gjuhës pellazge. Nëpërmjet 

studimeve të mia dhe provave që disponoj, mund të deklaroj pa ndonjë dyshim që gjuha pellazge 

ka origjinë hyjnore. Ky përfundim është përmendur në studime dhe punime të ndryshme 

shkencore prej studiusve të kësaj çështje në kohë të ndryshme. E veçanta e studimit tim është 

se unë mbështetem në evidenca fizike të lëna nga një civilizim tjetër teknologjik ose 

jashtëtokësorët sikurse i quajmë shpesh, të cilat na tregojnë ne që alfabeti pellazg ka qenë sjellë 

                                                                        
1 Hulumtues, ish Lektor i shkencave nautike në Universitetin A. Moisiu, Durrës, Kapiten i lundrimeve të largëta, autor 

i shumë librave shkencore dhe didaktik(13libra), ekspert naval, mjedisor dhe peshkimi industrial, administrator me 

përvojë. 
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në planetin Tokë, në tokën shqiptare, i gatshëm ndoshta si gjuha e parë në planetin tonë. Me 

kalimin e kohës gjuha e shkruar dhe e folur ka qenë subjekt i procesit të evolucionit.   

 

1. GJUHA PELLAZGE KA ORIGJINË HYJNORE 

E veçanta e studimit tim është se unë mbështetem në evidenca fizike të lëna nga një civilizim 

tjetër teknologjik ose jashtëtokësorët sikurse i quajmë shpesh, të cilat na tregojnë ne që alfabeti 

pellazg ka qenë sjellë në planetin Tokë, në tokën shqiptare, i gatshëm ndoshta si gjuha e parë në 

planetin tonë. Me kalimin e kohës gjuha e shkruar dhe e folur ka qenë subjekt i procesit të 

evolucionit. Këto evidenca fizike dhe artefakte tregojnë që “Syri Gjithëpamës” egziston, gjendet i 

projektuar në një artefakt mijra ose qindra mijra vjet më parë dhe sjellë në planetin Tokë, në 

tokën Shqiptare. Është një pamje mahnitëse. Unë e kam trajtuar ketë çështje në librin tim 

shkencor “Omniscient Eye” botuar në Amerikë në vitin 2018. Modeli i zbuluar i anijes hapsinore 

na tregon qartë që alienët udhëtojnë me anije hapsinore në, formë ovale në rastin tonë, dhe si 

pikënisje kanë një galaktikë ose yjësi shumë të largët. Në qoftë se i referohemi teorive shkencore 

dhe zbulimeve të deritanishme rezulton që udhëtimi ndëryjor fillon nga një pozicion ku takohen 

universi i dukshëm dhe universi i padukshëm.  

 

Më poshtë do të parashtroj argumentat e mia për të vërtetuar përfundimin tim të mësipërm që 

gjuha Pellazge ka qenë sjellë nga një civilizim tjetër teknologjik më i avancuar se ne. Së pari, 

duke iu referuar artefaktit në të cilën është projektuar një pamje mahnitëse, e cila na tregon 

zbritjen e jashtëtokësorëve në planetin Tokë. Në këtë artefakt kam zbuluar një simbol shumë 

interesant. Ai tërhoqi vemëndjen time për shkak të faktit se e kam zbuluar në planetin Tokë, 

planetin Mars dhe në artefaktin e zbuluar, gjithashtu. Së dyti, në pikturën e “Syrit Gjithëpamës” 

kam zbuluar tetë germa që nga hulumtimet që kam bërë i përkasin alfabetit pellazg, më saktë 

dialektit Likias të gjuhës pellazge. Në vazhdim do të flas rreth këtyre dy çështjeve.  

Në kërkim të elementëve shkrimorë të veçantë në sipërfaqen e modelit të anijes hapsinore, më 

në fund arrita të zbuloj një simbol. U binda që ishte një simbol i shkruar i lashtësisë. Fillova të 

mësoj dhe përvehtësoj njohuri rreth shkrimeve të lashtesisë të publikuara në internet si dhe 

libra të autorëve të ndryshëm që trajtonin këto çështje. Përkthimi dhe interpretimi i simboleve të 
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tilla kërkon ndërhyrjen e eksperteve të fushës së gjuhësisë (linguistikës), por kjo nuk më pengon 

mua të jap shpjegimet e mia mbështetur në njohuritë e disponuara. Në studim e sipër gjeta një 

karakter (germë) të një alfabeti që konsiderohej si shkrim Ilir i lashtë, botuar në librin “Shqiperia, 

Odisea e pabesueshme e një populli parahelen “me autor Mathieu Aref (faqe 454). Kjo germë apo 

simbol i shkruar është e njëjtë me atë që unë zbulova në artefaktin (modelin e anijes hapsinore). 

Le të njihemi me këtë simbol në pamjet e më poshtëme. 

Shkrim Ilir i Shkodrës (alfabet i zhdukur). Ky simbol është i njëjtë me atë të zbuluar ne modelin 

e anijes hapsinore. 

Le të njihemi me pamjen si më poshtë.  

Simbol i një gërme të alfabetit, i konsideruar si shkrim Ilir i zhdukur. Kjo pamje i përket modelit të 

anijes hapsinore, shiko në të djathtë.  

Në një pamje tjetër, zbulova përsëri kete simbol. E veçanta e këtij zbulimi është se e gjeta në 

planetin Mars. Pra pamja i takon planetit Mars ose planetit të kuq. Zbulimi i këtij simboli në 

sipërfaqen e planetit Mars u bë rastësisht. Në të vërtetë, unë isha duke vrojtuar një imazh të 

kokës së një viçi, por ndërsa po lëvizja indikatorin e kompjuterit në Google Earth në planetin 

Mars, papritmas zbulova këtë simbol.  Sigurisht që u emocionova. “Zoti” po më ndihmonte mua 

në misionin tim shkencor. Tingëllon si çudi, por është e vërtetë.  

 I njëjti simbol zbuluar në planetin Mars. Marrë nga 

Google Earth, (shiko në qendër të pamjes) 

Ne e kemi thënë më sipër që nga studiusi 

Mathieu Aref, ai është konsideruar si një 

mbishkrim Ilir i zhdukur. Tani ne vrojtojmë dhe 

kuptojmë që origjina e këtij simboli dhe gërme 

vjen nga një civilizim tjetër teknologjik, pra 

simboli është sjellë nga dikush tjetër më të 

avancuar se ne si një kujtesë për njerzimin. Edhe 

në qoftë se ne nuk arrijmë ta deshifrojmë këtë 

simbol, të paktën ai na tregon ne që i njëjti civilizim teknologjik ka pas eksploruar planetin Mars, 

gjithashtu. Në vijim do të dëshëroja të sillja edhe përfundimet e shumë historianëve dhe 

studiusve të antikitetit dhe historisë së Shqiptarëve, të cilët e konsiderojnë historinë e 

Shqiptarëve, pasardhës të Pellazgëve Hyjnore, se është historia më e vjetër e njerzimit. Do të doja 

të shpalos opinionin dhe interpretimin tim personal, i cili është: Ata (Jashtëtokësorët) e kanë 

vizituar civilizimin tonë shumë kohë më parë ndoshta (mosha ndoshta do të përcaktohet me 

metoden e karbonit 14 ose një metodë tjetër më të saktë) para mijra ose miliona vjetësh. Drejtëza, 

pingul me bazën tregon që Ata kanë ardhur nga qielli, pra hapësira. Ne e kemi gjetur këtë simbol 

në planetin Mars ose planetin e kuq. Sigurisht planeti Mars ka qënë eksploruar nga Ata ndoshta 

miliona vjet më parë dhe kanë lënë gjurmët e tyre.  
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Nuk ka dyshim për këtë. Unë disponoj shumë prova që tregojnë se sistemi ynë diellor ka qenë 

eksploruar nga ky civilizim teknologjik. Ky është një version. Ne kemi patur një gjuhe e cila ka 

qenë e shkruar, dhuruar nga Krijuesi, prandaj poetët tanë kombëtar kanë qenë frymëzuar nga 

ky fakt dhe e kanë quajtur atë Gjuhë e Zotit. Duke e konsideruar përcaktimin e Profesor Mathieu 

Aref, historian dhe studius, si korrekt lidhur me mbishkrimet Ilire, të cilat kanë qenë zhdukur 

dhe duke patur parasysh se ky simbol u gjet edhe në sipërfaqen e modelit të anijes hapsinore të 

zbuluar në Shqipëri si dhe me dimensione gjigande në sipërfaqen e planetit Mars (pamje 

satelitore), atëhere ne jemi para një prove të padiskutueshme që këto simbole kanë qenë dhuruar 

nga një civilizim teknologjik shumë i avancuar krahasuar me civilizimin tonë aktual. Si rrjedhojë, 

Ilirët si pasardhësit më të mëdhenj të trungut pellazg (simbas studiusit dhe të madhit Sami 

Frashëri), janë poseduesit e këtij shkrimi hyjnor. Në të njëjtën kohë kjo provë dhe evidence fizike 

mbështet përpjekjet e mëdha të shumë historianëve dhe studiusve të cilët kanë arritur në këtë 

përfundim. Pra, me anë të kësaj ne u japim atyre jo vetëm një bazë llogjike reale, por edhe një fakt 

matematikisht të argumentuar. Le të vazhdojmë bazuar në argumentin llogjik por në rrugë 

matematike. 

 

 

              Simbol shkrimor Ilir (i zhdukur) 

 

 

              Simbol shkrimor zbuluar në modelin e anijes hapsinore     

 

                  

 

 

 

                Simbol shkrimor zbuluar në sipërf. e planetit Mars     

 

                   

 

      

 

           Simbol Hyjnor  
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Atëhere, simboli shkrimor Ilir (i zhdukur) = Simbol shkrimor 

Hyjnor  

 Pra, si përfundim mund të themi:  

 

Gjuha Shqipe = gjuhë e Zotit, dhuruar nga Krijuesi, (cdv) 

 

Le të vazhdojmë të evidentojmë elemente të tjerë shkrimor, 

nëpërmjet pamjes së më poshtëme: 

Kjo pamje tregon “Syrin Gjithëpamës”. 

 

 Është nxjerrë nga artefakti me origjinë 

jashtëtokësore, është një simbol që tregon fuqinë e 

“Zotit”, Krijuesit tonë. Ai është kudo dhe shikon çdo 

gjë, njerzimin dhe universin. Një pamje të Syrit 

Gjithpamës mund ta gjejmë edhe në Ishujt Azore, 

gjithashtu.  

 

Nga e djathta në të majtë, elementet shkrimore: N…. etj.  

Elementet shkrimore nga e majta në të djathtë    

Duke e vrojtuar me kujdes arrita të identifikoj simbole shkrimore të tjerë të kohëve shumë të 

lashta. Në këtë pamje të Syrit Gjithëpamës të projektuar në modelin e anijes hapsinore mund të 

konstatojmë shumë simbole shkrimore që i përkasin antikitetit. Me anë të një lente zmadhuese 

dhe duke përdorur kompjuterin munda të evidentoj 8(tetë) karaktere (germa alfabeti). Mbas 

konsultimit me literaturën dhe konkretisht me të dhëna të botuara nga Profesor Robert D’Angely 

në librin e tij “Enigma “, botimi shqip, si dhe nëpërmjet shkrimeve të lashtësisë të publikuara, 

konstatova që këto germa apo karaktere përputheshin me shkrimin pellazg (dialektin Likias), 

dhe mbështetur në përfundimet e Profesor R. D’Angely i përkasin një dialekti të gjuhës së vjetër 

pellazge Nga të dhënat e studiusve të ndryshëm mendohet që kjo gjuhë ka qenë shkruar rreth 

shekujve VI -V para krishtit., por egzistenca e këtyre fiseve pellazge është më e vjetër dhe vetëm 

mbas përcaktimit të moshës së modelit të anijes hapsinore, dhe mbishkrimeve gjithashtu, mund 

të konkludojmë me saktësi se kujt periudhe i takojnë shkrimet. Mbështetur në këto rezultate 

ndoshta është e nevojshme të bëhen korrigjimet historike. Profesor R. D’Angely ka theksuar që 

ne duhet të dimë “që Gjuha Shqipe ka qenë shkruar në antikitet, kjo provohet nga mbishkrimet 

Etruske ose Shqipe dhe nga ato, po ashtu shqipe apo likiase e të tjera, që janë zbuluar në Azinë 

e Vogël, Lemnos, Kretë dhe Itali “Faqe 274. Duke folur për mbishkrimet Likiase, ai vazhdon që: 

prej çdo gjëje që ne kemi zbuluar, mbishkrimet Likiase janë më të rëndësishmet të antikitetit, 

sipas pikpamjes tonë, sepse na lejojnë të themi me siguri, që gjuha e folur e përditëshme ose 

gjuha e vatrës, për banorët e lashtë ka qenë e njëjtë me gjuhën Pellazge ose Gjuhën e sotme 

Shqipe. Faqe 328  
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Harold Craig Melchert, një profesor i linguistikës, njohur veçanërisht për punën e tij në degën 

Anatoliane të gjuhëve Indo-Europiane, ka punuar në Universitetin e Karolinës së Veriut për 

linguistikën, Chapel Hill, dhe prej 1 Korrikut ,2007, është A. Richard Diebold Professor i 

studimeve Indo-Europiane në Universitetin e Kalifornisë, marrë gradën shkencore Ph.D. në 

Linguistik nga Universiteti i Harvardit në 1977. Ai ka bërë shumë punë për gjuhën Likiase dhe 

ka shkruajtur fjalorin e parë dhe të vetëm në Anglisht: Fjalori i Gjuhës Likiase, Dictionary of the 

Lycian Language.  

 

Megjithatë, ishte njohur që Gjuha Likiase ishte një formë më e vonëshme e Luwian – një gjuhë 

që ka qenë folur në pjesën perëndimore të Azisë së Vogël, para arritjes së Hititëve (shekulli 18-të 

para krishtit. Shkrimi Likias shkruhej nga e majta në të djathtë, shpesh me përdorimin e fjalëve 

ndarëse – thotë Harold C. Melchert. Dhe më tej thekson: Luwian është një nga kandidatet më të 

mundshëm për gjuhën e folur nga Trojanët, sëbashku me gjuhën Tirreniane që lidhet me 

Lemnian. Profesor Mathieu Aref argumenton në librin e tij “Shqipëria, Odiseja e pabesueshme e 

një populli parahelen “– në kapitullin e I – “Studime krahasuese dhe përputhje gjuhësore të 

përgjithëshme”- që Tirana, emri i kryeqytetit të Shqipërisë ka zanafillën nga Etruria (Tyrrhenia) 

ose “Turan “, perëndesha Venus e cila zë një vend të dukshëm në kozmogoninë Etruske. Faqe 

290. Gjithashtu mendohej që, gjuha Tirrene ka qenë një varietet i gjuhes Hitite, dhe kjo e fundit 

simbas studiusve është përcaktuar si një dialekt i gjuhës Pellazge. Perandoria Hitite i takon viteve 

1400 deri 1190 para krishtit. Professor R. D’Angely ka arritur në përfundimin që Gjuha Shqipe 

është e vetmja gjuhë, që e ka përkthyer saktësisht, gjuhën Likiase, pra Gjuha Likiase është e 

njëjtë me Gjuhën Shqipe – thekson Profesor R. D’Angely. Ne kemi konstatuar se mbishkrimet në 

shumicën e rasteve i takojnë Gjuhës Likiase, por mbishkrime të veçanta i kemi gjetur edhe në 

alfabetin arkaik Etrusk dhe alfabetin Lidian. Ndërkohe ka shumë germa ose karaktere që nuk 

mund ti përcaktoj se kujt i takojnë. Çështjet e mësipërme janë një lloj detyre shtëpie për 

hulumtime dhe studime nga ekspertët e linguistikës dhe specialiteteve të tjera në këtë fushë dhe 

u takon pikërisht atyre të thonë fjalën e fundit bazuar në prova shkencore, duke mbajtur 

parasysh dhe këto mbishkrime. Natyrshëm do të lindin pyetjet: 

- Në cilën kohë janë shkruar ato, pra cila është periudha historike që i takojnë këto 

mbishkrime? 

- Shqyrtimi i modelit të anijes hapsinore, me qëllim që të shikojmë se ndoshta ka ndonjë 

mesazh që ka të bëjë me këtë çështje dhe cila do të jetë përmbajtja e mesazhit. 

Pra kush janë Ata që e kanë dhënë këtë mesazh? Mund të ketë edhe shumë pikpyetje të tjera. 

Një pyetje për mendimin tim ka një përgjigje bindëse: Mbishkrimet janë sjellë në planetin tonë 

nga një civilizim teknologjik jashtëtokësor. Ajo duket qartë prej artefaktit që është zbuluar. 

Zbulimi i Atlantidës dhe Perandorisë së Atlantëve, për të cilën unë kam prezantuar një hulumtim 

tjetër shkencor dhe botuar në vitin 2013, na ndihmon të kuptojmë që Tirrenia ka qenë pjesë e 

Perandorisë së Atlantëve. Kjo është shumë e rëndësishme. Kur ne përmendim Atlantidën, do të 

thotë që ajo ka egzistuar së paku 12 000 vjet më parë si një Perandori gjigante, me sipërfaqe 

rreth 8 milion km katrore (sipas përllogaritjeve të mia, mbështetur në hartën e projektuar nga 

një civilizim tjetër teknologjik shumë i avancuar.) Kjo do të thotë që mbishkrimet mund ti 

përkasin një periudhe historike shumë të lashtë. Me sa duket, kuptojmë që përfundimet e 

gjuhëtarëve dhe historianëve të ndryshëm, të cilët kanë thënë që gjuha e parë i është dhuruar 

http://www.oxbowbooks.com/bookinfo.cfm/ID/59302
http://www.oxbowbooks.com/bookinfo.cfm/ID/59302
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njerzimit si një produkt i gatshëm dhe se kjo i përket Gjuhës Shqipe, si trashëgimtare e 

drejtpërdrejt e gjuhës së parë. Studiusi shqiptar Petro Zhei në librin e tij “Shqipja dhe 

Sanskritishtja” duke përdorur algorithmin simbolik si argument e ka quajtur Gjuhë e parë “La 

Lingua Primeva”, Gjuhë Mëmë (Muttersprache), ose së paku e afërmja e saj më e ngushtë e më 

perfaqësuese, nga coptimi i së cilës, si ai në Sakrificën e Madhe Kozmogonike të një Qënieje 

Hyjnore, të gjitha gjuhët e tjera e të ndryshme erdhën e u ndërtuan mënjanë” faqe 141. Megjithëse 

Petro Zhei nuk e dinte se do të zbulohesh një evidencë fizike e cila do të provonte origjinën 

hyjnore të kësaj gjuhe, sikurse shikohet përfundimi i tij rezulton të jetë i saktë, sepse përputhet 

me gjetjet shkencore, gjithashtu.  

Cila është arsyeja që pikërisht kjo gjuhë u përdor për të dhënë këtë mesazh? Ndoshta kjo tokë, 

Shqipëria e sotme ka patur shansin që të kishte banorët e parë të planetit Tokë, ja pse 

jashtëtokësorët kanë zbritur dhe shkelur në këtë tokë dhe kanë dhuruar gjuhën e shkruar dhe 

të folur, si dhe alfabetin. Ka edhe fakte të tjera tunduese, por për këto do të flas në një kohë 

tjetër. Le të qëndrojmë brënda kuadrit të çështjes që kemi marrë në shqyrtim. Duket e 

pabesueshme por është hapur një dritare hyjnore, për të shikuar këtë realitet, për të cilën kanë 

folur shumë studius të famshëm, të dashuruar mbas kulturës dhe gjuhës Shqipe dhe 

paraardhësve të tyre, Pellazgëve hyjnorë. Duke marrë në konsideratë faktin që këto mbishkrime 

janë gjetur a) në modelin e anijes hapsinore dhe janë pasqyruar në të nga një civilizim teknologjik 

shumë i avancuar krahasuar me ne, civilizim jo tokësor si dhe b) zbulimi në një planet tjetër, 

planetin Mars, unë do të mendoja se kjo është një e dhënë e çmueshme, me rëndësi historike 

dhe shkencore. Këto mbishkrime nuk janë të skalitura, por në një mënyrë tjetër nga ato që janë 

gjetur deri tani. Duket qartë që mbishkrimet i përkasin një teknologjie të lartë. Modeli anijes 

hapsinore u zbulua në rrethana të paparashikueshme sikurse e kam përmendur në studimet e 

mia dhe vendi është në jugëlindje të Shqipërisë. Më poshtë po rendis simbolet që lidhen me 

gjuhën Likiase, duke iu referuar alfabetit botuar në “Omniglot Writing Systems & Languages of 

the World. Alfabeti Likias ka 29 germa si më poshtë:  

 

 

Duke iu referuar alfabetit Likias nga modeli i anijes hapsinore kam nxjerrë germat(shkronjat) e 

më poshtëme. Numëro nga e majta në të djathtë: 

1. Germa e katërt që tregon tregon një shigjetë vertikale e drejtuar lartë dhe që përkthehet 

si “e “. 

2. Germa e 19-të është një drejtëz vertikale dhe që përkthehet “y”. 
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3. Germa e 25-të. Është një kend i ngushtë me kulm lartë dhe që përkthehet “I”. 

4. Germa e 26 –të e cila ka formën e ‘M” dhe që përkthehet “M”. 

5. Germma e 28-të që ka formën e “N” dhe që përkthehet “N “. 

6. Germa e 39-të që ka formën e ngjashme me “S” dhe përkthehet “S “. 

7. Germa e 42–të që ka formën e “T” dhe që përkthehet “T “. 

8. Germa e 43-të që ka formën e “W “dhe një vijë e drejtuar poshtë dhe që përkthehet “T “.  

 

Në vazhdim do të doja të prezantoja disa fragmente të nxjerra nga libri “Enigma” i Profesor R. 

D’Angely, lidhur me gjuhën e shqiptarëve.  “…….. Qysh në kohën e Jezu Krishtit për shembull 

gjuha mbisunduese e folur në Perandorinë Romake ka qenë Gjuha Shqipe…faqe.23 “Ka qenë 

gjuha Pellazge ose Gjuha Shqipe, e cila duke filluar 3000 vjet para krishtit ka sjellë lindjen e 

gjuhëve primitive Indiane dhe kuptohet edhe të gjuhës Sanskritishte, gjithashtu. Faqe 24 Në të 

vërtetë Gjuha Pellazge ka qenë dhe akoma është shumë e vjetër. Ajo ka qenë folur që në kohën 

kur Pellazgët patën luftuar kundër Atlantëve dhe i ndaluan ata për të pushtuar Europën, kjo do 

të thotë shumë kohë para se të ndërtoheshin piramidat dhe koha kur Ishulli i Atlantidës u zhyt, 

rreth 11000 vjet më parë. (Në fakt se paku 12000 vjet më parë, sipas të dhënave të reja)”  

 

Ky përcaktim i Profesor H.H. Robert D’Angely është i rëndësishëm, por të dhënat e fundit tregojnë 

se Europa në kuptimin dhe kufijt gjeografik të sotëm, rezulton të ishte pjesë e Perandorisë së 

Atlantëve.  

Nga analizat e mësipërme ndoshta nuk jam i gabuar në qoftë se them që mbishkrimet e zbuluara i 

përkasin Pellazgëve para Hënore, sikurse i kanë quajtur ata shumë studius. Germat e alfabetit që 

i përkasin Gjuhës Likiase janë një argument i fortë në favor të kësaj teze. 

Ndoshta shumë të dhëna historike ka nevojë të korrigjohen në lidhje me ngjarjet e ndodhura. 

Për shembull unë kam trajtuar në librin tim shkencor “Atlantida, Perandoria e Atlantëve dhe 

Shqiptarët”, që Perandoria e Atlantëve ka qenë një realitet historik dhe jo legjendë, por ky fakt 

vetëm se përforcon përfundimet e Profesor R. D’Angely.  

 

Një mesazh tjetër që mund të transmetohet nëpërmjet këtyre germave (simbole) mund të ishte: 

Ne kemi lëne gjurmë të cilat tregojnë, që në kohën që ne kemi zbritur në këto treva, kemi lënë 

alfabetin e një gjuhe të shkruar dhe kjo gjuhë ka qenë Gjuha pellazge ose Gjuha Shqipe. Deri 

tani, ne nuk kemi ndonjë provë lidhur me gjuhën që kanë folur dhe shkruajtur Atlantët. Kjo 

gjuhë nuk egziston në botë gjer tani. Disa studius janë duke punuar dhe po përpiqen të krijojnë 

një alfabet Atlant, por jo të sigurtë dhe të bazuar në prova shkencore. Këto janë vetëm ide. Sa 

mësipër, duke marrë parasysh faktin që Atlantida dhe Perandoria e Atlantëve kanë egzistuar, 

kanë qenë një realitet historik dhe në hartën e ndërtuar nga civilizimi jashtëtokësor për 

Perandorinë e Atlantëve, janë të përfshira edhe pjesë të Pellazgjisë, mund të themi që 

mbishkrimet që po diskutojmë, mund ti përkasin edhe gjuhës që kanë folur dhe shkruar Atlantët. 

Të dy këto perandori kanë jetuar brënda të njëjtës periudhë historike, përderisa janë ndeshur 

midis tyre. Po të analizohet mosha e modelit të anijes hapsinore të përdorur nga Civilizimi 

Jashtëtokësor ose civilizimi teknologjik shumë i avancuar që ka zbritur në planetin Tokë, ne 

tokën Shqiptare, do të na mundësojë një argument të paparashikueshem për të përcaktuar 

shkencërisht kohën kur Alienët kanë prekur planetin Tokë dhe ndoshta krijuar njeriun e parë.  
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2. PËRFUNDIME 

 Mbishkrimet e zbuluara i përkasin Gjuhës Pellazge, (ndoshta edhe gjuhës Atlante) këto 

kanë origjinë hyjnore ose origjinë jashtëtokësore, prandaj Gjuha Shqipe si pasardhëse e 

vetme e saj ka origjine hyjnore, dhuruar nga Krijuesi.  

 Gjuha Shqipe është Gjuhë Perëndie (Gjuhë e Zotit) 

 Sillogjizmat e përdorura kanë për qëllim të ndihmojnë si argumente plotësues për të 

arritur në përfundime të drejta.  
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