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Ambasadori i Shqipërisë në
Britaninë e Madhe, Mal
Berisha ka sjellë për lex-

uesit shqiptarë një vepër të re mjaft
interesante, rreth jetës dhe veprës
së amerikanit Charles Telford
Erickson. Pas botimit të dy ve-
prave pararendëse me subjekte të
përafërta: "Shqiptarët, lisa mbi tru-
allin ilir" dhe "Shqiptarët, europi-
anët më të lashtë e më të rinj", ky
libër duket se plotëson tanimë një
seri e cila fillon me fjalën "Sh-
qiptarët..." për të shprehur me fjalë
njerëzish të mëdhenj, jo shqiptarë,
vlerësimin për kombin tonë. Këto
vlerësime mund të thuhet lirisht
se kulmojnë me këtë vepër. Ky
vëllim përfshin veprën me dy
vëllime "Shqiptarët, enigma e Ball-
kanit" të Charles Telford Erickson
dhe "Jeta e jashtëzakonshme e
amerikanit Charles Telford Erick-
son kushtuar Shqipërisë", të Mal
Berishës. Gazeta boton thëniet më
interesante të Charles Telford Erik-
son për Shqipërinë dhe shqiptarët,
të përmbledhura nga autori i ve-
prës, Ambasador Mal Berisha.

1. Shqiptarët janë të vjetër në his-
tori, të thekur në zgjuarsi, të hesh-
tur dhe të qetë në tragjedi, të du-
rueshëm ndaj shkulmës së rrëm-
byeshme të jetës.

2.  Vezir i Madh në Stamboll, apo
bari i thjeshtë në vetminë e maleve
të Pindit, për arsye të përcaktuara
qartë, shqiptari është një aris-
tokrat, një njeri i lirë, një fisnik në
sjellje dhe virtyte. Historia e tij ësh-
të në harmoni të ngushtë me karak-
terin dhe pamjen e vendit të tij.

3. "Populli shqiptar i ka përshkuar
shekujt duke punuar si trim dhe i
talentuar; ai kapi lartësitë e Repub-
likës Greke, ato të Mbretit të Per-
sisë dhe të Babilonit. Me ndihmën
e Princeshës së Maqedonisë, ata i
dhanë fund pushtetit të Romës,
hoqën qafe mizoritë e Tarantinit,
frenuan për një farë kohe në emër
të krishtërimit përparimin e shpe-
jtë të islamit. Ata mbrojtën fronin
e Mbretit të Siçilisë, ngritën atë të
Greqisë, dhe përsëri atyre kurrë

nuk iu dha mirënjohje për atë që i
dhanë historisë.

4. Raca të tjera kanë lindur, kanë
ndjekur rrjedhën e tyre, janë rritur
dhe kanë vdekur. Ndërsa ky popull
e ka bërë jetën e vet në mënyrën e
tij të thjeshtë duke mbijetuar një-
soj si shkatërrimin e jetës, si valët
mbytëse të pushtimeve të huaja si
propogandën e padrejtë të politikës
evropiane ndaj tyre".

5. Prandaj ka çdo arsye, për të
ardhur në përfundimin se sh-
qiptarët, jo vetëm ishin të parët
prej popujve europianë që e pran-
uan ungjillin, por edhe që e shpërn-

qipes". Kështu njerëzit e Tokës së
Shqipeve bëhen Shqipëtar. Ky
është emri që nxit gjakun e tyre,
që iu rrin për shtat cilësive që i
dallojnë ata nga tërë njerëzit e Ball-
kanit. Ai është bërë një emër
shumë krenar, sepse i ka mbrojtur
ata me sukses nga shfarosja në
rrjedhë të më shumë se dy mijë
vjetëve, gjatë të cilave ata kanë
qenë rrethuar brenda mureve të
tyre malore prej një numri komb-
esh, racash, perandorish të cilat
luftuan aty dhe u përpoqën ta dom-
inonin botën. Sepse aty Lindja
prek Perëndimin, Civilizimi i
Vjetër Botëror atë modern.
7. Mëgjithatë, ajo që e përfaqëson
atë më mirë se çdo gjë tjetër, që
shpjegon plotësisht përkatësinë e
tij, më mirë se çdo përkthyes
tjetër është gjuha shqipe. Sado që
në të gjenden edhe fjalë latine,
edhe turke, përtej çfarëdo dyshi-
mi ajo është trupi i një gjuhe të
përcaktuar qartë si një gjuhë e
qëmotshme.

8. DODONA - Djepi i zotave.
Çelësin e kuptimit të fshehtë të
fjalës Dodona e mban gjuha shqipe.
Zeusi u bë Sunduesi i Madh i pop-
ullit të saj.

9. Ashtu siç kemi treguar gjith-
andej, Pellazgët ishin raca pre-
dominante dhe padyshim ata ish-
in vetë Arjanët, Arkadianët, Jo-
nianët, Dorianët, Argivët, The-
salianët e lashtë. Të gjithë ishin
degë të së njëjtës racë. Në baticat
dhe në zbaticat e lëvizjeve të ra-
cave midis qytetit dhe fshatit,
tokës dhe ujdhesave, betejave e
luftërave, fitoreve dhe humbjeve,
pushtimit dhe të të pushtuarit, kjo
lëvizje e popullatës ishte shpërn-
darë dhe zënë vend në njësi të
ndryshme në tërë pjesët e Gadish-
ullit.

10. Në këtë përzierje racash, sot
është e pamundur të veçosh me
siguri ndonjë dhunti të veçantë të
secilit. Ajo që dimë me siguri ësh-
të se Pellazgët ishin ndërtuesit e
mureve të Partheonit dhe, nëqo-
ftëse ata u zgjodhën për të bërë një
vepër kaq gjigande atëherë na lind
e drejta të themi se edhe ndërtesat
tjera të lashta të cilat i vunë
kurorën e lavdisë Epokës së saj të
Artë, ishin po ashtu vepër e duarve
të tyre.

11. Nga ana fetare, shqiptari edhe
pse në dukje mund të jetë katolik,
ortodoks apo muhamedan, ai bren-
da vetes ka të ngulur thellë në
zemër zotat e tij të lashtë. Ndoshta
karakteristikat më kuptimplote të
shqiptarit janë qëndrimi i tij ndaj
jetës, zakonet dhe mikpritja e tij,
kodi i lartë i nderit, kujdesi për
shtëpinë dhe familjen, dhe së fun-
di, pasioni për armët.
12. Gjuha jonë (shqipe) është gju-
ha më e bukur mbi këtë tokë. Pran-
daj është detyra jonë që ta duam
atë me gjithë zemrën tone. Ta rua-
jmë atë si xhevahirin më të shtren-
jtë kundër çdo rreziku dhe ta stu-
diojmë me kujdesin më të madh.
Sepse gjuha është përherë më e
zgjuar se më i zgjuari prej atyre që
e flasin atë. Për këtë arsye, gjuha
jonë duhet të jetë mjeti kryesor i
arsimimit. Zogi i I - rë, Mbret i Sh-
qiptarëve.

13. Për mua është e vërtetë e qartë
se ilirët dhe pellazgët nuk janë dy
grupe racore të ndryshme por janë
një dhe vetëm një. Pellazgët erdhën
drejt perëndimit, prej kudo që të
ketë qenë shtëpia e tyre fillestare,
përgjatë një paraleli më të ulët të
gjerësisë gjeografike sesa ai i
ilirëve. Ata ishin jugorët e racës së
vet, sikundër ilirët ishin veriorët.

14. Duke e vështruar tërë botën në
këtë moment, unë nuk gjej dot

ndonjë racë apo popull tjetër i cili
të shkelte mbi dramën epike të
Homerit, të merrte pjesë në tëra
ndryshimet e saj dhe ta ruante atë
pa e bërë vetën tërësisht qesharak
dhe absurd, përveç njërit. Kjo ësh-
të raca shqiptare.

15. Një pamje kaq e kobshme që
unë po përpiqem ta ringjall del nga
braktisja dhe harresa. Dhe këtu, në
përpjekjet e mia kërkimore gjej në
këtë botë të Homerit të tremijë e
më shumë vjetëve më parë diçka
të guximshme, fisnike, burrërore,
në të vërtetë thuajse kristiane. Dhe
ky, e them me siguri të plotë, është
pikërisht tipi i burrërisë dhe bur-
rneshave që dikush mund ti gjejë
vetëm midis këtyre shqiptarëve të
"egër" e "barbarë"

16. Është aq e pranueshme që Ak-
ili të tipizohet si një Bir Shqiponje
sa ç'është e pranueshme se ai për-
faqëson traditat e mrekullueshme
aq të larta të racës shqiptare, idea-
let e tyre të plota, qëndrimet bur-
rërore saqë mendoj se askush nuk
mund t'i afrohet kësaj race fisnike.

17. Edhe rrëfimtari më i hollë në
botë, nuk le dot pa e përmendur
zotërinë e kulturuar shqiptar, po
të kihet parasyshë mjedisi, atmos-
fera dhe shoqëria ku ka jetuar ai.
Por ai është edhe "vepër-kryes" kur
mjedisi ja lejon këtë. Ai është
thjesht një individualist. Një grua
thuhet se vendos çdo çështje mbi
baza personale, të çfarëdo natyre
qofshin. Shqiptarët e pëlqejnë
këtë. Në mënyrë të veçantë e
pëlqejnë këtë kur kjo ka të bëjë me
nderin. Nëse shqiptari preket në
nderin e tij, është më e lehtë për
dikë tjetër të përkul një mal sesa ta
ndalojë atë në vënjen e nderit të tij
në vendin që meriton.

Thënie nga Charles
Telford Erikson për

Shqipërinë dhe shqiptarët

Nga Mal Berisha*

Në foto: Shqiptarë nga Dibra. Fundshtatori 1863 (Vijon në numrin e ardhshëm)

Në foto: Familje shqiptare, 1834

danë të vërtetën e dritës ungjillore
nëpër tërë Perandorinë Romake
deri në kohën kur më i shquari i
racës së tyre, Konstandini i Madh,
si Perandor, e bëri atë fenë zyrtare
të Perandorisë dhe e zëvendësoi
me Kryqin, simbolin e zotërave të
tyre paganë.

6. Emri i popullit të saj, në vetvete
është shumë më piktoresk dhe më
kuptimplotë. "Shqipëria", nga "sh-
qiponjë", dhe që këtej "Toka e sh-

*Ambasador i
Shqipërisë në Angli


