BASHKUAR NË

BASHKIM PA SHKRIRJE
DALLIME PA NDARJE
DUKE MBETUR TË
NDRYSHIME
LETËR E HAPUR E INTEGRA ONLUS-it
PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS ITALIANE DHE TË SHQIPËRISË
I nderuari SERGIO MATTARELLA DHE I nderuari ILIR META

Të nderuar Presidentë
Vizita juaj në San Demetrio Corone, në Kalabri, në "Kolegjin Italo-Shqiptar
Shën'Adriano" më 7 Nëntor 2018 përfaqëson një ngjarje historike për marrëdhëniet
miqësore midis dy vendeve tona "vëllezër".
Kjo për të festuar 550 vjetorin e vdekjes së Gjergj Kastriot Skëndërbeut, Hero
Kombëtar dhe Themelues i Shqipërisë moderne, i cili mbushi me emocione dhe
krenari të gjithë përfaqësuesit Shqiptarë në Itali, në veçanti komunitetet e saj
"Arbëreshe", të cilat u vendosën kryesisht në Italinë e Jugut, duke filluar nga
1468-ta.
Pra, një takim midis popujve, këtu me rrënjë të përbashkëta, të cilat janë
njohur gjithmonë në figurën e udhëheqësit, por edhe një politikan dhe diplomat i
aftë, mbrojtës i besimit të krishterë, në Ballkan. Në fakt, Gjergj Kastriot
Skënderbeu për dekada me radhë parandaloi pushtimin osman në Shqipëri, duke
unifikuar "Tokën e Shqiponjave", nën kryqin e krishterë, duke ardhur në Romë
disa herë, në audiencë, për të kërkuar mbështetje nga Papa si Kaliksti III, i
cili e quajti atë "Atletin e Krishtit".
Për këtë arsye Shoqata jonë, për të cilën jam e nderuar të jem themeluese dhe
Presidente, qytetare Italiane me origjinë shqiptare, ka kërkuar kohët e fundit
të miratojë të njëjtën zonë të gjelbër të Sheshit Shqipëria, në Romë, nga
bashkia e saj, kryeqyteti i vendit, ku qëndron monumenti madhështor kushtuar
heroit tonë.
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Së bashku me Ambasadoren në Itali, Shkëlqesia e Saj Anila Bitri (në lidhje me të
gjithë bashkësinë tonë të shumtë në Itali), ne duam të avancojmë një projekt më
të përgjithshëm të përmirësimit, jo vetëm për të gjithë zonën,por edhe për të
zgjeruar marrëdhëniet kulturore dhe historike, duke filluar nga Roma, midis dy
vendeve tanë, pikërisht në vitin e Skëndërbeut.
Të gjitha këto simbole dhe veprime të zakonshme, në këtë mënyrë kanë tendencën
të rrisin frymën e vëllazërisë me lidhjen e lashtë "Vëllamjeje", siç nënvizohet
nga Presidenti Mattarella, i "përzierjes së thellë dhe të frytshme", duke
kujtuar gjithashtu gjeste e atdhetarëve të famshëm italianë dhe shqiptarë,
përfshirë Jeronim de Rada, poet dhe themelues i "Shqiptarit të Italisë", duke
lartësuar parimet dhe vlerat aktuale: "Pranimi i diversitetit dhe respektimi i
identitetit të individëve, si një pikënisje për ndërtimin e një identiteti
kombëtar, i cili kapërcen dhe përfshin, duke rritur, specifikat e secilës".
Një sintezë e admirueshme, të cilën Shoqata jonë e ka bërë të vetën, që nga
statuti dhe logoja e saj, në mbi 15 vjet të aktivitetit të saj intensiv, jo
vetëm në fushën e politikave më të përparuara të migracionit, por gjithashtu e
angazhuar në bashkëpunim shoqëror, dypalësh dhe shumëpalësh, midis Italisë dhe
Afrikës së Veriut dhe Ballkanit.
Një angazhim që është pasuruar me lindjen e fundit të një Fondacioni në
Shqipëri: “Ura për të ardhmen”, në favor të familjeve më të varfra, në qendër me

subjektet e saj më të prekshme dhe të brishta: gratë dhe të miturit, veçanërisht
nëse nuk janë të shoqëruar.
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E njëjta Fushatë Humanitare: "Fëmijët në Fluturim për një Buzëqeshje", rinisur
për Shqipërinë e Veriut dhe të gjitha rrethinat e saj, (të margjinalizuara nga
rritja e "Tokës së Shqiponjave"), u realizua para së gjithash me mbështetjen e
Kryepiskopatës së Shkoder-Pultit, përmes Imzot Angelo Massafra, (ish Presidenti
i
Konferenca Episkopale Shqiptare), e përfshirë në binjakëzimin me të njëjtin
Konkurs: “AMIBITONOI Unë nuk kam frikë ", rifilluar në Leçe më 16 tetor u.s.,
kundër të gjitha formave të dhunës ndaj të miturve, në favor të të drejtës së
tyre për jetë dhe për të studiuar, e cila përfshiu mbi 500 studentë nga Salento,
me mësuesit e tyre.
Një Mision i vërtetë i krishterë,i jetuar në mënyrë laike, në emër të Shën Nënë
Terezës së Kalkuta, me "lapsin e saj", e vetmja që ridizenjoi një botë më
bamirëse dhe të mëshirshme,që bën dialogun ndërkulturor dhe ndërfetar një
domosdoshmëri, me një "Laborator" si Shqipëria, si shembull i tolerancës për të
gjithë popujt ballkanikë, në bashkëjetesën civile dhe paqen e ndërsjelltë, që
vetëm anëtarësimi i rrënjëve të përbashkëta dhe një perspektive të vetme
evropiane mund të garantojë përgjithmonë.
Pra,të rikonfirmosh se "Arbereshët", së bashku me komunitetet shqiptare së
fundme, që u vendosën në Itali, "përbëjnë një histori të integrimit dhe pritjes
që ka qenë shumë e suksesshme", me "ruajtjen e origjinës antike, ndikimin e
ndërsjelltë, shkrirjen harmonike të gjuhës, kulturës dhe traditave ", është me
të vërtetë një "vlerë e shtuar", të cilën të gjithë e ndajmë dhe mbështesim.
Një imazh gjithashtu i dashur për Atin e Shenjtë, si një urë lidhëse midis dy
"popujve përballë njëri-tjetrit", të cilët refuzojnë kulturën e urrejtjes
DALLIME PA NDARJE
DUKE MBETUR TË BASHKUAR NË
NDRYSHIME
dhe frikës, duke luftuar në mënyrë aktive "fobinë e mureve", e cila historikisht
nuk do të jetë kurrë mjaft e lartë për ta mos përballuar, në të gjitha
kontinentet.
Me këtë frymë, në përsëritjen e falënderimeve të mia të përzemërta për këtë ditë
themelore të Paqes dhe Solidaritetit, i festuar midis dy Popujve tanë,
veçanërisht për brezat e rinj, të formuar sot si studentët e Gjimnazit të Shën
Demetrio Coronës, të cilët me siguri do të bëhen qytetarë të mirë dhe
ambasadorët e shpresës, tashmë nesër.
Roma,8 Nëntor 2018
Presidentja
Doktoressha Klodjana Çuka

