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Duke shfletuar një gazetë të tillë, ëndërron
të shfletosh shpirtin e popullit tënd

Gazeta “Nacional” na
mbledh rreth vetes
Nga Visar Zhiti

E D I T O R I AL
Leximi i historisë
Nga Prof. Dr. Sali Berisha

Kryeministri
Sali Berisha në
mbledhjen e Komitetit ndërministror për axhendën
e veprimtarive të
100 vjetorit të

NR. 133

Shpalljes së pavarësisë tha se, një nga
objektivat më madhore të këtij jubileu
është rikthimi i ngjarjeve të mëdha dhe
rivendosja e tyre në
piedestalin e merituar. Ngjarjet dhe aktet,
të cilat për arsye politike, ideologjike apo
të tjera janë vendosur në një harresë...

Gazeta “Nacional” ka plotësuar një
boshllek në kulturen shqiptare

Nacional, një gazetë
kombëtare
faqe 3

Nga Moikom Zeqo

Gazeta “Nacional” një fenomen imanent në kulturen bashkëkohore shqiptare

Nacional, imazhi
identik i letersisë shqipe
Shkrimtarët shqiptarë urojnë gazeten në vitin e katërt të botimit të saj
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Nacional, faleminderit
për bashkëpunimin!
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Nacional pjesë e
humanizmit shqiptar
Nga Gjekë Marinaj

Nga Yllka Filipi

Nacional një gazetë
pluraliste
Nga Fasli Haliti
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nivele shumë të larta
artistike atë pjesë të
humanizmit shqiptar
që krijon ADN-në
tonë si pasardhës të
pellazgëve
dhe
ilirëve. Është vërtet
një gazete me vlera të
mëdha mbarëkombëtare. Dhe jo
vetëm kaq. Gazeta
Nacional tashmë
konsiderohet edhe
nga disa prej...
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Gazeta Nacional
është një fenomen
imanent në kulturën bashkëkohore shqiptare.
Ajo ka gjetur një
mënyrë për ta
regjeneruar në

faqe 2

Nacional i vetmi organ i
medias që shpalos kulturë
Nga Vilhelme Haxhiraj Vranari

Nacional, kohë e shkurtër
por e kërkuar në treg
Nga Xheladin Mjeku

Nacional një gazetë e
hapur
Nga Rovena Vata

Urrejeni veten tuaj
Në foto: Flamur Buçpapaj

Flet për Nacional shkrimtari Flamur Buçpapa, autor i dramës për fëmijë “Katallani”
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Në magjinë e madhe të legjendave
Në foto: Frederick Turner
Intervistoi: Demir Gjergji
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Gazeta Nacional, një fenomen imanent në kulturën
bashkëkohore shqiptare

Nacional pjesë e
humanizmit
shqiptar
Gazeta Nacional tashmë konsiderohet edhe nga disa prej figurave më të
shquara të letërsisë botërore si fondamenti i një embleme nga e cila po
reflektohet imazhi imentik i letërsisë shqipe në botë. Kandidati për çmimin
nobel në letërsi Frederik Turner e ka komentuar në shtypin amerikan gazetën
Nacional si “first-rate gazette” (gazetë e klasit të parë).

Gazeta Nacional është një fenomen imanent në
kulturën bashkëkohore shqiptare. Ajo ka gjetur një mënyrë për ta regjeneruar në nivele
shumë të larta artistike atë pjesë të humanizmit
shqiptar që krijon ADN-në tonë si pasardhës
të pellazgëve dhe ilirëve. Është vërtet një gazete
me vlera të mëdha mbarëkombëtare. Dhe jo
vetëm kaq. Gazeta Nacional tashmë konsiderohet edhe nga disa prej figurave më të shquara
të letërsisë botërore si fondamenti i një embleme
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nga e cila po reflektohet imazhi imentik i letërsisë shqipe në botë. Kandidati për çmimin nobël
në letërsi Frederik Turner e ka komentuar në
shtypin amerikan gazetën nacional si “first-rate
gazette” (gazetë e klasit të parë). Dhe më të
drejtë. Sot gazeta Nacional plotëson shumë prej
nevojave informative, kulturore, dhe letrare të
shqiptarëve nga Tirana deri në Amerikë. Kjo filozofi protonistike aplikohet falë edhe autorëve
që atribuojnë aty. Duke qenë disa nga emrat më
të fuqishëm të letërsisë tonë dhe të huaj, ata e
ndihmojnë gazetën Nacional me krijimet e tyre
që ajo të kompensojnë për deficitet që kanë
gazetat të tjera të këtij lloji në Shqipëri, Kosovë,
Amerikë... Nacional e bën këtë me ndershmërinë
më të madhe. Pikërisht për këtë kod të lartë të
konduktit profesional, për këtë vetëdije të thellë
artistiko-letrare, për këtë depërtimin me kaq elegancë poetike për tek lexuesi, dhe për esencën
atraktive publicistike që na ofron kjo gazetë, jam
krenar që jam dhe do të mbetëm pjesë misionit
të saj pozitiv drejt artit dhe shkencave humane.

Gjekë Marinaj
Richland University
Texas, SHBA
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Kam ndier emocione nga botimi i parë në Nacional

Nacional,
faleminderit për
bashkepunimin!
Mirëpo emocioni, pasi i pashë të publikuara në po atë numer poezitë e
saponisura, më bëri ta mendoj seriozisht vazhdimesinë e botimeve aty, në të
paktat mundësi ku krijuesit shqiptarë kudoqofshin, mund të shprehin vetveten.
Më kujtohet pergjigja e e-mailit të parë: ”Poezite tuaja kanë nivel të lartë
artistik. Presim bashkëpunim të metejshëm!”- Redaksia.

Rastësisht, një mikja ime poete, tek bënin
disa thashetheme letrare në një prej të vetmit
qoshk poetik të Tiranës e gjithë Shqipërisë,
me sugjeron të botoj disa poezi të miat tek Gazeta “Nacional”. E-mail-i i parë ishte thjesht përshendetës, i shoqëruar me disa poezi shkëputur nga vellimi im i dytë me poezi. Sapo kisha
fituar Çmimin e Parë në një Konkurs Poetik
Nderkombëtar dhe kisha marrë mjaftueshëm
kenaqësi artistike. Mirëpo emocioni, pasi i pashë të publikuara në po atë numer poezitë e
saponisura, më bëri ta mendoj seriozisht vazhdimesinë e botimeve aty, në të paktat mundësi
ku krijuesit shqiptarë kudoqofshin, mund të
shprehin vetveten. Më kujtohet pergjigja e emailit të parë: ”Poezite tuaja kanë nivel të
lartë artistik. Presim bashkëpunim të metejshëm!”- Redaksia.
Gazeta Nacional është një media shumë cilësore, drejtohet nga profesionistë dhe mbledh
rreth vetës atë që quhet elita krijuese
kombëtare.Kjo politikë editoriale e bën atë të
veçantë në historinë e re të shtypi shqiptar,
biles sfiduese.
Eluivalente me “Nacional”-in është gazeta ‘Illyria’, këtu në Neë York me të cilen unë kam

Gazeta NACIONAL ka plotesuar një boshllek në kulturen shqiptare

Nacional, një gazetë
kombëtare
“Një tribune e hapur për tërë shkrimtaret, pavaresisht bindjeve politike, në kushtet e pluralizmit,
gazeta NACIONAL ka krijuar shembelltyren e saj profesionale dhe ka ndihmuar konkretisht për
njohjen dhe publikimin e letersisë shqipe dhe të huaj me nivel dhe shumellojshmeri të vertetë.”

Gazeta NACIONAL ka plotesuar një boshllek në kulturen
shqiptare. Dhe kjo nuk është asnjehere pak.Perkundrazi. Si

një gazete gati e vetme në trojet kombetare kushtuar letersise
dhe kultures ajo ka intitutocionalizuar lexuesit e saj te
shumte.Një tribunë e hapur per tërë shkrimtaret, pavaresisht
bindjeve politike, në kushtet e pluralizmit, gazeta NACIONAL
ka krijuar shembelltyren e saj profesionale dhe ka ndihmuar
konkretisht per njohjen dhe publikimin e letersise shqipe dhe
të huaj me nivel dhe shumellojshmeri të vertete.
Në 4 vjetorin e krijimit të saj i uroj sinqerisht suksese të metejshme redaktoreve dhe tërë bashkepunetoreve dinjitoze të
gazetes dhe në menyre të vecantë botuesit të talentuar dhe
human, të saj. Jam i bindur që gazeta NACIONAL do të vazhdoje të perfeksionohet dhe ta plotesoje sic duhet, sipas kerkesave me te larta të kohes, misionin e saj letrar dhe kulturor.
Edhe njehere suksese dhe mbaresi !
MOIKOM ZEQO
Shkrimtar, Tiranë

marrë kontakte bashkëpunimi. Por sidoqofte,
çdo gjë është më e bukur, atje ku është dheu yt,
vendlindja! I uroj “Nacional”-it jetë të gjatë e
suksese të metejshme në rrugën e perjetshme të
artit! Faleminderit për bashkepunimin! Mirënjohje pafund!

Yllka FILIPI
Bronx, New YORK

Ndjej mirënjohje dhe privilegj që kam
bashkëpunuar me gazetën “Nacional”

Nacional një
gazetë e hapur
“Për mua Nacional ka rezultuar një mundësi e mirë për
shkëmbim eksperiencash, për të kuptuar se cilat janë
prirjet e letërsisë bashkëkohore, tendencat e saj dhe
zhvillimi.”
Ndjej mirënjohje dhe privilegj për
faktin qe kam bashkëpunuar me
gazetën “Nacional” gjate këtyre
kohëve, për vet faktin se kjo
gazete ka qenë një hapësirë mjaft
e mirë për mua si zë i ri në fushën
e letrave.
Gjate kësaj periudhe kam kuptuar se distanca fizike s’mund të jetë
barriere për të patur një bashkepunim efikas dhe frymë grupi
brenda stafit. Perkundrazi, per
mua Nacional ka rezultuar një
mundesi e mirë për shkembim ek-

