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________________________________________________________________________________ 

 
Përvjetor: Përkujtim i  themeluesit të Albanologjisë  

 

70 vite nga deportimi i Norbert Joklit në pakthim 

    

Derisa me rastin e 25 vjetorit të pavarësisë Jokli u nderua me dhënie çmimi, çfarë do bënim 
tani në 100-vjetorin e kёtij jubileu tё madh? Është koha e reflektimit tonë ndaj atyre që 

albanologjinë e vunë në baza shkencore 

 

Norbert Jokli, u lind në Bzenec të Moravisë në Çeki, më 25 shkurt të vitit 1877. Rrjedh nga 

një  familje tregtare hebreje. Përfundon me sukses të shkëlqyeshëm gjimnazin në vendlindje, 

kurse i mbaron studimet në Vjenë, së pari në drejtësi, pastaj në shkencat gjuhësore dhe 

mësimet për bibliotekist. Punon në Bibliotekën Universitare të Vjenës deri në pensionimin e 

tij të  detyrueshëm  nga nacional-socialistët e ardhur në pushtet në vitin 1938 ... 

: 
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FJALA E REDAKSISË 
 

Të nderuar lexues, 

      

     Kemi kënaqësinë e veçantë të ju përcjellim këtë numer jubilar-të dhjetë të 

revistës ‘‘Dielli Demokristian’’-Vjenë. Përgjatë dy viteve të kaluara nuk 

kemi pushuar të ju informojmë për aktivitetet që zhvilloheshin në javët dhe 

muajt që po lenim pas. Poashtu me përkushtim vullnetar po bëjmë të mundur 

edhe botimin e një verzioni edhe në gjuhën gjermane. Në ndërkohë, këshilli 

redaktues i revistës ’’Dielli Demokristian’’ ka vënë në funksion edhe web-

faqen në internet: www.diellidemokristian.eu. Për më tepër, ka disa muaj 

muaj që është hapur një faqe për komunikim me juve në platformën e rrjetit 

social ’’Facebook’’. Pra, ju mirëpresim! 

 

Revista ‘‘Dielli Demokristian’’ në Vjenë kësaj radhe sjell shkrime nga 

bashkëpunëtorët nga Austria, Shqipëria, Kosova, Zvicra, Belgjika, SHBA, 

Kanada dhe  Australia.    

 

Poashtu do të keni mundësi të lexoni edhe për ngjarjet që u zhvilluan në 
Vjenë, Salzburg, Fernitz, Zell am See e qytete të tjera në Austri. Vlen të 

veçohet ora letrare e bashkëorganizuar nga Shoqata Kulturore ’’Aleksandër 

Moisiu’’ dhe Shoqata e Mësuesve dhe Prindërve Shqiptarë ‘’VALE’’ si dhe 

përmbyllja me sukses e pjesës së parë të sezonit të tretë të Ligës Shqiptare të 

Futbollit në Austri (LSHFA). Tani në radhë është themelimi dhe regjistrimi i 

klubit të parë shqiptar në futboll të madh, i cili që nga muaji gusht ka filluar 

të garojë në ligën austriake. Klubi quhet SV Albania 1912.  

 

Edhe në këtë edicion do të mund të lexoni analiza që merren me zhvillimet 

politike, ekonomike dhe shoqërore në hapësirat shqiptare. Shqipëria po 

përgaditet të festojë në mënyrë madhështore 100 vjetorin e shtetit shqiptar. 

Me 24 korrik Bujar Nishani u inaugurua si Presidenti i radhës. Numri i 
njohjeve të Kosovës ka shkuar në 91, ndërsa në fillim të muajit korrik në 

Vjenë nga ana e Grupit Drejtues Ndërkombëtar u mor vendimi për 

përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të Pavarësisë së saj. Por, Kosova 

këtë verë humbi edhe poetin e saj më të madh, Ali Podrimen, i cili do të 

qëndrojë përjetë në panteonin e fjalës së shkruar shqipe. Shqiptarët i dhanë 

lamtumirën e fundit edhe filozofit të madh, Arbën Xhaferi. Në Maqedoni u 

bënë të njohura disa koalicione parazgjedhore, ndërkohë që shqiptarët në 

Mali të Zi po përgaditen për zgjedhjet e parakohëshme parlamentare që do të 

zhvillohen në tetor të këtij viti. E brishtë mbetet situata në Luginën e 

Preshevës.  

 
Për më shumë lidhur me ne dhe temat që kemi ngritur edhe më tutje ju mund 

të na shkruani në adresën elektronike:dielli.demokristian@gmail.com. Numri 

i radhës i revistës në formë elektronike ’’Dielli Demokristian’’ do të dalë  

në dhjetor të vitit 2012. 

  

Këshilli redaktues falënderon të gjithë ata që ndihmuan në realizimin dhe 

editimin e kësaj reviste periodike, e  sidomos ata që dërguan shkrimet e tyre, 

si dhe mbështetësit tanë moral. Si dhe deri më tani, edhe ky numër është 

përpiluar, dizajnuar dhe botuar në saje të punës dhe angazhimit vullnetar të 

aktivistëve tanë, pa asnjë kompensim financiar, dhe si i tillë do shpërndahet 

në mijëra adresa elektronike të lexuesve në të katër anët e botës. 
 

Lexim të këndshëm! 
 

Këshilli redaktues:   Bashkëpunëtorë të jashtëm: 

Kristina Pjetri, studente   Hazir Mehmeti Valentina Pjetri 
Mark Gjuraj, aktivist   Anita Marku Zef Ndrecaj 
Vilson Kola, student   Agron Shala Daniella Radi 
Lush Neziri, aktivst     Lush Culaj Xhenc Bezhi 
Mark Marku, student    
         

     

 

  

  

  
 

 

http://www.diellidemokristian.eu/
mailto:dielli.demokristian@gmail.com
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Aktualitete 

  
 

Orë letrare në Vjenë me poetin Arif Demolli 
 

Vjenë, 10 qershor 2012:-Ky eveniment kulturor u quajt orë letrare, e në fakt 
nuk ishte vetëm orë letrare por kishte dhe pika muzikore, bisedë me 

shkrimtarin, deklamime vargjesh, etj. Shoqata e Mësuesve dhe Prindërve 

Shqiptarë ’’VALE“ në Austri edhe këtë fundviti shkollor solli një program të  

pasur kulturor e artistik. Kësaj radhe në bashkëpunim me Shoqatën 

Kulturore ’’Aleksandër Moisiu”-Vjenë u organiza një shfaqje me lexime 

letrare dhe takim me shkrimtarin e njohur për fëmijë nga Kosova, Arif 

Demollin. Me këtë rast së pari mysafirët i përshëndeti mësuesi i mësimit 

plotësues në gjuhën shqipe në Austri, Osman Ademi, i cili është edhe kryetar 

i shoqatës ’’VALE’’. Pas tij të pranishmëve ju drejtua Besim Xhelili, 

kryetari i Shoqatës Kulturore ’’Aleksandër Moisiu’’ i cili ndër të tjera tha 

’’Ju falenderoj përzemërsisht që keni gjetur mundësinë të jeni me ne në këtë 
pasdite letrare-muzikore, organizuar për nder të poetit Arif Demolli. Poetit i 

uroj mirëseardhje, e falenderoj për gatishmërinë e tij të jetë me ne dhe 

shpresoj se ka kaluar mirë gjatë vizitës së tij në Austri. E falenderoj edhe 

Shoqatën e Mësuesve dhe Prindërve Shqiptarë ’’VALE’’ për 

bashkëpunimin. I falenderoj edhe fëmijët që do të jenë një pjesë e veçantë 

dhe e begatshme e programit. Shoqata jonë do të jetë përherë e gatshme dhe 

do t’i nderojë të gjithë ata njerëz të artit e kulturës që vijnë nga vendlindja 

dhe na drejtohen për çfarëdo lloji aktiviteti në të mirën e të gjithë neve’’.  

 

Në këtë aktivitet ishte i pranishëm edhe Nuhi Gashi, zyrtar nga Ministria e 

Arsimit të Kosovës, përgjegjës për mësimin shqip në diasporë, koordinator 

në hartimin e teksteve mësimore për mësimin plotësues në diasporë dhe 
themelues dhe organizator i seminarit për mësuesit nga diaspora, i cili 

prezantoi përkushtimin e institucionit që përfaqëson për avancimin e mësimit 

të gjuhës shqipe në diasporë. Të ftuarve me një fjalë rasti ju drejtua edhe 

albanologu zvicëran dhe  miku i dëshmuar i shqiptarëve Dr. Basil Schader.  

 

Në pjesën 

kryesore të 

programit 

mësuesja 

Miradije Berisha 

zhvilloi një 
bisedë me 

shkrimtarin nga 

Kosova Arif 

Demolli, për të 

cilin, ndër të 

tjera, u tha se u 

lind në fshatin 

Murrizaj, 

komuna e Prishtinës, ku mori mësimet e para. Në Prishtinë mbaroi shkollën 

normale dhe Universitetin-drejtimi gjuhë dhe letërsi shqipe. Punoi arsimtar 

një vit e pastaj iu përkushtua gazetarisë. Ishte aktiv në gazetën ’’Bota e Re”, 

Televizionin e Prishtinës-RTP dhe revistat ’’Fjala” dhe ’’Pioneri”, kurse tani 
është i angazhuar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe të Teknologjisë të 

Kosovës. Shkruan kryesisht prozë për fëmijë e për të rritur. Merret edhe me 

përkthime. Është autor i më se 30 të veprave letrare dhe dhjetëra teksteve 

mësimore shkollore. Ka fituar disa çmime, si  çmimin ’’Vehbi Kika”, etj. Ai 

është edhe koordinator në hartimin 
e teksteve mësimore për nxënësit 

në diasporë. Ky bashkëbisedim 

zgjoi kurreshtjen e pjesëmarrësve 

dhe u pasua me shumë pyetje dhe 

përgjegje lidhur me veprimtarinë e 

shkrimtarit Arif Demolli.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Më pas programi vazhdoi me 

pjesën artistike e cila ishte shumë e 

pasur me recitale, poezi, pika 

muzikore, etj.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Moderatore të këtij programi ishin 

studentet Edona Ramadani, Vlora 

Mehmeti dhe Flutura Osmani.  

 

Pjesa zyrtare e programit përfundoi 
me një koktej rasti.  
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Skulptori Luan Mulliqi prezantohet në librin e Johann Gunther 

Kohë më parë doli nga botimi libri “Mulliqi-një skulptor i madh’’, shkruar 

nga profesori austriak Johann Gunther. Ky libër monografik për skulptorin e 

mirënjohur kosovar Luan Mulliqi është promovuar këtë pranverë para një 

numri të madh të pjesëmarrësve në Bibliotekën Kombëtare dhe Universitare 

të Prishtinës.  

Sipas piktorit Rexhep Ferri ‘‘kur flitet për 

autoportretin e Luanit mund të thuhet se 

kemi të bëjmë me një krijues të takimeve 

miqësore të cilat i ka paraqitur në këtë 

monografi, profesionalisht të pastërt, për 

ta promovuar atë si diçka të re‘‘.  

Autori i librit Johann Gunther ka pasur një 

qëndrim katërvjeçar në Kosovë ku 

prioritet i tij ka qenë promovimi i kulturës 

kosovare si dhe dy vjet angazhim rreth 

këtij libri i cili është botuar në tri gjuhë: 

shqipe, angleze dhe gjermane. Duke 

specifikuar për ecurinë e Mulliqit në këtë 

libër që nga fëmijëria e deri te veprat e fundit autori ka veçuar skulpturat e 

femrës shtatzënë të autorit Mulliqi.  

Kjo mund të jetë edhe hera e parë që u botua një libër monografik nga një 

autor i huaj për një artist kosovar.  

Libri është mbështetur nga Ambasada e 

Austrisë në Kosovë dhe Ministria për 

Kulturë, Rini dhe Sporte e Kosovës, kurse 

në librin e prezantuar me 168 faqe janë 
përfshirë fëmijëria e Mulliqit deri te 

veprat e fundit, fotografitë e skulpturave 

të Mulliqit, fotografitë e tij me 

personalitete të ndryshme, pjesë të 

gazetave për Mulliqin, dhe përshtypjet nga 

të tjerët për Mulliqin, për të cilin kanë 

shkruar edhe Ismail Kadare, Ali Podrimja, 

Rauf Dhomi, Rexhep Ferri, Beqë Cufaj, 

Eliza Hoxha, etj. 

 

 

 

Luan Mulliqi u lind në Gjakovë, 

Kosovë në vitin 1953. Ai  diplomoi 

në Akademinë e Arteve Figurative-

dega e skulpturës në Prishtinë në 
vitin 1977. Nga viti 1990, ai është 

anëtar i Shoqatës së Artistëve të 

Çikagos. Në vitin 1992, ai u bë 

anëtar i Artistëve të Bashkuar të 

Amerikës, në Nju Jork (SHBA). 

Nga viti 1993 anëtar i Shoqatës së 

Artistëve Ndërkombëtarë, 

UNESCO, Paris. Në vitin 1994, ai 

u bë anëtar i rregullt i Qendrës 

Ndërkombëtare të Skulpturës, 

Washington (SHBA). Ai ka marrë 

pjesë në shumë simpoziume 
ndërkombëtare të skulpturës. Ndër 

punimet e tij njihen ato mbi Papa 

Gjon Pali II, Kryetari Bill Klinton, 

Kryeministri Hiroito, Mbretëresha 

Elizabetë II, Princesha Diana, Z. 

Olbrajt, Z. G. Bush, Z. Demirel, Z. 

R.  Formigoni dhe punime tjera.  
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Shkruan: Majlinda Ukaj, Linc 
Majlinda Uka lindi në vitin 1969 në Kukës. Me 1991 diplomoi në degën histori-gjeografi në Universitetin e Shkencave 

Shoqërore ’’Luigj Gurakuqi’’ në Shkodër. Punoi si mësuese në Tiranë (1991-2003). Në vitin 2003 vjen në Austri. Aktualisht 

është e angazhuar si punëtore sociale në organizatën ’’Caritas’’ si dhe vazhdon studimet në ’’Netzwerk Akademie’’ në degën e 

pedagogjisë shoqërore dhe psikologjisë.  

Integrimi 
 

A jemi ne ato që e duam dhe e mbështesim integrimin në kuptimin e plotë të fjalës? 

 

 

Kur flasim për emigrim nuk do të thotë thjesht të 

shohim natyrën e një vendi apo të një tjetri. Nuk do të 
thotë vetëm të njohim kishat, muzetë, lumenjtë, liqenet, 

vendet ku kanë lindur kompozitorë, shkencëtarë, poetë, 

politikanë, mbretër e presidentë. Emigracion nuk do të 

thotë vetëm të kesh shansin të kesh një jetë më të mirë 

se ajo që le pas në atdheun tënd. Emigracion ka kuptim 

shumë më të thellë nga ajo që shumë prej nesh e 

keqkuptojnë apo e shpërdorojnë ketë. Të jetosh në një 

vend të huaj nuk është aspak e lehtë, dhe këtë e dinë 

shumë prej  nesh që jetojnë e punojnë prej vitesh apo 

edhe ata që vijnë rishtas në një vend të huaj. 

Vështirësitë e para ndodhin që në përshëndetjen e parë 
që has në rrugë apo në dyqane, ku njerëzit, edhe pa të 

njohur, na thonë ’’mirëdita’’, e ne skuqemi pasi nuk e 

kuptojmë fjalën që na kanë thënë apo si t’i përgjigjemi.  

 

Jo të pakta janë rastet kur për shkak të mungesës së 

njohjes së gjuhës jemi ndodhur në situata jo të 

këndshme. Shumë prej nesh me një vullnet e durim kanë 

filluar të mësojnë gjuhën e vendit ku jetojnë, të gjejnë 

një vend pune dhe të nisin të flasin me apo pa kohën e 

përshtatshme, me gramatikë apo pa të-mjafton që të 

kemi ditur të kuptojmë se çfarë na thonë. Po a mjafton 

vallë vetëm kjo për tu integruar? A mund të themi me 
këtë i përkasim kësaj shoqërie ku jetojmë, ku japim 

kontribute e ku marr shpërblimin e duhur për atë që 

bëjmë? 

 

Dua të përmend mundësitë që kanë shqiptarët që jetojnë 

në Austrinë e Epërme (Ober Österreich), ndihmën që ju 

ofrohet atyre nga institucionet shtetërore e organizatat e 

ndryshme për ta pasur më të lehtë integrimin me anë të 

projekteve të shumëllojshme. Jo të pakta janë ofertat për 

mësimin e gjuhës gjermane me mësues profesionistë. 

Këtë ofertë e hasim në çdo institucion arsimor e 
kulturor. Me këtë rast do të përmend një nga këto 

institucione: -Ai quhet ’’Institut Interkulturelle 

Pädagogik’’ (’’Instituti Ndërkulturor Pedagogjik’’) që 

ndodhet në Linc dhe udhëhiqet nga Dr. Selcuk Güvenc 

dhe nga Mag Siegfrid Kiefer.  

 

Jetojmë e punojmë në një vend heterogjen për sa i 

përket etnive, gjuhës, fesë, kulturave, etj. Në këtë 

kontekst shtrohet pyetja:-Si munden kaq shumë gjuhë, 

kultura, ide të ndryshme politike e fetare të kuptohen e 

të bashkëpunojnë me njëra-tjetrën në një mënyrë kaq 

përsosur. Përgjigja është shumë e thjeshtë: -Është gjuha 
e përbashkët ajo që mundëson këtë interaksion. Pra, 

gjuha e këtij vendi ku ne jetojmë që na lidh dhe është 

ura e mirëkuptimit që bën të mundur përfaqësimin me 

dinjitet të gjitha kulturave. Po sa të aftë jemi ne të 

shfrytëzojmë mundësinë që na ofrohet, sa të interesuar 

jemi ne që nëpërmjet mësimit të gjuhës gjermane të 

marrim pjesë aktive në jetën e komunitetit dhe shoqërisë 
vendase?  

 

Çdo ditë e më tepër shtohen dhomat e kopshteve me 

fëmijë shqiptar. Poashtu edhe numri i nxënësve në 

bankat e shkollave të mesme e universiteteve. E kjo na 

bën të ndihemi krenarë për faktin se çdo ditë e më 

shumë nëpër zyrat e institucioneve austriake lexojmë në 

derë të shkruar emra shqiptarë. Sot këtu kemi edhe 

mësues e arkitektë që me mundin e tyre kanë arritur të 

depërtojnë në instancat më të larta të njësive bashkiake, 

komunale apo edhe partiake. Po a na mjafton kjo? 
Ndërkohë që liderë të bashkive apo të partive të 

ndryshme politike thërrasin me zë të lartë 

’’Integration’’, përse ne nuk integrohemi më shpejt?  

Një forcë e madhe në jetën e çdo vendi është gruaja. 

Por, sa të integruara janë gratë shqiptare në jetën 

austriake? Çfarë roli kanë ato në këtë shoqëri? Sigurisht 

që nuk mund t’i përgjithësojmë të gjitha gratë këtu 

sepse ka dhe shembuj të mirë. Por në përgjithësi, janë 

ofruar prej më shumë se katër vite projekte shumë 

interesante e që ndihmojnë gratë e nënat e reja të Linc-it 

për të mësuar në ambientet e kopshteve ku fëmijët e tyre 

luajnë të jenë edhe ato pjesë e këtij edukimi e të 
ndihmojnë fëmijët e tyre për përgatitjen sa më efektive 

në vitet në vazhdim për të qenë sa më të aftë në bankat e 

shkollës. Për këtë qëllim janë në zbatim projekte të tilla 

si ajo e ndihmës në gjuhën amtare e që zhvillohet nga 

mësues shqiptarë Po kush i bën dizajnon këto projekte? 

Ku dhe si gjenden njerëzit për të dhënë dijen dhe 

përvojën e tyre në këtë sektor. Mund të përmend disa 

prej tyre që me një devotshmëri e përkushtim japin 

ndihmën e tyre në realizimin e këtyre projekteve, si 

Adriana Sherifi, Edvana Gjashta, Sabrije Krasniqi, etj. 

Po sa janë të interesuara gratë dhe nënat e reja shqiptare 
për pjesëmarrje në këto projekte? Me keqardhje them se 

jo dhe aq. Edhe pse këto projekte janë falas interesimi 

mungon. Sidoqoftë, nga shtatori pritet të fillojnë edhe 

projekte të tjera si ajo ’’Eltern Kaffe’’ (’’kafe me 

prindërit’’) që do implementohet nëpër shkollat 

tetëvjeçare, ura lidhëse për bashkëpunimin mësues-

prindër do jenë koordinatorët e Institutit Ndërkulturor 

Pedagogjik. Ne do të duhet të marrim pjesë aktive në 

këto aktivitete në mënyrë që fëmijët tanë, brezat që do 

vijnë, ta kenë më të lehtë që jo vetëm të mësojnë gjuhën 

e këtij vendi, kulturën dhe zakonet, por në të njëjtën 

kohë të ruajnë me fanatizëm gjuhën dhe traditat e vendit 
tonë-aq të lashta, të bukura e fisnike, si dhe të jemi në 

gjendje që të përfaqësojmë me dinjitet atdheun nga 

vijmë duke bashkëvepruar me të gjithë ata që na zgjasin 

dorën për një integrim e bashkëjetesë në paqe.   
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Shkruan: Prof. Mikel Gojani 
Mikel Gojani u lind në 1956 në fshatin Dugajevë të Komunës së Klinës. Ka mbaruar Fakultetin Filologjik–Drejtimin e 

Letërsisë dhe Gjuhës Shqipe në Universitetin e  Prishtinës. Ka punuar mësimdhënës dhe bibliotekar në shkollën tetëvjeçare 

”Atë Shtjefën Gjeçovi” në Zllakuqan të Klinës. Një kohë (më 1999), ishte edhe përgjegjës i Bibliotekës së Qytetit ”Kongresi i  

Manastirit” në Klinë. Ka punuar edhe gazetar në të përditshmen kombëtare ”Bota sot”. Po ashtu, ka punuar edhe zyrtar për 

informim në Kuvendin e Komunës në Klinë. Momentalisht kryen punën e lektorit pranë këtij institucioni. Me shkrime ka filluar 

të merret shumë herët. Shkruan prozë e poezi (për fëmijë e të rritur), kritika letrare, publicistikë etj. Ka bashkëpunuar në shumë 

gazeta dhe revistat  kulturore letrare  në Prishtinë, Tiranë, Shkup, Podgoricë, Lubjanë etj. Ka marrë pjesë në shumë sesione 

shkencore, ku është prezantuar me kumtesa si dhe ka botuar shumë libra e ka në dorëshkrim edhe disa të tjerë.  

 
Atë Gjergj Fishta i rilindur në bronz  

(pjesa e dytë) 

 
Me 12 prill 2012 u inaugurua busti në shkollën “Atë Gjergj Fishta” në Jagodë të Komunës së Klinës 

 

 “Ardhja ime sot është e veçantë 

pasi që vij bashkë me një 

bashkëqytetar që quhet Atë 

Gjergj Fishta, i cili tashmë edhe 

pa monumente është i madh, por 

me këtë sot i bëjmë nder atij siç 

na bëri ai neve vite të tëra për 

kontributin e madh në lirinë e 
Shqipërisë”, kështu është 

shprehur kryebashkiaku i Lezhës 

së Shqipërisë, Viktor Tusha. 

Sipas tij, Gjergj Fishta, ishte 

atdhetar i jashtëzakonshëm i 

shqiptarizmit. Tusha i ka 

përgëzuar të gjithë ata që kanë 

kontribuar për ngritjen e këtij 

busti si një transmetim vlerash 

për brezat që vijnë. “Kjo shkollë 

do të dijë të mbaj lart emrin e 
këtij intelektuali të madh i cili 

shënoi histori për gjithë popullin 

shqiptar. Përfaqësuesi i 

Ipeshkvisë së Kosovës, Don Lush 

Gjergji, ka lavdëruar veprën e 

Fishtës dhe me pas ka kritikuar 

disa qarqe që po mundohen të 

ulin vlerat e njerëzve të mëdhenj 

shqiptarë. “Sot nuk janë më të 

tjerët që na sulmojnë e pengojnë, 

por jemi ne, disa prej nesh, të 

cilët edhe personalitete e mëdha 
historike i vëjmë në dyshim, duke 

u nisur nga Skënderbeu, Nënë 

Tereza e Gjergj Fishta, si një 

vetëvrasje historike, shpirtërore e 

kulturore, si përdhosje e historisë 

dhe rrezikim i të tashmes dhe se 

ardhmes. Ai tha se, si duket 

fatkeqësisht për ne shqiptarët nuk 

ka vlera dhe virtyte, na mungon 

barometri për të vlerësuar. “ Bota 

vuan se ka pak njerëz të mençur, 
kurse shqiptarët vuajnë ngase të 

gjithë janë të mençur. Servilizmi 

ynë tashmë i njohur, na solli deri 

të ajo se edhe sundimtarët qenkan 

vëllezër. Ndoshta kjo nesër mund 

të ndodh edhe me serbët. Ironia e 

fatit tallet me ne”, tha ndër të tjera Don Lush Gjergji. Me këtë rast kanë 

përshëndetur edhe drejtori i shkollës Ndue Gjergjaj. Në emër të Qeverisë së 

Kosovës, ka përshëndetur Daut Xhemajli, Zëvendësministër i Drejtësisë, sipas 

të cilit Fishta, krijoi rrugën e unitetit shqiptar për fe dhe atdhetari. “Atë Gjergj 

Fishta dha një kontribut të madh në hartimin e alfabetit shqip në Kongresin e 

Manastirit dhe ishte një edukator në rrugën e qytetërimit evropian”, tha 

Xhemajli.  

Ngritjen e bustit të 
Gjergj Fishtës e kanë 

ndihmuar Pal dhe 

Pren Nikollaj 

bashkatdhetar 

shqiptarë që punojnë 

dhe jetojnë në 

SHBA, të cilët janë 

nderuar nga kryetari i 

Klinës me 

mirënjohje. 

Biznesmeni Pal 
Nikolla, ka premtuar 

se ky investim nuk do të jetë i fundit dhe se  shikimin për ta zhvilluar edhe më 

shumë vendlindjen dhe atdheun e tij do ta ketë edhe në të ardhmen. Pal Nikolla 

të pranishmëve iu drejtua me këto fjalë: “Vërtet, sot para Jush, ndjehem shumë  

i privilegjuar dhe krenar që si bashkëvendës juaji dhe ish-nxënës i kësaj 

shkolle t’ju drejtohem me një përshëndetje të thjeshtë dhe shumë njerëzore,  

dhe njëherësh për t’ju shprehur emocionet të mia, për sublimimin e kësaj vepre 

që sot po monumentalizohet në ambientet e kësaj vatre të dijes dhe të diturisë. 

Gëzimi im i sotëm është i shumëfishtë, që si bir i këtij fshati, m’u dha rasti të 

jap një kontribut shumë modest karshi veprës shumë të madhe dhe kolosale të 

Atë Gjergj Fishtës, të kësaj figure shumë të shquar  të  jetës kishtare, letrare 

dhe kombëtare. Uroj që vepra dhe mesazhet e  Fishtës së Madh, të këtij Njeriu 
të madh të Kombit, këtyre nxënësve, këtyre mësuesve dhe të këtij populli 

lugdrinas do t’u shërbejë udhërrëfyes për një ngarendje të një rrugëtimi shumë 

më të sigurt dhe shumë me perspektivë. Pra, uroj nga zemra, që nxënësit dhe 

mësuesit të kësaj shkolle të ecin në traditën  dhe kulturën e Atë Gjergj Fishtës, 

ecje kjo që do të jetë e ndritshme”, u shpreh ndër të tjera Pal Nikolla.  

 

Me kumtesa për veprën e Fishtës në ketë manifestim janë paraqitur Prend 

Buzhala dhe Prof. Dr. Anton Nikë Berisha. Në vazhdim artisti i mirënjohur 

nga Shqipëria, Reshat Arbana, deklamoi vargje të zgjedhura  nga veprimtaria e 

Atë Gjergj Fishtës, ndërkaq, rapsodi i mirënjohur  i kësaj ane, Lekë Duhanaj, 

dhe këngëtarja e talentuar, Shpresa Gojani, me këngët e tyre argëtuan 
pjesëmarrësit. Edhe  nxënësit e shkollës u shquan me  një program të pasur 

artistik. Busti i Atë Gjergj Fishtës, është vepër skulptorit të  njohur, Mr. Gani 

Bajraktari.                      

                                                                        (fund) 
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Fejton aktual 

Shkruan: Mirash Ndrejaj, Kryetari i BD të PSHDK në Zvicër 

 

 

 

 

 

A e meriton shteti i Kosovës një pushtet të tillë që e ka sot? 
 

Duke pas parasysh se lexuesit e kësaj reviste vijnë nga struktura të ndryshme 

politike dhe a-politike, do të provoj që të bëjë një përshkrim konciz të disa 

çështjeve me qëllim që t’i mbetet lexuesit që të bëjë kualifikimin e temës në 

fjalë. Në hyrje të kësaj reviste, gjegjësisht në sfondin e saj, zakonisht janë të 

vendosura portretet e dy shqiptarëve më të devotshëm të gjitha kohërave: 

Gjergj Kastriotit-Skënderbeut dhe Gongje Bojaxhiut-Nënë Tereza. Një 

element tepër domethënës dhe më se i mjaftueshëm për të ndërlidhur të 
gjitha zhvillimet historike ndër shekuj dhe për të nxjerr përfundime të 

gërshetuara me zhvillimet e historisë më të re të Kosovës në veçanti dhe të 

çështjes shqiptare në përgjithësi.  

 

Mendoj se njëherë e mirë duhet të qartësohet opinioni i gjerë se e vetmja 

qeveri (pushtet politik) në Kosovë, që mund të quhej ekzekutiv i shumicës, 

ishte në dy palë zgjedhje pas luftës së fundit kur ngadhënjeu LDK-ja e 

Ibrahim Rugovës. Të gjitha qeveritë tjera realisht janë pakicë. Kur e them 

këtë e kam parasysh pjesëmarrjen e përgjithshme në zgjedhje, që realisht po 

të bëhej pastrimi i listave zgjedhore, dhe po të llogaritej edhe e drejta e votës 

së mërgimtare, pjesëmarrja e përgjithshme në vendvotime do të sillej diku 
rreth 18% e numrit të përgjithshëm të atyre që kanë të drejtë vote. Kjo është 

e ashtuquajtura ’’mazhorancë’’ e cila po qeverisë vendin. Se Kosova nuk e 

ka merituar një pushtet të tillë çfarë sot e ka mjafton të përmenden disa fakte 

që janë thjesht të lexueshme dhe fare të kuptueshme: mjafton të hapësh faqet 

e të përditshmëve informative, qofshin elektronike ose të shkruara, dhe 

menjëherë mund te kuptohet se në Kosovë po vazhdon të ’’kultivohet’’me 

kujdes krimi i organizuar (raportet e shoqatave dhe institucioneve të 

pavarura vendore e ndërkombëtare), shantazhimi, korrupsioni, trafikimi i 

drogës, trafikimi i qenieve njerëzore, etj. Rrjedhimisht duke pasur parasysh 

fuqinë e brishtë buxhetore të një shteti në formim e sipër si është Kosova, 

atëherë në mënyrë direkte këto veprime kanë ndikim në zhvillim ekonomik 

dhe politik të vendit.  
 

Me qëllim të caktuar, në fillim të këtij shkrimi e vura  theksin tek dy emra të 

mëdhenj: Gjegj Kastriotin dhe Nënë Tereza. Duke pas parasysh të gjitha 

ngjarjet dhe zhvillimet që ndikuan në rritjen dhe zhvillimin e kombit  dhe po 

ashtu edhe në ngecjet e pakontestueshme që historikisht na përcjellën pa fije 

mëshire, ndërlidhja e këtyre dy emrave me situatën momentale të kombit 

tonë do të jetë një obligim jetik për brezat e tashëm dhe të ardhshëm. Nuk 

mjafton që të bëjmë deklarata publike dhe konferenca shtypi të panumërta 

me plot gojën, se ne jemi evropian, se ne jemi të përcaktuar për integrim, se 

rruga e vetme e kombit është integrimi evropian, e kështu me radhë. Në BE 

dhe institucionet e saj janë veprat ato që i nënshtrohen barometrave dhe 
vlerësimeve, është realiteti në teren, janë principet e kultivuara dhe është 

përditshmëria e të arriturave dhe sjelljeve të përgjegjshme. Sot, falë arritjeve 

teknike është shumë e lehtë që të verifikohen orientimet individuale dhe 

kolektive. Secili që hap internetin dhe rrjetet sociale, lehtësisht e vëren se 

diçka e tmerrshme po ndodhë. Seecili që dëshiron të përballet me zhvillimet 

reale e ka të lehtë që të bindet se  nipërit dhe mbesat e Gjergjit dhe 

bashkëpunëtorët e Ibrahimit po rrëshqasin. Unë i mbetem besnik mendimit  

se i madhi dhe i pavdekshmi Ibrahim Rugova kishte ide të kristalta në raport 

me të ardhmen e kombit tonë. Ai e trasoi rrugën dhe udhëtimin tonë  që i pat 

mbetur në gjysmë Gjergjit, por që fatkeqësisht në gjysmë i mbeti dhe 

vazhdon t’i mbetet edhe Rugovës. Unë jam optimist se Kosova do të ketë një 

të ardhme të ndritur, por jo me këtë 

brez politikanësh të shpifur dhe jo 

me këtë brez intelektualësh. Të 

rinjtë, të shkolluarit në Evropë e 

Amerikë, të pa infektuar me virusin 

e ideologjive të prapambetura duhet 

të  udhëheqin në këtë vend. Por 
fakti se të tillë ka pak në skenën 

politike kosovare (nga se nuk 

lejohen të dalin në skenë ) më bën 

të dyshoj se kjo do të ndodhë së 

shpejti. Ndryshimi i kësaj klase 

qeverisëse nuk do të sjellë 

ndryshimet e nevojshme për 

vendin. Duhet që të ndryshoj 

sistemi nga ai korruptivo-ideologjik 

në atë emancipues-civilizues.  

 
Rugova kur fliste për orientimin 

tonë pro-perëndimor gjithmonë 

fliste si diçka të pa alternativë, dhe 

këtë e bënte edhe në Prishtinë edhe 

në Bruksel, edhe në ndeja private 

edhe në angazhime politike, edhe 

në fshat edhe në qytet. Për dallim 

nga Rugova, sot politikajt tanë 

ndryshe flasin në Bruksel e ndryshe 

në Prishtinë, ndryshe flasin në 

Stamboll (që këmba e Rugovës 

kurrë nuk shkeli) e ndryshe në New 
York.  

 

Kur janë në pyetje çështjet madhore 

është e nevojshme vendosmëri e 

madhe. Ndryshe do të nevojiten 

decenie të tëra që t’i përmirësojmë 

gabimet që duken të thjeshta, por 

që realisht janë jetike për vendin. 

Mjafton të ndalesh dhe të analizosh 

me kujdes përbërjen e Parlamentit 

të Kosovës. Pozita e opozita të 
mbështjella në një greminë që nuk 

bëjnë gjë tjetër përveç luftës për 

mirëqenie individuale. Kjo është e 

sotmja në Kosovë por shpresoj se e 

ardhmja do të jetë më e ndritur. Një 

dritë e ndezur në fund të tunelit të 

gjatë është Presidentja Jahjaga. 
 

(opinionet e shprehura në këtë 

shkrim janë qëndrime individuale 

të autorit) 
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Info: Bota 

 

3 qershor 2012: LSHAKSH
1
 në Gjermani organizoi manifestimin ’’Azem Shkreli’’  

Në Ennepetal, fillimisht rapsodi ynë i mirënjohur Agim Gashi deklamoi 

vargje nga poezia e Azem Shkrelit “Këngë Turpi” të kompozuar dhe 

kënduar nga Hysni Zela më parë dhe nga Aurela Gaqe më vonë. Në këtë  

manifestim morën pjesë edhe Ministri i  Diasporës i Kosovës, Ibrahim 

Makolli, së bashku me këshilltarin e tij Adem Zhitopotoku dhe 

përfaqësuesi i Ambasadës së Kosovës në Holandë, Sami Kastrati. Më pas 

poeti Shaban Cakolli, në emër të komisionit të konkursit shpalli edhe 
fituesit:-Vendi i -I-, Ëngjell Koliqi,”Nën Kurorën e Lisit Plak”; -II-, Hasan 

Qyqalla,”Meshari Modern”; -II- (2), Yllka Filipi ”Post Hekuba” dhe -III-, 

Andrea Petromilo, ”Vajza me buzë ngjyrëmanushaqe”.  

 

 

 

10 qershor 2012: Shënohet 50 vjetori i lidhjes katolike shqiptaro-amerikane  

Në prani të shumë mysafirëve, në mesin e të cilëve edhe të Shkelqësisisë 

së tij Imzot Rrok Mirdita, Arkipeshkëv i Tiranë-Durrësit, në sallën Nënë 

Tereza të kishës ’’Zoja e Shkodrës’’ u shënua 50 vjetori i Lidhjes Katolike 

Shqiptaro-Amerikane. Në fjalën e tij, Fran Shkreli, ndër të tjera, theksoi se 
’’Është kjo një datë historike, pasi i parapriu asaj që sot është famullia e 

parë katolike shqiptare në Amerikë, Famullia e Zojës së Shkodrës këtu në 

Hartsdale të Nju Yorkut, dhe në të njëjtën kohë shënon fillimin e një 

veprimtarie të larmishme fetare, kombëtare, gjuhësore e kulturore për 

komunitetin shqiptaro-amerikan’’. Ideja largpamëse e krijimit të Lidhjes 

Katolike Shqiptaro-Amerikane ishte e meshtarëve të atëhershëm të 

komunitetit shqiptar katolik. 

 

 

29 qershor 2012: Ekspozitë e përbashkët e artistëve shqiptarë në Singen të Gjermanisë 

Dy artistë shqiptarë nga Kosova që jetojnë në Gjermani, piktori Augustin 

Përgega dhe skulptori akademik Mal Myrtaj hapën një ekspozitë arti në 
Singen të Gjermanisë. Tema e ekspozitës është: “Forma & Ngjyra”. 

Punimet e Augustin Përgegës kapin një gamë të gjerë nga realistja deri te 

abstraktja. Përgegaj është i lindur në Gjakovë në vitin 1972 dhe jeton në 

Singen nga viti 1997. Ndërsa artisti i njohur Mal Myrtaj, skulptor 

akademik, veprat e tij i krijon në disa materiale, kryesisht në mermer dhe 

në bronz. Skulpturat e tij janë të lëmuara, të ftohta dhe prej tyre shpërthen 

një energji enorme dhe vullnet kreativ, i cili idetë e tij për skulpturën i bën 

realitet në krijimet prej guri. Myrtaj është i lindur në vitin 1953 në Pejë dhe 

jeton prej vitesh në Singen. Inugurimi i ekspozitës është bërë më 29   

qershor dhe ajo do të qëndrojë e hapur deri më 2 tetor 2012. 

 
 

13 korrik 2012: BSHKM
2
 shpalli fushatën për mbledhjen e fondeve për monumentin e Nënë Terezes 

Në vijim të projektit për vendosjen në Kanadë të statujës së Nënë Terezës 

me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë, BSHKM njofton të gjithë 

bashkëkombësit tanë kudo se filloi mbledhja e fondeve për këtë projekt. 

Kjo statujë do të inaugurohet me datën 24 nëntor 2012. Realizimi i këtij 

projekti ka të bëjë jo vetëm me unitetin, dinjitetin dhe ndjenjën tonë 

kombëtare por edhe me respektin e mirënjohjen që e tërë bota shpreh për 

nobelisten tonë Nënë Terezën. Vendoja e statujës do ofrojë mundësinë që 

në mes të Montrealit të ketë një copëz të tokës tonë në Kanada. Më tutje 

BSHKM i bën thirrje edhe shoqatave të tjera simotra në të gjithë Kanadanë 

të marrin pjesë e të kontribuojnë për jetësimin e këtij projekti pasi kjo 
shtatore do t’i përkasë secilit shqiptar kudo qoftë në Amerikën e Veriut e 

më tej. 

                                                
1 Lidhja e Shkrimtarëve, Artistëve dhe Krijuesve Shqiptarë në Gjermani 
2 Bashkësia Shqiptare e Kuebekut në Montreal (Kanadë) 
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Blic Info nga Austria 

 

15-20 maj 2012:  Dy artistë të mëdhenjë shqiptarë marrin pjesë në produksionet e operës shtetërore të Vjenës 

Dy nga artistët më të mëdhenj shqiptarë të cilët tashmë njihen 

ndërkombëtarisht në fushën e muzikës morrën pjesë në produksionet më të 

mëdha të operës shteterore të Vjenës në rolet kryesore. Performanca e tyre 

është transmetuar edhe nga TV dhe mediat austriake. Bëhet fjalë për dy 

personalitete të tilla artistike si Saimir Pirgu dhe Ermonela Jaho. 

’’Traviata’’ e Verdit është një operë e njohur për rolin e Violetës, 

kurtizania me zemrën prej floriri që zgjodhi nderin mbi dashurinë që të 
vdesë në krahët e dashnorit të saj. Në qendër të operes është historia e 

kurtizanes Violeta Valery. Por, Violeta ka dalë në plan të dytë në një 

produksion të ri të operas në Vjenë nga vetë dashnori i saj, Alfredo me 

interpretimin e tenorit shqiptar Saimir Pirgu.  

 

 

 

24 maj 2012: Në Vjenë organizohet aktiviteti ’’Takimi i Kulturave 2012’’ 

Edhe këtë vit, si dhe viteve të kaluara, në Vjenë u mbajt manifestimi i cili i 

bën bashkë pjestarët e shteteve, kombeve dhe etnive të ndryshme që 

jetojnë në Vjenë dhe regjionin përreth. Për herë të parë edhe Kosova u 
paraqit si shtet në këtë manifestim, në te cilin u valëvit edhe flamuri ynë. 

Vendi ku ishin të ekspozuara ushqimet dhe pijet tradicionale shqiptare 

ishte ndër tavolinat më të vizituara në këtë aktivitet. Vlerësimi i 

pjesëmarrësve ishte shumë pozitiv, ndërsa ky ishte një rast i mirë edhe për 

mërgimtarët tanë që të takohen në përkrahje të promovimit të Kosovës në 

Austri. Ishte ky edhe një shembull i organizimit të mirë me çka veçohet 

dhe çmohet kultura dhe mikpritja jonë edhe në diasporë. 

 

 

 

 

8 qershor 2012: Nderohet Marianne Graf, ’’Engjëlli i Shqipërisë’’ 
Prej 20 vitesh kryetarja e shoqatës “Albania-Austria Partnerschaft”, 

Marianne Graf lufton varfërinë në “vendin e harruar të Ballkanit”. Një sërë 

diplomatësh (dy ambasadorë, një konsulle dhe 7 konsuj të nderit), 

dhuruesish dhe shoqëruesish tjerë ishin bërë bashkë në qytezën e Fernic-it 

afër Gracit për të nderuar veprën jetësore të Marianne Graf. Mbrëmja 

festive u shndërrua në një prezantim i projekteve të shumta humanitare. 

“Mirënjohja e popullit shqiptar dhe e autoriteteve shkon shumë përtej 

shumë çmimeve që Marianne Graf ka marrë përgjatë viteve”, ka thënë 

Ambasadori shqiptar Vili Minarolli. “Engjëlli i Shqipërisë” është 

mbiquajtur shpesh Marianne Graf, konsulle nderi e Shqipërisë në Austri. 

Ajo së bashku me të shoqin, Wilhelm ka udhëhequr deri më tani 170 
projekte humanitare në Shqipëri dhe 65 të tjerë në Kosovë.  

 

 

 

16 qershor 2012: U organizua një ekskursionin në kështjellën Bytca (Zhilin) në Sllovaki 

Me rastin e Festës së 100 vjetorit të Pavarësisë të Shtetit Shqiptar, Instituti 

Shqiptar i Kulturës në Vjenë "Alexander Moissi"  organizoi një 

eskursionin njëditor për të vizituar një nga afresket më të mëdha në 

kështjellën Bytca (Zhilin), në Sllovaki e që paraqet figurën legjendare të 

Heroit Kombëtar, Skënderbeut (Afresk me shënimin: Georgius Catriotus 

Epirotarum de Turcis Skanderbeg). Ndër 26 ekskursionistët shqiptarë nga 

Vjena përfshiheshin tre breza, që nga fëmijët e deri tek pensionistët. 
Muzika shqiptare i shoqëroi ata gjatë gjithë rrugës. Atmosfera ishte shumë 

familjare dhe festive, ndërsa flamuri kuq e zi ishte shenja dalluese në krye 

të autobusit. Shumë interesante ishin të dhënat mbi historinë e kështjellës 

dhe elementët e veçantë të çdo afresku të paraqitur aty.  
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22 qershor 2012: Ligjëratë për Francën, Evropën dhe Kosovën 

Me ftesë të Akademisë Diplomatike të Vjenës, Zëvendësministri i Punëve 

të Jashtme të Kosovës, Ibrahim Gashi, në kapacitetin e tij akademik, si 

Profesor i Universitetit të Prishtinës, ka mbajtur një ligjëratë me temën 

"Franca, Evropa dhe Kosova". Me këtë rast, Gashi në mënyre analitike ka 

shpjeguar rolin determinues të politikës evropiane në krijimin e shtetit më 

të ri në Ballkan. Fokusi i ligjëratës ishte procesi i integrimit të Ballkanit 

Perëndimor në BE, me theks të veçantë rruga që Kosova ka përpara në këtë 

proces. Audienca që e përcolli këtë ligjëratë përbëhej nga diplomatë të huaj 
të akredituar në Vjenë, profesorë të akademisë dhe studentë të fushës së 

diplomacisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Pyetjet dhe përgjigjet e 

Gashit ishin pjesa më interesante e kësaj ligjëratë, e cila ka zgjatur më 

shumë se dy orë. 

 

29 qershor 2012: Shoqata austriako-shqiptare ’’Alexander Moissi’’ nga Salzburgu në ‘‘Festa e Kulturave‘‘  
Në qershor të këtij viti, pas aprovimit të statutit nga ana e grupit incues dhe 

kryesisë, në Salzburg është themeluar shoqata e miqësisë austriako-

shqiptare "Alexander Moissi". Në ndërkohë është bërë edhe regjistrimi i 

saj në organet përkatëse austriake. Një ndër aktivitetet e para të këtij 

subjekti ishte pjesëmarrja në disa manifestime të cilat u organizuan dhe u 

financuan nga Qeveria e Krahinës së Salzburgut në Austri. Njëra nga ato 
ishte ‘‘Festa e Kulturave‘‘ (’’Fest der Kulturen’’) e cila u mbajt në qytetin 

Zell am See, dhe ku në bashkëpunim me shoqatën ’’12 qershori’’ nga 

qyteti i  Badenit janë prezantuar veshje kombëtare dhe valle folklorike si 

dhe janë mirëpritur mysafirë të shumtë me ushqime dhe pije nga trevat 

tona shqiptare.  

 

 

13 korrik 2012: Pianistja e njohur kosovare Ardita Statovci performon në Salzburg 
Ardita Statovci tashmë ka bërë vend në hartën e muzikës botërore. Statovci 

kësaj radhe performoi në Salzburg të Austrisë. Një pjesë të koncertit të saj 

ajo ja dedikoi jetësimit të veprës “Alla turkës” së kompozitorit kosovar 
Fahri Beqiri. Marshin për piano të Beqirit, Statovci e kishte interpretuar 

për herë të parë në muajin prill, në një koncert të mbajtur në Prishtinë. 

Ardita Statovci në moshën 15-vjeçare u pranua në Akademinë e Arteve në 

Prishtinë ku diplomoi dhe më 1997, kur edhe u paraqit në koncertin e saj të 

parë në Austri nën patronazhin e Shoqatës për Teatër Muzikor në Vjenë. 

Menjëherë u pranua në Universitetin me renome botërore “Mozarteum” në 

Salzburg të Austrisë, ku në vitin 2004 diplomoi në klasën koncertale të 

Christoph Lieske. Në Austri dhe më gjerë ku ka marrë çmime e bursa të 

shumta njihet si njëra ndër pianistet më të talentuara.  

________________________________________________________________________________________________ 
Për Ty, qan e tërë shqiptaria 
(poetit Ali Podrimja) 

 

Me 21 korrik 2012,  lajm i hidhur 

Poeti Ali Podrimja u gjet i vdekur, 

Larg vendlindjes, në një qytet të Francës  

Sot e tërë shqiptaria është stepur. 

 

Jo, jo nuk e besoj dot 

Se ka ikur nga kjo jetë, 

Ishte për shumë gjenerata 

Njeri dhe poet i vërtetë. 

 

Poetët vetëm hyjnohen në qiell 

Ata lindin e vdesin për çdo varg, 

Këtë e kam lexuar në rini 

Mburremi që të patëm, poeti ynë Ali. 

 

Ti nuk vdiqe o mjeshtër i poezisë 

Ti shkove të Esadi, Azemi e Dini, 

Sot është ditë zie në tërë shqiptarinë 

Krenare është Gjakova që të lindi. 

 

 

 

 

 

 

 

Na mësove të mos i frikohemi lumit,  

As deteve e oqeaneve asnjëherë, 

Jemi krenar me veprat Tuaja 

Ike në heshtje, i buzëqeshur përherë. 

 

Poezitë të cilat i shkrove me laps e penë 

Do t’i lexojmë e këndojmë përherë, 

E shkrove biografinë tënde në çdo poezi 

Nuk të trembi furtunë as erë. 

 

Na mungon o Ali Podrimja,  

Për njëqind vjetorin e Shqipërisë, 

Ku do ta gjejmë rimën për kremtet tona 

Në tërë hapësirën e Ilirisë-Arbërisë. 

 

 

Albulena G. Pllana 

Universiteti i Prishtinës-departamenti i gjuhës angleze 

Prishtinë, më 22 korrik 2012 
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Blic Info nga Kosova 
 

24 maj 2012: Akadademik Mark Krasniqi u nderua me çmimin “Ora e Presidentit” 

Akademik Mark Krasniqi është nderuar me çmimin simbolik “Ora e 

Presidentit”, me rastin e 24 majit-Ditës së Presidenit. Gjatë një ceremonie 

në selinë qendrore të LDK-së në Prishtinë, Kryetari i LDK-së Isa Mustafa 

ia dhuroi ‘’Orën e Presidentit”në emrë të degës së LDK-së në Gjermani 

akademik Mark Krasniqit. Kryetari Isa Mustafa tha se po nderohen njerëz 

të rëndësishëm, figura të fuqishme intelektuale, politike dhe atdhetare të 

Kosovës, siç është edhe akademik Mark Krasniqi. Konsideroj se me meritë 
të plotë po i ndahet ky çmim, një dhuratë simbolike që tregon një 

përkushtim që e ka LDK dhe ne si pasardhës të Presidentit Rugova për 

gjithë bashkëpunëtorët e tij”, theksoi Mustafa.  

 

30 maj 2012: Violinistit “vjenez” Shkelzen Doli mban koncert madhështor në Gjakovë 

Koncerti me titullin “Ku ka si ti o Shqipëria ime” mblodhi mijëra qytetarë 

në pallatin e Kulturës “Asim Vokshi” në Gjakovë. Anëtari i filharmonisë 

së Vjenës, violinisti Shkelzen Doli erdhi në qytetin e tij të fëmijërisë 

bashkë me idenë e realizimit të koncertit për 100 vjetorin e shpalljes së 

Pavarësisë së Shqipërisë. Ai mblodhi në skenën e krijuar enkas për këtë 

koncert dhjetëra miq gjakovarë, të gjithë artistë të çmuar dhe të respektuar 
në skenën e artit shqiptar. Violinisti Shkëlzen Doli ishte në krye të 

orkestrës të krijuar për këtë koncert. Në shenjë falenderimi violinisti 

Shkëlzen Doli mori mirënjohje nga Komuna e Gjakovës si dhe abetaren e 

re pasi në njërën nga faqet e saj është vendosur portreti i tij. 

 

7-15 korrik 2012: Zhvillohet edicioni i XI-të i Festivalit Ndërkombëtar të Filmit Dokumentar ’’Dokufest’’ 

Realiteti i Kosovës është shpërfaqur në mënyrën më origjinale para 

filmbërësve të shumtë ndërkombëtarë, të mbledhur në edicionin e  XI-të të 

Festivalit Ndërkombëtar të Filmit Dokumentar dhe të Shkurtë ’’Dokufest’’ 

në Prizren. Juritë e gjashtë garave kanë përzgjedhur nëntë fitues çmimesh, 

kurse janë ndarë çmime speciale edhe për pesë regjisorë të tjerë. 

Dokumentari më i mirë i Ballkanit është shpallur filmi “Sofia's Last 
Ambulante”, i autorit Ilian Metev nga Bullgaria. Filmi më i mirë në garën 

kombëtare është shpallur “Matanë Lumit”, i Sabir Kanaqit nga Shqipëria, 

kurse “Dita e Fundit e Loro Shestanit”, i regjisorit Sokol Keraj ka fituar 

çmimin e publikut për këtë edicion. 

 

1 gusht 2012: Një delegacion i Akademisë Austriake për Paqe dhe Siguri në Evropë viziton Kosovën 
Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës së Kosovës, Enver Hoxhaj, ka 

marrë pjesë në një pritje të organizuar nga MPJ e Kosovës për një 

delegacion prej 55 anëtarëve të Akademisë Austriake për Paqe dhe Siguri 

në Evropë. Ministri Hoxhaj ka njoftuar anëtarët e delegacionit austriak për 

zhvillimet në Kosovë, progresin e vazhdueshëm që po arrihet në të gjitha 
sferat e jetës si dhe për fuqizimin e vazhdueshëm të subjektivitetit 

ndërkombëtar të Republikës së Kosovës. Përndryshe ky është një aktivitet i 

rregullt cili zhvillohet çdo vit përgjatë të cili anëtarët dhe bashkëpunëtorët 

e Akademisë Austriake për Paqe dhe Siguri në Evropë vizitojnë vende të 

ndryshme të Ballkanit Perëndimor. 

 

2 gusht 2012: Në Prizren promovohen librat e Prof. Dr. Anton N. Berishës dhe Don Pren Kolës 

U mbajt promovimi i dy librave të shtëpisë botuese ‘‘Fjala Hyjnore‘‘:  

“Kryqi. Shenja e papërmbysur e fitores së përkryer” me autor Don Pren 

Kolën, i cili deri para pak javësh ishte udhëheqës i Misionit Katolik 

Shqiptar në Austri-për të kaluar më pas në Zvicër, si dhe romani për Nënë 

Terezen me titull  ’’Dritë në shtjellën e gërbulës” shkruar nga Prof. Dr. 
Anton Nikë  Berisha, profesor i në Universitetin e Kalabrisë në Itali. Me 

këtë rast fillimisht u lexua fjala e Arqipeshkvit Imzot Rok Mirdita për 

librin e Don Pren kolës, ndërsa për romanin ligjëruan kritikët letrarë 

Ramadan Musliu dhe Prend Buzhala. Në fund të manifestimit, për botimet 

e deritashme të ”Fjalës Hyjnore”një pasqyrë të shkurtër u paraqit nga Dr. 

Labinot Berisha. 
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OPINIONE: Fjala jonë  

 

 

(Pa)fuqia reale e ndërmarrësve shqiptarë në Austri  

 
Thonë se në mërgim je si lulja në saksi-nuk lëshon 

rrënjë. Këtë fakt po mundohen ta demantojnë disa 
persona të guximshëm edhe nga komuniteti ynë në 

Austri. Por, të jesh i suksesshëm në një vend të huaj 

është sfidë e shumëfishtë. Kjo për më tepër në një shtet 

evropian të zhvilluar ekonomikisht.  

 

Sipas të dhënave, vetëm në Vjenë ka rreth 400 firma të 

vogla dhe të mesme me pronarë shqiptarë. Megjithatë, 

nuk mund të thuhet se ka dhe kompani të fuqishme. Ato 

kryesisht mbledhin anëtarë të familjes, ndërkohë që 

mundohen të gjejnë mënyra që sa më shumë të kenë 

hapësirë për shmangie taksash.  

 
Në pyetjen se si duket një ndërmarrës tipik shqiptar në 

Austri, përgjigja do të vinte natyrshëm: një grup 

punëtorësh prej 2-3 personave të paraqitur legalisht, pra 

’’me letra’’ (dajë, nip, axhë), 3-4 punëtorë ’’në të zezë’’ 

dhe veprimtari e pandalur edhe gjatë fundjavëve. Llojet 

e tyre janë kryesisht firma ndërtimore, gastronomi 

(restorante dhe kafene), agjensione udhëtimi, pronarë 

autobusash, e të ngjashme. Për nga struktura një 

pasqyrrim ekzakt do të konstatonte se ka pak, shumë 

pak mjekë apo inxhinierë, as(një) jurist apo avokat të 

çertefikuar, 3-4 përkthyes të licensuar (që të gjithë me 
prejardhje nga Shqipëria. As dhe një i vetëm nga 

Kosova apo Maqedonia!). 

 

Dihet se profiti vjen vetëm pas rrezikut dhe investimit. 

Atyre më të sukseshmëve në fillim ju ndihmoi fati. 

Pastaj puna e tyre. E vendasit janë aq shumë të 

përkushtuar dhe aktiv sa ta merr mendja se puna duket 

të jetë hobi më i dashur i austriakëve. Kjo është diçka që 

do duhej kopjuar. 

 

Ekonomia etnike 
Në kohën kur komuniteti turk është rritur aq shumë në 

shtetet gjermanofolëse të Evropës, dhe kur ata nuk po e 

ndjejnë edhe aq shumë nevojën për një interaksion me 

vendasit apo grupet tjera etnike këtu, modeli i tyre mund 

të shërbejë së paku si një mostër për të bërë sprovën e 

bashkimit të ndërmarrësve shqiptarë në Austri në 

aspektin e rrjetëzimit të tyre dhe atë ekonomiko-

financiar. Ata do duhej lënë me një anë xhelozitë 

profesionale dhe ofruar dorën e ndihmës njerëzve me të 

cilët flasin të njëjtën gjuhë. Pra, ata duhet të shohin 

njëri-tjetrin si bashkëpunëtorë dhe partnerë dhe jo si 

konkurentë. Motoja e miqësisë së re do të ishte jo ’’ 
gjeje dhe shkatërroje’’ por ’’gjeje dhe mbaje afër’’.  

 

Nevoja për përpilimin e një katalogu të firmave 

shqiptare në Vjenë në veçanti dhe në Austri në 

përgjithësi me të dhënat dhe kontaktet e tyre është bërë 

imediate. Kjo do të mundësonte që ata për disa lloje të 

punëve të kontraktojnë po ata ndërmarrës shqiptarë. Në 

të njëjtën kohë do të mund të mendohej edhe për 

themelimin e një Ode Ekonomike të Shqiptarëve në 

Austri në të cilin do të anëtarësoheshin pjesa më e 
madhe e biznismenëve tanë në këtë shtet. Kroatët ka 

vite që e kanë krijuar një strukturë të tillë e cila 

funksionon në dobi të gjitha palëve të involvuara. Pra, 

jo vetëm të ndërmarrësve kroatë por edhe investuesve 

potencial austriakë.  

 

Sidoqoftë, duket se ende mungon tradita dhe përvoja në 

menaxhimin e këtyre firmave nga ana e pronarëve të 

tyre shqiptarë. Pjesa më e madhe e tyre nuk disponojnë 

as me kartë-vizita e lëre më me faqe të tyre në internet 

apo platforma tjera sociale. Dhe kjo në kohën kur edhe 

fëmijët kanë nga një faqe të tillë. Në shumë vende forca 
e vërtetë e një ndërmarrje, pos tjerash, matet edhe me 

përqindjen e mjeteve që ajo ndan për marketing dhe 

reklamë. Në këtë aspekt ka shumë pak donacione për 

aktivitetet që i zhvillon diaspora jonë në Austri.  

 

E keqja është se ata që kanë më shumë japin më pak.  

 

Hezitim në privatizim 
Mjeshtëria e ekonomistit të mirë është që t'i kthejë 

paratë në kapital. Në Shqipëri tashmë ka përfunduar e 

në Kosovë është në përmbyllje e sipër procesi i 
privatizimit të ndërmarrjeve publike dhe shoqërore. 

Sipas statistikave, vetëm një e dhjeta e tyre është blerë 

nga shqiptarët në diasporë. Pjesa tjetër u është shitur 

banorëve residentë apo investuesve të jashtëm. Athua 

gjithmonë do të detyrohemi që në Evropë të sillemi si 

evropianë ndërsa në Ballkan si ballkanas. Atje ku 

sundon partia dhe jo qeveria mund të ketë administratë 

jo vetëm të politizuar por edhe të partizuar. Një 

gjeneratë po shkon-një tjetër po vjen. Ashtu siq u 

dëshmua në regjistrimin e popullsisë të zhvilluar vitin e 

kaluar në Kosovë, në dhjetë vitet e fundit është rritur 
numri i shtëpive dhe bizneseve e zvogëluar numri i 

banorëve. 

 

Një pjesë e madhe e atyre që tashmë kanë nisur biznesin 

e tyre vetjak dhe ata që ende kanë një vend të sigurtë 

pune në Austri e do donin të sprovonin fatin të hapnin 

një firmë këtu, kanë mundësi për të analizuar dobinë e 

tyre materiale duke mësuar prej dy modeleve 

ekonomike-ai amerikan në të cilin një qytetar merr 

kredi, ndërton shtëpi me pishinë dhe paguan kamatë tërë 

jetën. Por se paku bën qejf në rini. Modeli evropian 

pasqyrohet në qytetarin i cili punon dhe kursen shumë 
për 40 vite. Ky ‘‘EU-Burger‘‘-i vetëm pas pensionimit 

arrin të blejë një shtëpi. Pra, ky i dyti bën qejf tek në 

pleqëri. 

 

Deri atëherë do të kemi pamjen e vjetër në një dukje të 

re në të cilën e gjithë bota thotë ’’po shkoj në punë’’ e 

shqiptarët thonë ’'po dal në punë’’. 
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OPINIONE: Fjala jonë  

 

Letër nga diaspora 

 

Martesat me mësit (shkues) 

 
Miku im! 

 

Shpresoj që në Prishtinë të ketë 

mbajtur verë e shëndoshë. Këtu në 

Vjenë vetëm era verë i erdhi. Kësaj 

radhe më duket vetja si një 

ambulancë e mbyllur për shkak se 

mjeku është sëmurë. Për ty më 
thanë se po ndjehesh si një taksist 

pa leje të vozitjes. 

 

Nuk mund të thuhet se ne në 

’’gyrbet’’ nuk jemi dhe aq mirë të 

organizuar. Sidomos në aspektin e 

traditës dhe besimit fetar që kemi 

marrë me vete. Përndryshe në 

Vjenë është një kishë në të cilën 

çdo të diele celebrohet mesha në 

gjuhën  shqipe. Poashtu këtu ka 
dhe një xhami (me minare) dhe 

vende të tjera lutjesh për 

muslimanët. Ka dhe disa imam 

shqiptarë. Kështu që të rinjtë po 

vazhdojnë që fatin ta kërkojnë 

brenda llojit tonë.  

 

Por nëse mendon se duke jetuar në 

Evropë jemi modernizuar atëherë 

do të më duhet të dëshpëroj. Si dhe 

në shekullin e kaluar, ashtu edhe 

sot, në shumicën e rasteve, fejesat 
dhe martesat po bëhen ende më 

mësit. Kjo po ndodhë edhe këtu në 

mes të Austrisë. Ata ’’fjalëmirë’’ 

që bëhen ’’sebeb’’ që dy familjet 

të identifikojnë e kontaktojnë 

njëra-tjetrën dhe të marrin apo 

japin ’’fjalë nuseje’’ shpeshherë 

këtë e bëjnë nga interesi i tyre 

personal, për çka dhe 

dëmshpërblehen majmë. Për më 

tepër, mësitët nga Kosova apo 
Maqedonia janë shpeshtuar viteve 

të fundit. Disa prej tyre këtë punë e 

kanë bërë dhe profesion të parë 

nga i cili jetojnë. Pra, për të gjetur 

një vajzë apo djalë ’’me letra’’ dhe 

për të ’’rregulluar’’ lidhjen me një 

tjetër të ri që jeton ’’atje poshtë’’  

 

 

 

 

çmimi sillet në disa mijëra euro. 

Disa familje këtë e bëjnë për arsye 

ekonomike, ndërsa dëshira e të 

rinjve vihet në rend të dytë. Në 

këto familje për një apo arsye tjetër 

ka dhe mungesë vedijësimi dhe 
edukimi. Respekt për përjashtimet, 

por është e vërtetë e hidhur se në to 

vetëm nëse ndonjë zog rastësisht e 

sjell në banesë apo shtëpi ndonjë 

fletë libri a gazete. Për ta leximi 

është një fenomen i panjohur. E 

nga mungesa e edukimit vjen deri 

tek papunësia dhe varfëria. Nuk 

kanë thënë kot se ’’njeriu në 

nevojë kurrë nuk është i lirë’’.  

 
Pra, disa nga shkaqet e martesave 

të detyruara janë faktori 

ekonomiko-social por edhe lakmia 

dhe interesi personal. Megjithatë 

është konstatim i përgjithshëm se 

të rinjtë po dalin në ’’treg’’ të 

papjekur. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Për të ndryshuar gjendjen do të 

duhej organizuar një fushatë të 

gjerë në vendlindje dhe në 
diasporë me qëllim të 

vetëdijësimit, sidomos të femrave, 

për njohjen e të drejtave të tyre, 

pastaj të promovohet fuqizimi 

ekonomik i grave bashkë me 

ndarjen e pasurisë familjare, të 

stimulohet mësimi i gjuhës së 

shtetit ku jeton bashkëshorti 

potencial nga  

 

 

diaspora, të ketë përkrahje 

reciproke mes bashkëshortëve për 

integrim, e të ngjashme. Të rinjve 

do tu bënte nderë edhe denoncimi  

në institucionet relevante i rasteve 

të fejesave dhe martesave fiktive. 
Në të njëjtën kohë indikatorët 

kryesor të suksesit do të ishin 

informimi më i mirë i të rinjve 

lidhur me martesat e detyruara si 

dhe komunikimin mes gjeneratave 

të ndryshme. Pra, mesazhi do të 

ishte se në dashuri dhe planifikim 

të ardhmërisë mësitët nuk kanë çka 

të kërkojnë.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Miku im! 

 

Nuk kemi ardhur në këtë botë për 

të tretur kohën, por për ta jetuar 

atë. Jeta është të përjetosh, të 

mësosh, të kuptosh dhe të njohësh 

veten dhe të tjerët përreth.  

 

Sipas një analize të zhvilluar nga 

një institut me renome 
ndërkombëtare, kosovarët kanë më 

së paku arsye të qeshin. 

Megjithatë, ata e bëjnë këtë. Dhe 

atë çdo ditë. Dhe ndoshta është 

mirë që është kështu. Kush e di. 
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Intervistë me ... Edvana Gjashtën. Kryetare e Shoqatës së Lëvizjes së Gruas Shqiptare në Linc 
Elvana Gjashta lindi në Tiranë me 19 korrik 1974. Shkollimin e përfundoi në qytetin e lindjen. Në vitit 2000 vjen në Austri. Që 

prej vitit 2008 punon në bashkinë e qytetit të Lincit në zyrën e emigracionit. Në të njëjtën kohë është e angazhuar dhe si  

përkthyese në shumë institucione vendase.  

 

 

 
 

 

Cilat ishin sfidat e para me të 

cilat u ballafaquat në fillim të 

ardhjes suaj në Austri? 

Si çdo fillim që është i vështirë 

edhe unë u përballa me plot sfida 

gjatë rrugës sime. Ballafaqimi me 

një mentalitet tjetër, gjuhë si dhe 

një kulturë tjetër nga ajo që isha 

rritur unë ishte sfidë në vete. Por 
bashkëjetesa në këtë vend më 

rritën më shumë dhe më bënë 

akoma më të fortë se isha. 

 

Si dukej jeta e mërgimtarëve 

tanë para 10 viteve në qytetin 

dhe rrethinën e Lincit? 

Jeta e emigrantëve  në rrethinat e 

Lincit ka ndryshuar pozitivisht, si 

nga ana financiare kulturore ashtu 

dhe nga ajo edukative. Vlen të 

përmendet edhe inkuadrimi i 
shumë kuadrove shqiptare në 

dikastere të rëndësishme në 

komunë dhe institucione tjera 

shtetërore.   

 

Sa ishin aktive shoqatat 

shqiptare në atë kohë? 

Të them të drejtën në atë kohë as 

e kam ditur e as kam dëgjuar që 

kanë ekzistuar shoqata shqiptare 

këtu. Në kontakt me shoqata kam 
ardhur pasi është krijuar shoqata 

’’Lëvizja e Gruas Shqiptare’’. Pas 

kësaj ka pasura pjesëmarrja jonë 

në shumë aktivitete të ndryshme 

kulturore e informative. 

 

Si ju lindi ideja për të 

themeluar ’’Shoqatën e Gruas 

Shqiptare’’ në Linc? 

Ideja për të krijuar këtë shoqatë 

më ka ardhur në kohën ku shumë 
vajza dhe gra i takoja në zyrën 

time ku punojë akoma në 

bashkinë e qytetit të Lincit e që u 

mungonin informacionet dhe 

orientimi e poashtu mungonin 

edhe aktivitetet e kulturore. 

Cili ishte aktivizimi juaj i parë në projekte? 

Unë kam marrë pjesë në aktivitete të ndryshme organizuar nga shumë 

institucione duke dhënë ndihmën time si në organizim apo edhe në dhënien e 

ideve. Aktive kam qenë sidomos në organizimin e festimeve për nder të 8 

marsit-Ditës së Gruas, ku doja që të gjitha gratë shqiptare të bashkoheshin së 

bashku dhe të shkëmbenin përvojat e tyre si dhe të njiheshin mes vete pa 

dallim feje apo prejardhje. Mos të harrojmë pa përmendur edhe dëfrimin, ku 

për pak momente ato harronin rutinën e përditshme dhe të kalonin disa çaste të 

gëzuara.  
 

Sa keni gjetur përkrahje tek komuniteti shqiptar për iniciativat tuaja? 

Të them të drejtën nuk është e lehtë që të kesh mbështetjen e komunitetit 

shqiptar, pasi pothuajse të gjitha shoqatat kanë në krye vetëm gjininë 

mashkullore. Po me punën e palodhshme të shumë aktivisteve, meqë mu dha 

mundësia dua t’i falënderojë nga zemra për punën e palodhshme, është bërë e 

mundur që të ritet intensiteti i përkrahjes nga shumë qytetarë që jetojnë në 

Linc.  

 

Cila ka qenë mbështetja që keni marrë nga autoritetet austriake? 

Nga autoritet austriake kam marrë shumë mbështetje. Vlen të përmendet 

përkrahja nga Instituti Pedagogjik Ndër-Kulturor si dhe bashkëpunimi me 
ekspertët e tij, e sidomos zbatimi i projekteve të përbashkëta me Adriana 

Sherifin. 

 

Cilat janë aktivitete tuaja kryesore të deritanishme? 

Aktivitet e deritanishme kanë qenë festat e 8 marsit, mëngjeset e përbashkëta, 

festimi i 28 nëntorit, ofrimi i informacione mbi sistemin e shkollimit dhe në 

fushën e shëndetësisë. Po ashtu kemi organizuar edhe një mbrëmje humanitare 

për të gjithë fëmijët e sëmurë që vijnë nga Shqipëria dhe Kosova si dhe kemi 

pasur edhe takime me zëvendëskryetarin e bashkisë së qytetit të Linc-it, Klaus 

Luger, dhe me Ministrin e Diasporës së Kosovës, Ibrahim Makollin. 

 

Cilat janë planet tuaja për të ardhmen, si shoqatë dhe si person? 

Si shoqatë qëllimi im kryesor dhe i grupit drejtues është që të sensibilizojmë të 

gjitha vajzat dhe gratë që jetojnë në Linc për mundësitë sociale, arsimore dhe 

informuese që u jepen nëpërmjet shoqatave qeveritare dhe joqeveritare, dhe po 

ashtu të rritet numri i pjesëmarrëseve në aktivitete të ndryshme. Objektivi im 

në këtë momente është të përfundojë studimet e mia dhe ta shndërroj këtë 

shoqatë në një organizatë dinjitoze, ku çdo e interesuar të mund të informohet 

si në fushën juridike, atë sociale, arsimore apo shëndetësore. 

 

Porosia juaj për lexueset dhe lexuesit tanë …? 

Për një integrim sa më të suksesshëm duhet të mos harrojmë prejardhjen tonë, 
dhe po ashtu të ruajmë traditat si dhe gjuhën tonë, duke lejuar një hapësirë sa 

do të vogël por shumë domethënëse edhe për diçka të re në jetën e secilit prej 

nesh, dhe po ashtu t’i tregojmë popullit austriak që ne jemi një komb me 

tradita e kulturë  të lashtë. 

 

   Intervistoi: Anita Marku 
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Intervistë me … poetin Besim Xhelili  

 
 

 

 

Si rrodhi shkëputja nga jeta në 

Tetovë dhe ardhja juaj në Austri? 

Pas ndërprerjes së parakohshme të 

studimeve në vitin 1997 dhe pas mundimeve të shumta 
nëpër shtypshkronja, gazeta dhe radiostacione për të 

siguruar ekzistencën, u njoha me shoqen time të 

tashme e cila jetonte në Austri dhe vendosa të vazhdoj 

jetën jashtë vendlindjes. 

 

Sa ishte i vështirë adaptimi juaj me jetën në 

shoqërinë austriake? 

Në fillim, si çdokush që lëshon vendlindjen e tij edhe 

unë kam pasur probleme me integrimin në jetën e 

këtushme. Pozitive ka qenë ajo se kisha pak njohuri të 

gjuhës angleze dhe i kam dhënë shumë rëndësi mësimit 

të gjermanishtes. 
 

Cilat janë hapat tuaj të parë në letërsi dhe cilat janë 

botimet tuaja të deritanishme? 

Merrem me shkrime që nga mosha 14-vjeçare. Në këtë 

kohë edhe lexoja shumë, kështu që mu ngjall një 

ndjenjë që edhe unë përmes shkrimeve të shpreh 

ndjenjat e mia, preokupimet, synimet, idetë dhe 

vizionet. Kam të botuara dy përmbledhje me poezi: 

“Emocione” (Tetovë, 1996), dhe “Unë në sytë e tu” 

(Tetovë, 2007). 

 

Jeni kryetar i shoqatës kulturore ’’Aleksandër 

Moisiu’’ në Vjenë. Si erdhi deri tek themelimi i këtij 

subjekti? 

Themelimi i kësaj Shoqate erdhi si nevojë e kohës dhe 

për mua si një rastësi. Qëkur jam në Austri nuk jam 

marrë me aktivitete letrare apo të ngjashme. 

Dinamizmi dhe intensiteti i jetës ndoshta më morën 

pak me vete...Ishte një ide e poetit Anton Marku, me të 

cilin u njoha përmes mësuesit Hazir Mehmeti. Më 

pastaj na u bashkëngjit edhe poeti Amir Januzaj. Të 

gjithë këta miq i falënderoj për bashkëpunimin dhe u 

jam mirënjohës ngase në këtë kohë që jemi bashkë kam 
arritur prapë të jem aktiv dhe të ndjehem mirë në 

rrethin e njerëzve të tillë. 

 

Cilat janë aktivitetet kryesore të shoqatës suaj? 

Është e nevojshme gjallërimi i jetës kulturore të 

etnitetit tonë në Austri. Këtu kemi edhe intelektualë të 

shumtë, poetë, shkrimtarë, gazetarë e publicistë të cilët 

së bashku do të mund më shumë të kontribuonin në 

integrimin sa më të lehtë të bashkatdhetarëve tanë në 

shoqërinë dhe sistemin ku jetojmë. Në këtë drejtim 

shoqata jonë pati një promovim të suksesshëm në janar 
të këtij viti dhe organizoi dy aktivitete të përbashkëta 

me Institutin e Kulturës Shqiptare në Vjenë dhe me 

Shoqatën e Mësuesve dhe Prindërve Shqiptarë në 

Austri ’’VALE“.  

 

 

Cilat janë projektet tuaja për këtë vit? 

Shumë nga poetët e shoqatës sonë do të dalin me 

botimet e tyre dhe do të organizojmë promovimet e 

këtyre veprave këtu në Vjenë. Gjithashtu na kanë 
kontaktuar edhe autorë nga më larg që duan t’i 

prezantojnë krijimet dhe librat e tyre. Kemi nisur 

bashkëpunimin edhe me Klubin e Shkrimtarëve 

Shqiptarë në Botë ’’Drita“, ku ne si shoqatë do të 

prezantohemi në revistën e tyre ’’Pelegrin“. Ky është 

viti i 100-vjetorit të pavarësisë së shtetit tonë amë. 

Përveç aktiviteteve të lartpërmendura kemi edhe shumë 

aktivitete që do të mundohemi t’i realizojmë mu për 

këtë rast. 

 

Në gusht doli botimi juaj i radhës. Na thoni diçka 

për këtë libër. 
Pas një periudhe prej gati 5 viteve unë dal prapë para 

lexuesve me përmbledhjen time të tretë me poezi. Ky 

libër quhet ’’Baladë e Ngrirë’’ dhe ka tre cikle me 

gjithsej 49 poezi.  

 

Sa ka interesim tek mërgata jonë në Austri për 

aktivitetet kulturore? 

Bazuar në numrin e mërgatës sonë këtu nuk mundemi 

të jemi të kënaqur me interesimin për aktivitete 

kulturore. Mirëpo, shpresojmë që kjo të ndryshojë dhe 

të ngritet vetëdija kulturore, atdhetare dhe emocionale 
e bashkatdhetarëve tanë. Ne duhet të jemi krenar që 

kemi një kulturë të lashtë dhe që kemi njerëz që e 

kultivojnë ketë kulturë edhe në mërgim dhe të 

shprehim respekt ndaj tyre. 

 

Cilat janë kontaktet tuaja me krijuesit shqiptarë 

jashtë Vjenës? 

Ne u kemi dërguar ftesa bashkëpunimi shumë 

shoqatave e subjekteve të ndryshme shqiptare në gjithë 

Austrinë. Disa krijues që gjenden jashtë Vjenës e kanë 

edhe pak si larg të vijnë këtu. Ne kemi shprehur 

gatishmërinë që ne t’i vizitojmë ata, me harxhimet tona 
vetëm se ata të na presin dhe të na ofrojnë një lokacion 

për ndonjë organizim. Shoqata ka edhe faqen e saj në 

internet (www.moisiu.eu), ku të interesuarit munden të 

marrin informata të ndryshme të çdo natyre dhe të 

marrin njohuri për organizimet e rastit. Jemi gjithashtu 

aktiv edhe në rrjetin social Facebook. 

 

Çka do të thotë për ju të jesh poet në diasporë. Ku e 

gjeni motivin për shkrimet tuaja? 

Malli për vendlindjen zë një vend të veçantë në 

poezinë time. Krijuesit larg vendlindjes e shohin 
Atdheun e tyre me një sy tjetër, më qartë, më pastër 

dhe më me ndjenjë. Edhe etika dhe mirësjellja kanë 

vendin e tyre në krijimet e mia. I shkruaj dhe i këndoj 

edhe dashurisë, herë një kohe të ikur e të dhimbsur e 

herë një të tashme dhe ardhmërie përplot befasira. 

Intervistoi:Lush Neziri 

http://www.moisiu.eu/
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Histori 
 

Shkruan: Hazir Mehmeti, mësues dhe gazetar në Vjenë    

 

        Përvjetor: Përkujtim i  themeluesit të Albanologjisë  

 

 

70 vite nga deportimi i Norbert Joklit në pakthim 
(pjesa e dytë) 

Derisa me rastin e 25 vjetorit të pavarësisë Jokli u nderua me dhënie çmimi, çfarë do bënim tani në 100-vjetorin e kёtij 

jubileu tё madh? Është koha e reflektimit tonë ndaj atyre që albanologjinë e vunë në baza shkencore 
 

Norbert Jokli, u lind në Bzenec të 

Moravisë në Çeki, më 25 shkurt 

të vitit 1877. Rrjedh nga një 

familje tregtare hebreje. 

Përfundon me sukses të 

shkëlqyeshëm gjimnazin në 

vendlindje, kurse i mbaron 

studimet në Vjenë, së pari në 

drejtësi, pastaj në shkencat 

gjuhësore dhe mësimet për 

bibliotekist. Punon në 
Bibliotekën Universitare të 

Vjenës deri në pensionimin e tij 

të detyrueshëm nga nacional-

socialistët e ardhur në pushtet në 

vitin 1938. Publikimet dhe 

aktivitetet publike të Joklit do të 

kufizohen sipas Ligjit Racist të 

Nyrenbergut edhe pse kjo nuk u 

tha në mënyrë eksplicite lidhur 

me botimet e tij. Në këto rrethana 

Joklin për katër vite rresht e 
vizitonte nxënësi i tij, Georg 

Solta, i cili dëshironte të 

vazhdonte punën shkencore të 

mësuesit të tij. Në anën tjetër ai e 

furnizonte Joklin me libra nga 

biblioteka. Solta nuk kujton asnjë 

përkrahje nga kolegët e Joklit në 

gjendjen e krijuar.  

 

Si studiues linguistik u morr me 

Indogermanistikë, Sllavistikë dhe 

Romanistikë. Pas mbarimit të 
studimeve të dyta nga gjuhësia ai 

mësoi si autodidakt gjuhën 

shqipe, një gjuhë e pa studiuar 

gati fare, me të cilën do merret 

tërë jetën e tij.  Ndoqi kursin e 

shqipes tek Dr. Gjergj Pekmezi, i 

cili ishte lektori i parë i gjuhës 

shqipe në Universitetin e Vjenës.  

Në vitin 1913 emërohet si 

përgjegjës për ’’Shkencat 

gjuhësore Indogermanistike me 
theks të veçantë për shqip, gjuhët 

baltike dhe sllave”. Krahas 

punëve në bibliotekë ai punon 

intenzivisht në gjuhësinë shqipe, 

duke arritur të bëjë emër si albanolog dhe sot konsiderohet si themelues i 

Albanologjisë. Me hulumtimet e tij gjuhësore ai konstaton, se gjuha shqipe 

bën pjesë në gjuhët indoevropiane.  

  

Jokli mes tjerash u dallua në fushën e etimologjisë, 

marrëdhënieve të gjuhës shqipe me gjuhët tjera, 

fonetikën e zhvillimet në morfologjinë e fjalëve.  

Vdekja e hershme nuk i mundësoi botimin e një vepre 

përmbledhëse të hulumtimeve të tij. Ai, megjithatë, 

botoi disa vëllime si “Studien zur albanischen 

Etymologie und Wortbildung”, Vjenë, 1911 
(’’Studime për etimologjinë dhe fjalëformimin e 

shqipës”) dhe “Linguistischkulturhistorische 

Untersuchungen aus dem Bereiche des Albanischen", 

Berlin- Lajpcig, 1923 (’’Gjurmime gjuhësore, 

historikokulturore nga lëmi i shqipes’’). Studimet e tij  

     Norbert Jokl         gjuhësore përfshinin gjithashtu marrëdhëniet e gjuhës 

shqipe me gjuhët tjera të lashta jo-greke të Ballkanit, me ilirishten, 

trakishten, duke e nxjerr tezën e tij të prejardhjes së shqipes si një sintezë e 

tezave ilire e trake. Jokli mbrojti me këmbëngulje autoktoninë e shqiptarëve, 

ku Dardania e lashtë vihet si djepi i parë i tyre. Ai e vlerëson lartë punën e 

rilindësve për pasurimin e gjuhës shqipe duke ndikuar në vijueshmërinë mbi 
baza filologjike. Vendin e shqiptarëve-Shqipërinë, Jokli  e viziton tek në 

vitin 1937, duke e plotësuar dëshirёn e  tij, ku pritet mirë duke u nderuar me 

dekoratën ’’,Urdhni i Skënderbeut”.  Jokli ishte i njohur edhe nga 

personalitetet e tjera të kulturës që vepronin në atë kohë në Vjenë, të cilëve u 

interesonin shqiptarët dhe kultura e tyre. Njëri nga ata ishte  paleontologu  

dhe albanologu i njohur Franc Nopcsa i cili i  la Joklit në trashëgimi punën e 

tij në studimet albanologjike në vitin 1933 pasi ai vrau sekretarin e tij Bajzit 

Elmaz Doda dhe veten pas një krize të rëndë psikike. Fotografitë e Nopcsas 

dhe Dodes nga rajone shqiptare të fillim viteve të shekullit njëzet ruhen si 

vlera në Bibliotekën Kombëtare të Austrisë në Vjenë. Vepra e Joklit është 

padyshim një vlerë në shumë rёndёsi pёr gjuhësinë në përgjithësi dhe 

shqipen në veçanti. Ai ishte komunikues dhe mbante lidhje të ngushta me 
intelektualёt shqiptarë më në zë të kohës, si: Gjergj Fishtën, Ernest Koliqin, 

Faik Konicën, Aleksandër Xhuvanin, etj. Shkenca shqiptare ashtu sikurse 

populli shqiptar përjetuan ringjallje por edhe katrahurën e robërisë dhe 

nazizmin shkatërrues komunist, i cili nuk la rrugë për vlerësim të njeriut, pra 

as të miqve të kombit shqiptar siç ishin albanologët nga hapësirat 

gjermanofolëse, duke përfshirë këtu edhe Joklin.  

 

Derisa me rastin e 25 vjetorit të pavarësisë Jokli u nderua me dhënie çmimi, 

çfarë do bënim tani në 100-vjetorin e kёtij jubileu tё madh? Është koha e 

reflektimit tonë ndaj atyre që albanologjinë e vunë në baza shkencore. Edhe 

këtu pseudoshkenca greko-sllave  tentuan ta varrosin kulturën, gjuhën e 
vendorëve në tokat e të cilëve kishin ardhur. Falë këtyre mendjendritur u vu 

themeli i ringjalljes së një civilizimi të lashtë mijëra vjeçar, duke u 

kurorëzuar me alfabetin shqip si paraprijës i lindjes së shtetit shqiptar.  

                                    (fund) 
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Shkruan: Vilhelme Vranari Haxhiraj, Vlorë 
Vilhelme Vranari (Haxhiraj) u lind më 8 dhjetor 1944 në Kaninë të Vlorës. Pas rënies së diktaturës komuniste, rinisi punë në 

arsim. Kjo i dha mundësinë të shpalos talentin e saj në letërsi. Tashmë njihet si poete, romanciere, autore e prozës sè shkurtër 

dhe publiciste. Në 14 vite ka botuar 27 vepra letrare. Presin botimin roman, përrallë, ese -publicistikë, prozë e shkurtër, poezi, 

skenare për fëmijë dhe 3 përkthime nga gjuha italiane. Së shpejti do të botojë studimin historik me temë “Autoktonia e 

Shqipërisë së Jugut”. Gjinia letrare, ku autorja ndihet më mirë, është romani. Aktualisht është kryeredaktore e  gazetës 

“Kanina”. 

 

 

 

 

Faktorët që kanë ndikuar në cungimin dhe tjetërsimin e historisë së Shqipërisë 
(pjesa e dytë) 

 
Si çdo komb, edhe Shqipëria ka historinë e saj. Sipas mjaft autorëve të huaj ajo është një nga kombet më të lashtë të 

Evropës, një vend parahistorik. Për të dalë në një përfundim të tillë duhet të njihet koha e popullimit të Ballkanit jo 

vetëm nga Pellazgët e më pas iliro-trakët, por edhe koha e vendosjes së fiseve të tjera në Evropën jugëlindore. Për ta 

vërtetuar këtë, (kur flasim për Shqipërinë) nevojiten dokumenta të kulturës materiale, të shkruara, qendra dhe vlera 

materiale arkeologjike që nga lashtësia dhe deri në ditët tona, të cilat për fat ekzistojnë, por nuk janë shkruar. Ka pasur 

libra historike relativisht të kohëve të vona, por jo një histori e plotë e shkruar 

 

Një e keqe tjetër histori e plotë kur Evropa mbante 

qëndrim antishqiptar? Qëndrimi shkatërrues i Fuqive 

të Mëdha ndaj kombit më vital, u duk pas luftës ruso-

turke, me Traktatin e Shën Stefanit (1878* FESh/ 

f.1107), sipas të cilit synohej për një Bullgari të madhe, 
duke i rrëmbyer territorit shqiptar: Korçën , Pogradecin, 

Kërçovën, Tetovën, Gostivarin, Dibrën dhe Strugën. 

Kurse Serbia shtrihej deri pranë Prishtinës dhe aneksoi 

tokat shqiptare të Malit të Zi, si: Hoti, Gruda, Plava, 

Gucia, Ulqini,Tivari, Lumi Buna dhe pjesën më të 

madhe të Liq.Shkodrës. Rolin antishqiptar e vazhdoi 

Kongresi i Berlinit (1878* FESh/f-509)), që gjoja do të 

rishikonte vendimet e T.Sh.Stefanit, por faktikisht 

ndikoi në copëtimin e mëtejshëm të Shqipërisë, duke 

marrë “si haraç”pjesë të territorit shqiptar edhe Fuqitë e 

Mëdha. Kështu Austro-Hungaria pushtoi përkohësisht 
Bosnjën e Hercegovinën, kurse në Novi Pazar vendosi 

garnizone ushtarake. U prekën teritore shqiptare. Anglia 

mori të drejtën e administrimit të Qipros. Serbia mori 

Nishin, Vranjën dhe mbërriti në Gjilan. U la që pas 

bisedimeve turko-greke, të vendosej fati i Çamërisë, e 

cila rrezikohej nga Greqia. Madje Franca dhe Austro-

Hungaria kërkonin (protektoratin e kultit ) mbi 

popullsinë katolike të Mirditës e cila që në lashtësi 

ruante autonominë. Vendimet e Kongresit të Berlinit 

nuk u zbatuan, sepse hasën rezistencën e Lidhjes së 

Prizrenit. Kjo u bë shkak që u zgjat kriza e lindjes, duke 

e lënë Bullgarinë nën vasalitetin e Perandorisë Osmane, 
e cila shpalli Rumelinë Lindore nën sundimin e saj. 

Ndërkohë Kançelari i Gjermanisë, Bismarku e mohoi 

ekzistencën e Shqipërisë si shtet në hartën gjeo-politike 

të Evropës. Sipas tij Shqipëria s'ishte gjë tjetër veçse një 

shprehje gjeografike. 

 

Vendimtare për rrëmbimin dhe aneksimin e tokave 

shqiptare nga fqinjët kanë qenë Konferenca e 

Ambasadorëve në Londër më 1912/13 : (F.E.Sh.-

fq/503), e cila i dha legjitimitetin Pavarësisë së 

Shqipërisë së copëzuar por duke lënë jashtë kufijëve 
gjysmën e sipërfaqes, territore që iu dhanë Malit të Zi 

dhe Serbisë. Kurse Konferenca e Paqes në Paris, 

1919/1920 Vlorën ia jepte Italisë. Korça ngelej në 

pikëpyetje o për ta marrë Greqia, ndërsa Gjirokastra i 

kalonte Greqisë. 

 

Qëndrimi antishqiptar i Fuqive të Mëdha është 

përgjegjësi morale dhe politike, pasojat e vendimeve 
të tyre të padrejta u bënë shkak i Luftës së Vlorës më 

1920, ku zemërimi i shqiptarëve kishte arritur kulmin.  

Loja e ndyrë e Fuqive të Mëdha që nisi me 

Konferencën e Ambasadorëve në Stamboll më 1876 dhe 

deri në Konferencën e Paqes në Paris të vitit 1946, bëri 

që krahina jugore e Shqipërisë, Çamëria i kaloi Greqisë, 

duke ndjekur genocid ndaj shqiptarëve të kësaj treve. 

Në vitin 1948, Kosova kaloi si Republika e shtatë e 

Jugosllavisë. Dhe kur ndodhën këto grabitje 

skandaloze? Në një kohë kur nën udhëheqjen e P.K. 

Shqiptare po hidhte hapat e parë “të sigurt” të shtetit të 
ri “sovran”, që gjoja “mbronte” integritetin e kufijëve 

tokësor dhe detar të një kombi të gjysmuar. Si mund të 

mbash shpresën për të të ndihmuar në arenën politike 

dhe të marrësh mësime e udhëzime nga një shtet që të 

ka grabitur tokën e të parëve?! Shqiptarët vdisnin për 

bukë në vitet 1970/1980, kurse shteti shqiptar dërgonte 

maunet me bukë dhe miell në Greqi për hir të 

internacionalizmit. 

 

Pasojat negative të qëndrimeve armiqësore të 

Evropës ndaj kombit më të lashtë të kontinentit, po 

reflektohen edhe sot. A nuk shërben si një fakt Kosova, 
e cila, edhe pse fitoi Pavarësinë kombëtare, ende 

vazhdojnë konfrontimet mes Serbisë dhe Kosovës në 

Mitrovicë? Kjo vërteton më së miri se pretendimet e 

Serbisë ndaj Kosovës dardane nuk po marrin fund. 

 

(vijon) 
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Shkruan: Pjeter Logoreci, Vjenë 
 

 

 

                                       

 

                                Pranvera e Demokracisë 
                                                                      (pjesa e parë) 

 

Në përkujtim të grevës kombëtare të urisë së përndjekunve politik në Tiranë 1991 

 

Me deshirën e mirë të përkujtoj 

këtë ngjarje jo të zakonte, mbasi 

po afrohet dita jubilare e saj 

SHTATOR 1991, do mundohem 

të rreshtoj disa kujtime në respekt 

të kolegëve që vëndosen të 

vetëflijohen, për të ba present 

respektimin e të drejtave njerzore 
dhe për të diskretitue ideologjinë 

vrasëse të komunizmit. Ja kushtoj 

këtë shkrim kolegut të paharruem 

të ndjerit  Pano Taci, i cili ishte 

pjesmarrës aktiv i kësaj greve, me 

të cilin pata shumë biseda e 

shkëmbime mendimesh që më 

vlejten ma vonë. 

 

Në Shkodër, verën e vjetit 1991, 

në  ndertesën e familjes 

liridashëse e antikomuniste 
Martini, në katin përdhese 

gjindeshin zyrat e porsa hapuna  

të shoqatës së përndjekunve 

politik – dega Shkodër. 

Menjiherë të binte në sy vorfnia e 

ambientit, që përvec do stolave a 

karrigave të vjetra, në zyrën e 

kryetarit“ gjindej nji tryezë e vjetër mbi të cilën qe vendosë nji makinë 

shkrimit dhe vula e re e shoqatës të sapokrijume antikomuniste. 

Njërez me ftyra të vrame e të veshun keq hynin e delnin me ndonji pako ndër 

duer plot me rroba të vjetra ndihmash, apo me ndonji dëshmi panaliteti a  

dokumenta që vërtetonin vitet e vështira  të burgut. 

 

Mbrendë, zotnijtë Vitor Martini e Ndrekë Pjetri mundoheshin ti shërbenin 
cdo njërit me mirsjellje e gadishmëri, mbasi merrnin vesht shkakun e ardhjes 

së tyne. Nuk më kujtohet saktësisht dita, por ishte mbledhja e kryesisë së 

degës. Dhoma ishte plot me anetarët e kryesisë, të ftuem, njerëz të thjeshtë, 

simpatizantë e aktivista.  Do të diskutohej për hallet e shumta, por pika 

kryesore e rendit të ditës ishte thirrja e dergume të gjitha degëve të rretheve 

nga komiteti drejtues i shoqates kombëtare në Tiranë e firmosur nga 

Mandela shqiptar Osman Kazazi, për pjesëmarrjen në një grevë kombëtare 

në Tiranë. 

 

Edhe pse themelet e komunizmit tashma ishin lëkundun e plasaritun,  klasa 

politike e kohës nuk ishte gati të njihte  problemet e të shëronte plagët e 

viktimave të pafajshme të sistemit të tyne gjaksor. Pra duhej me cdo kusht që 
kjo shtresë përseri të vetësakrifikohej në emër të lirisë e të demokracisë, për 

të arritë me realizue kërkesat e tyne minimale jetësore. Bashkarisht u vendos 

pjesmarrja në grevë. Edhe pse pat dëshira të shumta për pjesmarrje nga gra e 

burra, u vendos të shkohej me një grup vullnetar prej 17 vetësh që ishin në 

gjëndje të përballonin vështirësitë. Greva do të zhvillohej në ambientet e 

sportklub Tiranës në Rrugën e Kavajës në qendër të kryeqytetit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupi i Shkodrës: (rreshti i parë në kambë) Agostin Coku, Agron Dakaj, 

Vitor Martini, Bardhyl Lohja, Gjeto Vukcaj, Dedë Matusha, Pjetër 

Logoreci, (rreshti i dytë) Ilir Malaj, Skënder Ymeri, Tomë Beqari, Nikolin 

Keka, Paulin Ndoja, Martin Matusha, (ulë në tokë) Andre Barbullushi, Ilir 

Isufi, Gjergj Qamuku, Shtjefen Lacuku. 

(vijon)
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Skruan: Prof. Dr. Lush Culaj-Instituti Albanologjik në Prishtinë 

 

 

 
 

 

Trajtimi i vrasjes së Gjeçovit në Parlamentin Shqiptar 
(pjesa e dytë) 

 

Parlamenti shqiptar tërheq vërejtjen mbi plojat mizore dhe dhunimet kundër shqiptarëve të Kosovës me kërkesë pranë 
Qeverisë së Beogradit që t’i ndërpresë këto mizori. Edhe vrasja e atdhetarit Shtjefën Gjeçovi u diskutua nga Parlamenti 

shqiptar në mbledhjen e njëmbëdhjetë më 11 nëntor 1929 nën kryesinë e Kryetarit të Parlamentit, Pandeli Evangjeli 

 
… më pas deputeti Mboria 
paraqiti para deputetëve 
informatat që i dispononte rreth 
përgatitjes së vrasjes së Gjeçovit, 
duke e gjykuar atë si akt barbar, 
pikërisht sepse i ndjeri ishte i 
veshur me rroba të shenjta për të 
predikuar fjalën e Zotit, por edhe 
për ta përmbushur misionin e tij 
kombëtar në kuadër të normave 
që i lejonin ligjet e Mbretërisë 
jugosllave. Andaj, duke e 
parashtruar pyetjen para kolegëve 
pse u vra Gjeçovi, në përpjekje 
për gjetjen e shkakut, deputeti i 
zënë ngoje do të theksonte: 
“Shkaku është, të dashur kolegë, 
se vajti atje si shqiptar dhe brenda 
kufijve të ligjit u tha shqiptarëve 
të atjeshëm se edhe ata kanë të 
drejtë të rrojnë si shqiptarë 
brenda Mbretërisë jugosllave, pa 
qëllim revolucionar, por me 
qëllim paqësor”. 

 

Ky deputet shpreh mendimin se 
dora misterioze që e shtriu përdhe 
Gjeçovin kishte qëllim jo vetëm 
zhdukjen e tij, por të të gjithë 
atyre njerëzve që përpiqen për 
realizimin e idesë kombëtare 
shqiptare në Jugosllavi. Ne 
vazhdim do te theksoje se: “Nëse 
nuk do të interesohen 
parlamentarët shqiptarë si 
përfaqësues të popullit për këtë 
çështje jetike, atëherë duhet të 
jemi të vetëdishëm se populli 
shqiptar nuk ka për të ekzistuar, 
andaj e kemi detyrë të shiqojmë 
çka po ngjet, jo për qëllim 
ndërhyrjeje në punët e 
brendshme, por të shiqojmë se 
çka ndodh me bashkëkombasit 
tanë që jetojnë në Mbretërinë 
jugosllave.”        Aktet e tilla 
çnjerëzore, shprehet deputeti, nuk 
u shërbejnë në asnjë mënyrë 
marrëdhënieve të mira fqinjësore 

dhe miqësore ndërmjet shtetit shqiptar dhe atij jugosllav, edhe pse është në 
interes të të dy palëve që të jetojnë në harmoni të plotë. Barra e fajit i takon 
Qeverisë jugosllave, sepse këto parime nuk respektohen nga ana e tyre. 
Përderisa Shqipëria çdoherë e ka bazuar politikën e vet si element i përparimit 
dhe i paqes në Evropën Juglindore, këtë dëshirë nuk e ushqen Jugosllavia, e 
cila Shqipërinë e ka akuzuar dhe e akuzon si vend intrigash. Të gjithë i dinë 
veprimet pozitive korrekte të qeverive shqiptare, ku nuk janë lejuar sjellje 
jokorrekte ndaj pakicave që jetojnë në Shqipëri. Protestat tona që janë bërë 
pranë Lidhjes së Kombeve mbi të drejtat e shqiptarëve, jo që nuk respektohen 
nga jugosllavët, por fatkeqësisht atje mbretëron një frymë e zhdukjes së 
shqiptarëve në Jugosllavi. Jeni në dijeni të plotë se gjuha shqipe nuk 
respektohet aspak, nuk ekziston asnjë shkollë shqipe dhe se ai që e kërkon këtë 
shkollë gjen fatin që e gjetën At Shtjefën Gjeçovi e shokët e tij.  

 

Deputeti Mboria i drejton pyetje ministrit të Punëve të jashtme, jo vetëm lidhur 
me çështjen e të ndjerit Gjeçov, por edhe për masat e marra nga dikasteri i tij 
për mbrojtjen e shqiptarëve në Jugosllavi. Duke u rikthyer prapë te vepra e 
Gjeçovit, deputeti i lartpërmendur do ta cilësojë të madhin Gjeçov jo vetëm 
dëshmor, por shembull për të gjithë klerin e patriotët shqiptarë, njeri të pajisur 
me dije, kulturë të gjerë, me vepra të vlefshme jo vetëm për shqiptarët, por 
edhe për të huajt, duke gjykuar se populli shqiptar pa dyshim do ta mbajë në 
zemër Gjeçovin falë veprës së tij madhore. 

 

Në përfundim të fjalës së tij të gjatë, deputeti Mboria do të theksonte: “I ndjeri 
At Shtjefën Gjeçovi u vra për idenë kombëtare e cila nuk mund të shuhet 
kurrë, ai u vra por idea e tij vazhdon. Duhet ta dinë të gjithë se Shqipëria nuk 
është ajo e para 5-6 vitesh, por sot është shtet ku është avancuar ndjenja 
kombëtare nën udhëheqjën e lartëmadhërisë së tij, Mbretit jo vetëm të 
Shqipërisë, por Mbretit të gjithë shqiptarëve.” Pas duartrokitjeve të gjata për 
fjalën e tij të zjarrtë, fjalën e mori deputeti Fiqri Rusi, i cili fillimisht shprehu 
mendimin se Gjeçovi si shtetas shqiptar besonte se do ta gjente mbrojtjen e të 
gjitha ligjeve siç e kanë nënshtetasit e huaj në shtetin shqiptar e që faktikisht 
“gabim” i tij ishte mbështetja në ligjin. Gjeçovi shkoi atje, por ra viktimë si 
shokët e tjerë, sepse po t’iu referohemi statistikave do të shohim se mbi 200 
mijë shqiptarë e kanë pësuar fatin e tij. 

 

Në vijim deputeti Rusi i bën apel shtetit jugosllav që, në qoftë se dëshiron 
marrëdhënie fqinjësore me Shqipërinë dhe t’i kontribuojë paqes në Evropën 
Juglindore duhet t’i ndalojë këto mizori, sepse në të kundërtën, pra nëse 
vazhdon me zhdukjen e shqiptarëve, shteti shqiptar do ta ngrejë zërin ku të jetë 
e nevojshme, sepse një gjë e tillë nuk mund të durohet. 

 

Në fund të fjalës së tij deputeti Fiqri Rusi i apelon ministrit të Jashtëm që t’i 
bëjë demarshet e duhura pranë Lidhjes së Kombeve në mënyrë që t’u jepet 
fund këtyre ngjarjeve tragjike. 

                                                                        (vijon) 
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Shkruan: Prof. Dr. Riza Sadiku, Këshilltar në Muzeun e Kosovës 

 

 

 

 

 

Kontributi i shqiptarëve të Austrialisë, respektivisht i Ballit Kombëtar në 

afirmimin e Shqipërisë Etnike 
(pjesa e dytë) 

 

Mit’hat Frashëri ishte i biri i 

Abdyl Frashëri, themelues i klubit 

dhe shkollës së parë shqipe “ Liria¨ 

në Selanik në vitin 1908, kryetar i 

Kongresit të Manastirit të vitit 

1909, nënshkrues i aktit të 

Pavarësisë, më 28 nëntor 1912, 

Ministër i Punëve të Jashtme në 

Qeverinë e Ismail Qemalit, 
pjesëmarrës në Konferencën e Paqës në Paris në vitin 

1919, Ambasador i parë i qeverisë shqiptare në Greqi, 

themelues i Ballit Kombëtar në vitin 1939, themelues 

dhe Kryetar i Komitetit Demokrat “Shqipëria e Lirë¨, në 

vitin 1949 në Paris. Në foto është në momentin e 

informimit të mërgimtarëve shqiptarë përmes radio 

BBC, me të cilin rast ka shpalosur programin e 

Komitetit Demokrat ¨Shqipëria e Lirë “, 6 shtator 1949, 

Londër.  Ndërron jetë më 3 tetor 1949 në Nju Jork, ku 

edhe varroset, eshtrat e të cilit gjenden edhe sot e kësaj 

dite në këtë qytet. 
Në bazë të informatave që posedojmë nga Petrit Kello3, 

gurin e parë në themelimin e organizatave politike 

kombëtare e ka vënë përfaqësuesi i Ballit Kombëtar Ali 

Agushi në Perth4.Më vonë, gjatë vitit 1949, në këtë 

qytet, kanë ardhur edhe disa intelektualë dhe veprimtarë 

të dalluar të Ballit Kombëtar si: Said Demneri, Bahri 

Bregu5, Hysni Cico, Halil Balla, Njazi Zeqo etj, të cilët 

pa rezerva e kanë ndihmuar Ali Agushin si në 

themelimin e Komitetit të Ballit Kombëtar në Perth, 

ashtu edhe në nxerrjen e Buletinit të Shqiptarëve të 

Australisë, kurse më vonë edhe me themelimin e 

Komiteteve tjera të Ballit Kombëtar në Australi6. Duhet 
theksuar se të gjitha Komitetet, Këshillat, Grupet dhe 

individët që vepronin në Australi në emër të Ballit 

Kombëtar, kanë mbajtur jo vetëm lidhje të rregullta me 

                                                
3
 Petrit Kello, e-mail dërguar më 30 prill 2009, Brisbane, Australi, fq. 

3 
4
 Ali Agushi, me profesion ka qenë arsimtarë i gjuhës shqipe nga 

rrethi i Korçës, një kohë ka thënë mësim edhe në Normalen e 

Prishtinës. Gjatë Luftës së Dytë Botërore, ka luftuar kundër okupatorit 

në kuadër të njësive të Ballit Kombëtar. Për aktivitetin e treguar për 

çlirimin dhe bashkimin e trojeve etnike, zgjidhet Kryetar i Rinisë i 

Ballit Kombëtar në Berat dhe rrethinë.Në fund të vitit 1944, me një 

numër të forcave nacionaliste-kombëtare tërhiqet në Itali, kurse në 

vitin 1948, emigron në Perth të Australisë. 
5
 Bahri Bregu, ka kryer liceun e Korçës, kurse karierën e fillon si 

mësues në Devoll. Mori pjesë në nisjet e Ballit Kombëtar të cilat 

udhëheqëshin nga Profesor Safet Butka. Ndër kohë ka shkuar në 

Univerzitetin e Vjenës, për të krye fakultetin e tregtisë, por 

përfundon si refugjat në Itali, në Australi emigron në vitin 1949, 

informatat përmes e-mail-it I dhe Petrit Kello, 3 maj 2009, 

Melburne Australi, fq.4  
6
 Petrit Kello, e-mail dërguar më 30 prill2009, Brisbane, Australi, fq.3 

Sekretarin e Ballit Kombëtar, Profesor Vasil Andonin 

me seli në Romë dhe kryetarin e Komitetit Demokratik 

Shqipëria e Lirë, Profesor Abas Ermenjin me seli në 

Paris7, por edhe sipas sygjerimeve dhe këshillave të tyre 

kanë vepruar dhe punuar në mërgim. Gjatë kontakteve 

dhe lidhjeve që i kishin veprimtarët e Ballit Kombëtar të 

Australisë, me Vasil Andonin  dhe Abas Ermenjin, ato  

përmes tyre furnizoheshin me  Buletinin  “Qëndresa” , 

organ i Komitetit Demokrat Shqipëria e Lirë, i cili 
botohej në Paris dhe gazetën “Flamuri”, organ i Ballit  

Kombëtar, që botohej në Romë, të cilën gazete e 

udhëhiqte Vasil Andoni, Sylejman Meço dhe Zef Pali.8 

Botimet e  gazetave dhe revistave   financoheshin  nga 

mërgimtarët e  Ballit Kombëtar, në shumë raste  

kontribute  financiare për botimin e tyre kanë dhënë 

edhe mërgimtarët e Australisë, respektivsht anëtarët e 

Ballit Kombëtar.  

 

Në vitin 1952, veprimtarëve të mërgatës shqiptare të 

Ballit Kombëtar në Australi u bashkangjiten edhe 
Profesor Ibrahim Kelmendi më vonë edhe inxhinier 

Adem Gllavica, ardhja e tyre në Australi, të cilët kanë 

gëzuar autoritet dhe respekt, jo vetëm te simpatizantët e 

Ballit Kombëtar, por te të gjithë nacionalistët e kombit 

shqiptarë, të cilët kishin për qëllim çlirimin dhe 

Bashkimin Kombëtar. Prezenca e Prof. Ibrahim 

Kelmendit dhe ing. Adem Gllavicës në Australi, për të 

gjitha Komitetet e themeluara të Ballit Kombëtar ka 

qenë një frymëzim i ri dhe një vullnet i veçantë për 

zhvillimin e veprimtarisë kombëtare në Australi, lidhur 

me afirmimin dhe ndërkombëtarizimin e  çështjes 

mbarëkombëtare në këtë kontinent të largët. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Shkresë falanderuese e Sekretarit të Përgjithshëm të Ballit Kombëtar,  

Prof. Vasil Andonit, dërguar Petrit Kellos,  për kontributin modest që 

i ka dhënë Komitetit Qëndror të  Ballit Kombëtar, Romë, 1956.  
(vijon) 

                                                
7
 Po aty 

8
 Gjërsisht  shiko: Dr. Riza Sadiku, Lidhja Kosovare, 2006, Prishtinë 
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Përmblodhi: Zef Ndrecaj, Schlladming/Austri                 

 

   

 
 

 

Treva e Lugut të Drinit të Bardhë dhe shkolla shqipe 
(pjesa e dytë) 

 

Rruga për hapjen e shkollës shqipe në historinë Lugdrinase dhe atë shqiptare, ishte aq e vështirë por edhe krenare dhe 
tejet e guximshme 

 

... këtë entuziazëm e zbehu gjysma e dytë e vitit 1942 ku 

Ndrec Ndu Gjoka për shkak të aktiviteteve çlirimtare u 

burgos nga organet fashiste me ç’rast edhe shkolla e 

Zlllakuqanit u mbyll prapë. Ndrec Ndue Gjoka u 

internua në burgun e Shkodrës nga i cili arriti të arratiset 

me 27 tetor 1944. Ai më pas aktivitetin e zhvilloi në 

rrethin e Mirditës. Popullata Lugdrinase asnjëherë nuk u 

pajtua me mbylljen e shkollës dhe burgosjen e mësuesit. 

Por pasi protestat nuk bënë punë atëherë ata vendosën 

që me çdo kusht të mbajnë mësimin në shkollën shqipe 
ku mësues gjatë atyre viteve erdhën Kolë  Vatanga nga 

Shkodra dhe Pëllumb Radovica nga Korça. Më pas 

mësues u vendos edhe Zef Cub Pernoka, vendas nga 

Zllakuqani dhe ish-nxënës i shkollës shqipe që nga 

shkolla e Shtjefën Gjeçovit. 

 

Rrethanat e viteve 1944-45 sollën një vlug tjetër në 

trevën e Lugut te Drinit. Ata të përndjekjes dhe luftës së 

forcave çetnike tani në petkun partizano-komunist në 

një anë  dhe ata të trevës që mbronin ideologët e saj por 

edhe idetë për bashkimin kombëtar. 
 

Gjatë këtyre viteve popullata u përball me tmerrin më 

mizor në historinë e saj. Kryefamiljarët u lidhen dhe 

torturuan para familjeve. I mblodhën meshkujt dhe në 

acar të zhveshur i detyruan të hyjnë në lumin Dri. Në 

Krushevë të Madhe u burgos pothuaj tërë fshati. Pas 

disa ditëve fëmijët mezi arriti t’i shpëtoj mësuesi i 

fshatit Budisals, Prek Kaqa, i cili u nxorr për pushkatim 

para vet nxënësve të tij. 

 

Me 1945 kjo shkollë prapë u mbyll nga pushteti 

komunist për tu rihapur me 1946. Shkakun e kësaj 
mbyllje duhet kërkuar në qarqet komuniste të kohës. 

Këtë e tregoi më së miri fakti se mësues u sollën Arsa 

dhe Boro Milllatoviq nga Serbia dhe Ruzhica Raiqeviq, 

e njohur si Ruzhica e Istogut. Sjellja e këtyre mësuesve 

tregonte edhe një herë tendencën e asimilimit të 

popullatës shqiptare autoktone duke tentuat t’i lerë ata 

pa asnjë orë në gjuhën amtare-shqipe edhe pse përbërja, 

në përqindje, ishte 98 % shqiptare. 

 

Kjo gjendje solli revoltë në popull dhe nga mungesa e 

nxënëseve kjo shkollë as që punoi pos figurimeve në 
letër që bëheshin nga pushteti. Protestat e popullatës për 

më se një vit në qarqet qeveritare komuniste që mësimi 

të zhvillohet në gjuhën vendase hasi në vesh të shurdhët 

sepse Ruzhica Raiqeviq-Ruzhica e Istogut mbyllte çdo 

derë vetëm që kjo popullatë të mbetej e verbër dhe e pa-

arsimuar. Ajo ishte e njohur për të gjitha reprezaljet që 

kishte shtruar në popullatën shqiptare nën petkun tani 

partizano-komunist. Por edhe ardhja e ashtuquajtur e 

revolucionarëve Milllatoviq nga Serbia pa njohur as një 

fjalë të vetme shqip popullatës i jepte pasqyrën reale të 

lirisë që ata do ta gëzonin në pushtetin komunist. 

 

Vijimi i shkollimit i nxënëseve vendas u bë vetëm 

atëherë kur kërkesa e tyre më në fund u shqyrtua në 

ministrinë e atëhershme në Pejë e cila vendosi që 
mësues të dërgoj Rifat Begollin nga Peja. Kështu edhe 

një herë mësimi për vendasit rifilloi. 

 

Në vitet 1948-49 mësuesi dhe atdhetari Rexhë Bala nga 

Rakoshi në Zllakuqan hapi klasën e parë të ashtuquajtur 

progjimnaz shkollor (klasa e pestë). Me ndryshimet e 

pastajme në sistemin arsimor ky progjimnaz u hoq dhe 

me iniciativën e mësuesit vendas Lek Perlaska nga 

Zllakuqani u hap klasa e pestë e arsimit fillor. Kjo 

rihapje shkaktoi reagime në qarqet arsimore të kohës që 

administroheshin nga serbët dhe qeveritarët e shitur. Kjo 
bëri që edhe një herë u soll në pikëpyetje ekzistimi i 

kësaj shkolle. 

 

Vetëm pas protestave të përgjakshme nga populli dhe 

lëvizja studentore në Prishtinë dhe qendrat tjera me 

1968 ku pos kërkesave për zyrtarizmin e flamurit ishte 

dominuese edhe ajo e autonomisë shkollore pati 

përmiresime të situatës. Që nga fundi i vitit 1968 

shkolla e Zllakuqanit u shndërrua në shkollë të plotë 

fillore (tetëvjeçare) duke u bërë kështu vatër e dijes dhe 

e arsimimit kulturor e kombëtar. Vlen të theksohet se 

gjatë viteve 1989-98 shkolla dhe regjioni i Lugdrinit ju 
nënshtruan formave të shtypjes dhe reprezaljeve që i 

zbatonte pushteti i Millosheviqit me objektivë për ta 

privuar këtë popullatë nga arsimimi dhe tradita e tyre e 

vetëdijes kombëtare. Këtu u aplikuan masa të ndryshme 

që nga planprogramet, përjashtimet e mësimdhënësve 

dhe nxënësve dhe etiketimet e ndryshme me termet 

’’irredentiste’’ e ’’nacionaliste’’.  

 

Por pushteti serb asnjëherë nuk arriti më që këtë shkollë 

ta mbyllë sepse kjo popullatë tanimë ishte sprovuar në 

sfida të tilla të errëta dhe tani traditën për shkollim e 
kishte kalitur thellë në gjakun e çdo vendasi që nga 

hapja e saj nga Atë Shtjefën Gjeçovi.  

 

(vijon) 
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Kulturë 

 
Shkruan: Prof. Dr. Zymer Ujkan Neziri 

Zymer Ujkan Neziri lindi më 6 nëntor 1946 në Siparant (ose Zahaq) të Pejës. Kreu Fakultetin Filozofik të Prishtinës (1971)  ku  

mbrojti magjistraturën (1979) dhe doktorurën  (1995). Nga viti 1967 merret me mbledhjen e folklorit, sidomos të epikës 

legjendare dhe të epikës historike. Pos tjerash ka realizuar edhe dy qëndrime studimore në SHBA, në Universitetin e Harvardit 

(shtator-tetor 2002 dhe shkurt 2007) dhe një në Austri, në Vjenë (nëntor 2005). Në Vjenë, në cilësinë e bursistit të Ministrisë 

Federale të Arsimit, të Shkencës dhe të Kulturës të Qeverisë së Austrisë, ka realizuar projektin ’’Dorëshkrimet shqip të folk lorit 

të Maksimilian Lambercit  (Maximilian Lambertz)’’, në Akademinë e Shkencave të Austrisë-Arkivi, si dhe në Bibliotekën 

Kombëtare të Austrisë. Ka shikuar dhe ka analizuar dorëshkrimet e Lambercit në rrreth 60 dosje: folklor, folkloristikë, 

mitologji, etj. 

 

Eposi i Kreshnikëve: monument i trashëgimisë kulturore shqiptare 
(pjesa e dytë) 

                   

2.1.Eposi i Kreshnikëve dhe lahuta 

 Lahutarët i këndojnë këto këngë në përcjellje të instrumentit muzikor me një 

tel, që quhet lahutë. Lahuta është instrument muzikor kryesor për përcjelljen 

e këngëve të Eposit të Kreshnikëve. Këto këngë këndohen edhe me përcjellje 

të çiftelisë me dy tela, që është po ashtu instrument muzikor mjaft i përhapur 

ndër shqiptarë. Këndohen edhe me përcjellje të sharkisë, vegël muzikore me 

tri palë tela. Lahuta përfaqëson akretipin më të lashtë të veglave kordofone 

me hark të kontinentit evropian.9 Lahuta është e ngritur edhe në shkallë kulti. 

Kulti i lahutës në familjen shqiptare është i përhapur, ashtu siç ekziston një 

respekt shenjtërues për këngët e kreshnikëve.10 Zbukurimi i saj me figura 
totem11 po ashtu është mjaft i përhapur, ku vend qendror zëne figurat totem 

dhia e egër dhe gjarpri.12  

 

2.2.Zonat e lahutës 

Zonat e lahutës dhe gjeografia e shtrirjes së këngëve të Eposit të 

Kreshnikëve është gjithashtu çështje me interes. Zonat kryesore të lahutës në 

Shqipërinë e Veriut janë: Malësia e Madhe, Shala e Shoshi, Nikajt e Mërturi, 

Malësia e Vogël, Plava e Gucia, Rugova, Peshteri. Zonat e tjera të lahutës 

janë: Rrafshi i Dukagjinit, Drenica, Shala e Bajgorës, Llapi, Gallapi, 

Karadaku, kurse zona anësore të lahutës janë: Kurbini, Puka, Mirdita, Hasi 

etj. Me interes është edhe shtrirja e këngëve të Eposit të Kreshnikëve në 
zonat e tashme jolahutare: nga Rrafshi i Kosovës e deri në Luginën e 

Vardarit në Maqedoni.13
 

 

2.3. Rastet e këndimit me lahutë 

Lahutarët i këndojnë këto këngë në dasma, në gazmende, në festa dhe në 

raste të tjera gëzimi, si dhe në mbrëmje, kryesisht gjatë stinës së dimrit. Dë-

gjuesit kanë respekt të veçantë për lahutarin, sidomos kur ai këndon. Ata  ja-

në shumë të vëmendshëm gjatë interpretimit të tij të këngës. Qetësia është në 

shkallë të lartë, e kur lahutari e përfundon këngën, e urojnë dhe e përgëzojnë 

me fjalët: goja të lumtë! ose  djalit ia laç! dhe ky është shpërblimi i vetëm 

dhe më i madhi për ta.14 

 

3.Temat në Eposin e Kreshnikëve 

Temat në Eposin e Kreshnikëve janë të shumta, e më kryesoret janë: tema e 

mbrojtjes së territorit të krahinës (kullotat, pyjet, fushat etj.), tema e 

mbrojtjes së bagëtisë (dele, dhi, kuaj etj.), tema e mbrojtjes së kullës (oborri, 

malli, objekti) dhe  tema e mbrojtjes së familjes (nëna, nusja, motra). Përveç 

                                                
9
 Pirro Miso, «Roli dhe funksioni etnoartistik i lahutës», në: Çështje të folklorit shqiptar, 3, IKP, 

Tiranë, 1987, f. 27, 42. 
10

 Shaban Sinani, Mitologji në Eposin e Kreshnikëve, vep. e cit., f. 89. 
11

Ramadan Sokoli, Pirro Miso, Veglat muzikore të popullit shqiptar, Akademia e Shkencave e 

RPS të Shqipërisë, Instituti i Kulturës Popullore, Tiranë, 1991, f.214. 
12

 Prof. Dr. Mark Tirta, Mitologjia ndër shqiptarë, IKP, Tiranë, f. 62, 157, 158. 
13

 Hamit Xhaferi, Epika popullore e trevës së Kërçovës, Tetovë, 1996. Hafezat Osmani, Epikë 

popullore shqiptare (mbledhur në Tetovë e Gostivar me rrethinë), Shkup, 1999. Qemal Murati, 

Këngë të moçme kërçovare, Tetovë, 2000. 
14

 Zihni Sako-Qemal Haxhihasani, Hyrje në: Epika legjendare ( Cikli i kreshnikëve) IF, Tiranë, 

1966, f. 24-25.  

tyre, është e pranishme edhe tema e 

luftës kundër taksave. Edhe  tema e 

origjinës së kreshnikëve- barinj, 

jetimë, që nga zanat marrin fuqi 

dhe me to ruajnë miqësinë, është e 

përhapur.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

E shpeshtë është tema e martesës së 

kreshnikëve: me miqësi, me kusht, 

me kushtëzim, me gara, me 

pengesa, me rrëmbim, me dhunë. 

Tema e zënies rob, e burgosjes dhe 

e nxjerrjes nga burgu është e 

pranishme në repertorin e shumicës 

së lahutarëve. Edhe tema e 

rivalitetit ndër kreshnikët tanë: 
xhelozia, smira, inati, janë po ashtu 

të shpeshta. E shpeshtë është edhe 

tema e hakmarrjes. Kanë përhapje 

edhe tema e tradhtisë së femrës: 

nusja, motra, nëna, si dhe tema e 

dhunimit të varreve nga 

kundërshtarët etj. 

(vijon) 
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Kulturë 

 

Shkruan: Ilmi Bani, piktor dhe kritik arti 
Ilmi (Rexhep) Bani, lindi  në Vlorë ku edhe jeton. Përfundoi shkollën e mesme artistike “Jordan Misja” në Tiranë, dega pikturë, 

pastaj studioi në akademinë e arteve (ILA) në Tiranë, poashtu në degën pikturë. Më pas vazhdoi studimet pasuniversitare në 

regji dhe film të shkurtër televiziv, histori dhe kritikë arti dhe filozofi. Aktualisht është në pension. Ka dhënë mësim në lëndët 

vizatim, pikturë dhe teori arti në shkollën e mesme artistike “Naim Frashëri” si dhe pedagog i jashtëm në Universitetin “Ismail 

Qemali” në Vlorë në lëndën e edukimit figurativ. Ai është poashtu i angazhuar në aktivitet të vazhdueshëm artistik dhe 

studimor. Përveç çmimeve lokale ka marrë edhe disa çmime kombëtare dhe tre çmime në pikturë dhe katër çmime në studimet 

teorike të artit figurativ.                                    

 

“Motra Tone” 
(pjesa e dytë) 

 
Lind pyetja, po gjatë punës për 
realizimin e tablosë a i shërbeu 

fotografia piktorit ashtu siç i 
shërbeu poza e fotografisë pozës së 

pikturës? Studiuesi i artit të 
fotografisë Q. Vrioni, kur flet për 

“Motra Tone”, pranon se “… një 
fotografi e bërë më parë e 

ndihmonte” piktorin kur i 
“mungonte modeli”.  Duke u 

bashkuar me këtë mendim, shtoj se 
Idromeno e ka mbajtur pranë 

fotografinë për “kollajllëk” në 
arritjen e ngjashmërisë së portretit, 

tiparet e shikimin. Por vetëm kaq e 
“asgjë më “. Roli i fotografisë këtu 

mbaron. Më tutje autori ka 
vazhduar punën “… disa ditë 

radhazi… me model përpara” thotë 
me të drejtë studiuesi i artit 

figurativ F. Hudhri. S’ka dyshime 
që kjo vepër është realizuar 

drejtpërsëdrejti nga natyra. Për ta 
qartësuar këtë do të nevojitet 

krahasimi me fotografinë. 
Fotografia në fjalë është fare e 

zakonshme, produkt i një shkrepje 

të paragjykuar. Fotografi i përdor të 
tilla pozime si kollajllëk për të 

përballuar kërkesat e punës rutinore 
të ditës, gjatë të cilës nuk është e 

nevojshme që ai të njohë sjelljet 
fizike e psikologjike të individëve. 

Në këto raste ai nuk  përpiqet që të 
ndërtojë modele (poza) të cilat 

zbulojnë individualitete njerëzore. 
Në këto caqe mbetet fotografia që i 

bëri të motrës.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Analiza 
Drita. Motra qëndron e ulur në ambientin e shtëpisë. Në anën e djathtë duket se ka 

një hapësirë prej nga futet drita që e përfshin të gjithë sipërfaqen. Në portret drita 
përqëndrohet nga e djathta e rrëshqet lehtë nga temporali, pushton faqen e ndalon 

tek mjekra, duke krijuar plastikë të butë e tepër konkrete. Kjo gjendje vazhdon dhe 
në veshjen e bardhë. Nën pala ndihet mirë trupi i personazhit. Ky trajtim realist e 

delikat më kujton plastikën e shtatoreve të Greqisë klasike.  
 

Ngjyra. Është plot dritë dhe e pastër. Gjithë figurën e përshkon freskia mëngjezore. 
Në portret dhe në duar ngjyra është në okra: napolitane në dritë dhe e grunjtë e 

transparente në hije. E bardha e shamisë dhe e rrobës së torsit e evidenton bukur 
portretin, por lehtëson edhe tensionin që krijon sfondi, i cili i rri mbas shpine, i 

errët, i sheshtë e bosh, pa ndonjë element që do të përcaktonte ambientin ku 
ndodhet personazhi. Kjo të ndihmon ta mbërthesh vështrimin tek fytyra.  

 
Hollësitë. Përpunimi i detajeve në këtë vepër është një mrekulli më vete që autori 

nuk e ka arritur në asnjë vepër tjetër. Hollësitë dhe elementet dekorativ folklorike 
janë vënë me kursim dhe janë trajtuar brenda unitetit të tablosë. Ata janë aty, 

brënda sistemit ngjyror e plastik. Ekzistojnë plotësisht e saktësisht por pa dalë në 
dukje, më vehte. Jetojnë brenda logjikës realiste të pikturimit. E kundërta ndodh 

me dy tablotë kompozicionale. Në tablonë “Rrugët e jetës” stolitë e veshjeve janë 
pambarim. Hollësirat tek “Dasma Shkodrane” i gjejmë kudo, afër e larg, në dritë 

dhe në hije, tek çdo send, tek çdo personazh. Janë përshkruar me tepri stoli, 
zbukurime, gurë, qeramidhe, shufra, etj.  Të gjitha këto përbëjnë një dokument të 

saktë folklorik, por jo vlerë artistike.   
 

Kompozimi. Figura është e vendosur në kuadrat vertikal e tepër të mbyllur i cili e 

shtrëngon atë rreth e qark; e pret në tri anë dhe i rri nga sipër, mbi kokë, aq afër 
sikur po e shtyp. Në këtë marrëdhënie kuadrat – figurë nuk shoh ndonjë gjë të 

veçantë. Ndërkohë duhen parë me shumë vëmendje marrëdhëniet tek figura të 
trungut me pjesët. Aty gjejmë plot veçori me interes. Gjejmë raporte lëvizjesh që 

ndoshta nuk i gjejmë tek ndonjë vepër tjetër e zhanrit të portretit. Jemi përpara një 
zgjidhjeje shumë delikate e të vështirë, ku të zakonshmen nga e jashtëzakonshmja i 

ka ndarë vetëm një fije floku. Dhe kjo për hir të shkallës së lartë mjeshtërore që 
zotëronte Idromeno. Fillimisht është një lëvizje horizontale me tendencë kthese 

nga e djathta në të majtë. Ajo fillon e qetë me torsin, rritet me portretin dhe 
përfundon fort me bebëzat në këndin e syve (si tek fotografia). Por sapo Idromeno 

i vë duart në lëvizje drejt e diagonalisht me fytyrën dhe dy gishtrinjtë e dorës së 
majtë me sharpin i çon tek cepi i buzëve, pamja ndryshon menjëherë; bëhet e 

jashtëzakonshme, e paparë deri atëherë në gjininë e portretit. Kjo kundërlëvizje 
ndaj të parave i jep tablosë gjallëri, rrallësi e psikologji të fshehtë, plotëson 

përmbajtjen dhe e bën jetësor e të natyrshëm vështrimin anësor të syve.  Ky gjest 
delikat është gjetje e rrallë në artin e zbërthimit psikologjik, në zhanrin e portretit 

në pikturë. Mënyra sesi e ka përshkruar Idromeno këtë veprim zakonor, si i ka 
harmonizuar lëvizjet kokë e sy, gishtrinj dhe çarçaf tek buzët përbën një çast që e 

tipizon veprën si tablo psikologjike. Si e këtillë ajo është e para në historinë e 
pikturës sonë. Me sukses këtë e pasuan portretet si “Plaku” i S. Kacelit, “Doktor 

Prela” i N. Martinit e të tjerë më vonë.    

(vijon) 

 

 
      Portreti ‘’Motra Tone’’ 
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Shkruan. Baki Ymeri, Bukuresht (Rumani) 

 

Shpirti i fjalës në brigjet e bekuara shqiptare 
 

Izet Shala, Xhepat e Kohës, Amanda Edit, Bukuresht 2012

Shumica e poetëve tanë nga diaspora shqiptare dhe 

Kosova historike (në veri e jug të Sharrit), aspirojnë 

konstrukcione vargjesh kushtuar atdheut, duke tentuar të 

përfshijnë hapësira të gjera frymëzimesh, për të krijuar 
shëmbëlltyrën e një etjeje të pashuar për liri, pavarësi 

dhe bashkim kombëtar. I këtillë na duket edhe Izet 

Shala. Vëllimi i tij më ri (Xhepat e kohës / Buzunarele 

timpului), tubon një gamë tekstesh lirike, të inspiruara, 

realiste dhe interesante, ku defilon Flaka e Lirisë 

(Flacăra Libertăţii), Marshi për Kosovën, Lisi me dy 

plisa, Sekreti Nacional, Shtegtim shpresash, Bukuria që 

vret, Prrush ndër shekuj, Në flakën e shkrimeve të mia, 

Kronikë legjendash të reja, Durimi, Vazhdon kënga ime 

etj.  

 
Lënda e librit të Izet Shalës në gjuhën rumune dëshmon 
se ka talent, imagjinatë dhe guximin e domosdoshëm, 

për të milituar edhe përmes poezisë, për një kauzë të 

shenjtë: rikrijimi i Shqipërisë së bashkuar, siç e 

ëndërronin rilindësit tanë. Një subjekt i këtillë nuk është 

i panjohur për opinionin shqiptar, por kur bëhet publik 

edhe në një gjuhë të huaj, kjo zgjon kurreshtjen e miqve 

tanë për ta njohur çështjen shqiptare në dritën e së 

vërtetës. Për këtë flet edhe poeti dhe kritiku i njohur 

rumun, Marius Chelaru (shq. Qelaru), në parathënien e 

vëllimit dygjuhësh (Xhepat e kohës), që e pa këto ditë 

dritën e botimit në Bukuresht. Po ia japim fjalën: 

 
E tanishmja dhe ardhmëria, vlastarë të së shkuarës 
Bota ka përshkuar një rrugë interesante, plot e përplot 

kthesash të pakufishme, në ndërkohë duke u fanitur 

nynca tjera, drita tjera që hedhin një hije tjetër. 

Kështusoj, shpesh herë, ajo që në një moment të dhënë 

dukej një “nyje”, një pikënisje nga e cila mund të 

shkohet nga më e mira, në një pikë tjetër, më vonë, 

fanitej një blasfemi, e konsideruar kështusoj si një fushë 

e së shkuarës, diçka retrograde, apo, madje, e dëmshme. 

Kështu duket sot, në sytë e disave, një dhunti hyjnore që 

preferon dashurinë, atdhetarizmin, apo patriotizmin. Për 
të tjerët, për ata që e njohin Izet Shalën me këtë vëllim 

vlerash të veçanta, mund të krijojnë të njëjtën 

përshtypje, se kombi yt përfaqëson esencën, 

respektivisht thelbin e jetës. Ngase, shkruan autori, nuk 

digjen shkronjat shqiptare, as nuk vriten, as nuk priten, 

“Ato kanë kundërmimin e Lirisë”. Në këtë kontekst, 

ndoshta mund të flasim edhe për një autor të 

“angazhuar”, po qe se i deshifrojmë këto fjalë: “Dërgoni 

porosinë, se Kosova është Shqipëri”, apo tekste si: “Në 

flakën e shkrimeve të mia, Viti i melodisë kombëtare, 
etj.Izet Shala vjen nga një rajon që ka përjetuar 

konflikte të tmerrshme gjatë viteve të fundit të shekullit 

të shkuar. E kundruar nga bota e jashtme, “drejtësia” 

mund të duket si një pasqyrë me më shumë faqe. Më 

poezinë “Hapat e babait tim”, autori trason shtigjet e 

admirimit duke u nisur nga dashuria ndaj familjes së tij: 

“Për të satën herë nisem/ Hapave të babait tim/ Dhe jo 

rikthim/ Hapat e mi dhe të babait/ Janë vazhdimësi e 

bekuar/ Për të arritur/ Në kulmin e piramidës/ Tremijë 

vjet rrugëtim/ Hapave të babait eca unë/ Dhe tani pas 

hapave të mi/ Dhe babait tim/ Ec biri im…” Kushdo që 
do të arrinte në ato brigje të bekuara shqiptare, do të 

përpiqej të flasë me njerëzit, për të kuptuar tejmatanë 

fjalëve dhe klisheve, se mund të shohë nëse e kanë 

zemrën e hapur, njësoj si gjithë ato faqe pasqyrash që e 

përbëjnë spektrin e popujve në këtë botë. 
 

Nga pikëshikimi letrar i frazimit apo të shprehjes, është 

një diskutim më i gjatë, vëllimi duke patur edhe disa 

metafora tejet të qëlluara, paralelisht me përfytyrime 

dhe përkime fjalësh interesante. Gjenden në këtë 

konteskt edhe “kërkime”, pohime, sentenca, 

“udhëzime”, por edhe shprehje vlerash të rralla poetike 
në tekstet e Izet Shalës, si ato ku me laps grafiti “Vriten 

fëmijët e gjakut tim”, apo, “Fjala heshtje varri/ E kyçur 

me lule artificiale”. Vëllimi “Xhepat e kohës”, i 

rikënduar në gjuhën rumune nga një aristokrat i kulturës 

shqiptare (B. Y.), është strukturuar në tre degë: “Lulet 

që nuk flasin”, për të cilin fola deri tani, “Poezia – art 

filozofik”, dhe “Kitara”. Në pjesën e dytë gjenden 

poema, më pak komparative, që ta përkujtojnë 

përmbajtjen e kapitullit të parë, si: Copa jete, Vazhdon 

kënga ime, Tani i përkas atdheut, Shtegtim, Kronika e 

legjendave të reja, por edhe vjersha tjera, si: Xhepat e 
kohës, Unë jam unë, Klithje, Filozofia ime etj., poezi të 

bukura që e tejkalojnë këtë fushë tematike.  (Marius 

Chelaru) 
BIOBIBLIOGRAFI: Izet Shala u lind më 2 mars 1967 

në Banjë të komunës së Malishevës. Ka kryer fakultetin 

pedagogjik në Universitetin e Prishtinës, si dhe studimet 

pasdiplomike Master, drejtimi Udhëheqja në arsim, 

duke i kryer studimet posdiplomike me sukses të lartë 

(2011). Ka botuar disa libra me poezi,  ndërsa në 

mitingun e poezisë, Tropoja 2011, edicioni i dytë gjithë 

kombëtar, është nderuar me çmimin e tretë, me poezinë 

,,Atdheu flet”. Është anëtar i Lidhjes së Shkrimtarëve të 
Kosovës dhe kryetar i Lëvizjes Kulturore Atdhetare 

,,Rilindja Kombëtare Shqiptare 2012”.  
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Shkruan: Prof. Murat Gecaj, publicist e studiues nga Tirana  
 

 

Krijime nga poetja e re, Albulena Pllana 
 

 

Kësaj radhe, po u paraqesim disa 

krijime të  poetes së re, Albulena 
Gani Pllana, nga Prishtina. Ato 

janë të shkëputura nga vëllimi i 

saj me titullin, “Si e kam, atë 

Kosovë?, i cili doli në qarkullim 

këto ditë. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Albulena Pllana ka lindur në 

Vushtri, më 28 shkurt 1992. 

Arsimin nëntëvjeçar dhe 

gjimnazin i ka 
përfunduar në kryeqytetin e 

Kosovës. Aktualisht, është 

studente e degës së gjuhës 

angleze, në Fakultetin Filologjik 

të Universitetit të Prishtinës. 

Sigurisht, kjo gjë e ka mundësuar 

atë të lexojë edhe literaturë nga 

autorë të huaj. 

 

Albulena ka nisur të shkruaj 

poezi që në moshë të re. Së pari, 
radhazi, publikoi librat për 

fëmijë, “Dashuria për lulet” 

(Prishtinë, 2004), “Në pritje” 

(Prishtinë, 2005), “Njomëza 

arbërore për pavarësi” (Prishtinë, 

2005) e “Doli ylberi” (Prishtinë, 

2006). Ndërsa më tej, pra një vit 

më vonë, publikoi librin me 

tregime, përsëri për moshën e të 

vegjëlve, “Zana dhe miku i saj, 

dreri” (Prishtinë, 2007).  

 

Pas një “pushimi”, por dhe duke u pjekur në fushën e krijimit poetik, tani ajo 

po del para lexuesve të saj me librin e gjashtë, kushtuar vendlindjes, Kosovës 
së dashur të saj. Siç është e kuptueshme, në vargjet e këtyre poezive është e 

theksuar dashuria për vendlindjen, për Kosovën e Shqipërinë dhe për të gjitha 

trojet arbërore. 

 

Në mbyllje dëshiroj të përmend këtu pak radhë, që ka shkruar në recensionin e 

tij, Asllan Qyqalla: “Plot ndjesi, plot art, plot figura të përdorura në vargjet e 

poetes i gjejmë edhe në poezitë: Në qytetin e Lidhjes së Prizrenit, Nëna 

Terezë, Na iku mjekja Remë, Si e kam atë Kosovë etj. Janë këto poezitë e 

poeteshës Pllana, e cila hapëron drejt shtigjeve të artit poetik, duke na dhënë 

tablo të bukura në koloritin e fjalëve plot laryshi, me figura të cilat e 

gjallërojnë në tërësi artin e të shkruarit të saj. Ne i dëshirojmë suksese të 
shumta, në botën artistike e, në veçanti, në poezi!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kopertinat e librit të ri nga Albulena G..Pllana (Prishtinë, 2012) 
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Shkruan: Brahim Avdyli, Zvicër 
Autori u lind me 5 shtator 1960 në fshatin Morinë të Gjakovës. Fakultetin Filologjik e kreu në Universitetin e Prishtinës-

drejtimi letërsi dhe gjuhë shqipe. Pastaj përfundoi kursin pasuniversitar në akademinë diplomatike shqiptare në fushën e 

marrëdhënieve ndërkombëtare dhe diplomacisë. Më vonë përmbyll edhe studimet postdiplomike në Universitetin e Strugës, 

gjegjësisht në fakultetin e shkencave politike, me ç`rast mbrojti temën e magjistraturës në lëminë e mërgatës shqiptare të 

Zvicrës. Ka botuar shumë shkrime, artikuj dhe analiza. Gjatë viteve 1990-1995 ka udhëhequr revistën ’’Qëndresa“ në Zvicër. 

Poezia e tij është përkthyer në italisht, gjermanisht, rumanisht, anglisht. etj. Ai  është anëtar i Lidhjes së Shkrimtarëve të 

Kosovës, i Autorëve të Zvicrës (AdS), i Shoqatës së Krijuesve Shqiptarë të Zvicrës dhe i Lidhjes Ndërkombëtare të Poetëve, 

Shkrimtarëve dhe Artistëve Shqiptarë.  

 

KUR VRITEN SHKRIMET15 

 

Kur vriten shkrimet 

këputet mosha në stinën e pakthim- 

 

sa të dhimbshme fjalët e pa nxjerrura 

të mbetura në fyt me pamjen e tronditur 

me tragjedinë e ngrirë nën dhëmbë! 

 
S’dua ta shoh se më qanë zemra 

ikin motivet e mia nga kënga 

për t’u kthyer në vaj që s’pushon, 

 

s’dua ta shoh kur vriten shkrimet 

me rafale të kobshme si fëmijët 

në një orë të njëjtë vdekjesh, 

 

s’dua të më zhdukeshin fëmijët 

s’dua të më digjen këngët- 

 

 

vite të tëra kanë ngrirë në heshtje 

as dhembjen nuk mund t‘a nxjerrin për goje 

me plot lotë në sy…! 

 

Tani shumë vjetë u bënë 

në tragjedinë e ngrirë të pa fjalë 

 
e i shoh mija hije fëmijësh 

përpiqem t’i përqafoj e asnjërin s’e mbërrij 

dhe plas në tronditjen time të pafund!... 

 

Mija fëmijë – vargjet e mia 

më lënë të plakem për një çerek moshe, 

pesë infarkte nuk kanë forcë ta shuajnë zemrën 

 

për ta përpirë dhembjen e heshtur 

në vdekjet e papritura fëmijërore!... 

 

 

   Shkruan: Bajame Hoxha-Çeliku, Belgjikë 
Bajame Hoxha-Çeliku, u rrit nëpër kampet e internimit. Pas viteve '90-ta doli nga kampet dhe vazhdoi studimet. Ndërkohë iu 

dha e drejta për të botuar të gjitha ato që sistemi komunist ia mohoi. Ajo tani jeton bashkë me familjen e në Bruksel (Belgjikë). 

Bajame Hoxha-Çeliku është anëtare e Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë që nga viti 1998. Ka botuar pas 

demokracisë njëmbëdhjetë libra. Ajo shkruan në  prozë, në poezi, për të rritur dhe për fëmijë. 

 

 
 

 

ENDET VETMIA 
  

Në dashurinë tënde të shtirur  

endet vetmia 

si merimangë helmuese 

që nxinë, 

dhe ti se ndjen, fatkeqësisht 

që ajo të helmon dashurinë. 

KEQARDHJE 
  

Oh, 

sa keq më vjen 

që jetës s'ia thitha dot 
aromën që më pëlqeu, 

siç thith lulja 

vlagën 

nga dheu... 

PER TY KURËË S'JAM PENDUAR 

  

Më kujtohet kur vjen e ikën deti 

dhe si ai shtrihem mbi breg, 

sot jam shumë larg atij mëngjesi 

dhe ndjej shumë mall për ty, vërtet. 

  

Në qoftë se ti s'do më dashuroje, 

s'do t'kishte qenë kurrë ai mëngjes, 

ata krahë që fort më shtrëngonin, 
ai afsh që ndjeva poshtë dekoltesë. 

  

Dhe tani shtrihem si uji mbi këtë breg, 

ta dish për ty kurrë s'jam pendur, 

atë fllad, ato ngjyra të atij mëngjesi, 

me gishtat e mi përherë kam shkruar. 

  

Oh, sa jam larg atij mëngjesi vere 

dhe jam në çaste melankolie, e di, 

ti rron larg meje, larg atij mëngjesi 

pa atë mëngjes s'do të isha asgjë tani 

                                                
15

 Kjo poezi e mori shpërblimin e parë „Agim Ramadani“, me 25 prill 2009, për poezinë më të mirë pranë Qendrës Kulturore Shqiptare, në Cyrih të 

Zvicrës 
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Sport 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Me 13 shkurt 2010 u themelua Liga Shqiptare e 

Futbollit në Austri (LSHFA). Qëllimi i kësaj iniciative 

ka qenë dhe do të jetë që sporti shqiptar, sidomos 

futbolli në Austri, të prezantohet në mënyrë të 
organizuar dhe profesionale, si dhe të tregohet disiplinë 

dhe cilësi sportive. Në turne që zhvillohen kohë pas 

kohë prezentohen me programe të pasura kulturo-

artistike edhe shoqata të ndryshme shqiptare. Për më 

shumë informacione vizitoni web-faqen e LSHFA:  

www.futbollishqiptar.eu 

 

 

U përmbyll me sukses pjesa e parë e sezonit të Ligës Shqiptare në Futboll në Austri 

paralajmërohet themelimi i klubit Albania 1912 

E diele, 17 qershor 2012: -Në praninë e qindra 
shikuesve u zhvilluan edhe ndeshjet e fundit të  pjesës 

së parë në LSHFA ku patëm rastin të shohim ndeshje 

shumë interesante  dhe dramatike. Edhe një herë FC 

Vllaznimi dëshmoi se për këtë sezon ishte i pa 

konkurencë dhe shumë i sigurt në lojën e tij  për të 

qëndruar stabil në kreun e 

tabelës. Edhe FC Struga, 

FC Megi, FC Timi  dhe FC 

Lahuta e Malësisë jo 

rastësisht po qëndrojnë në 

pjesën e epërme të tabelës. 
Në të njëjtën kohë, në një 

takim të kryesisë u 

aprovua vendimi për pranimin e ekipit të ri në LSHFA 

dhe atë të FC Marbos, klub ky i cili do të hyjë në 

konkurrencë me ekipet tjera duke pranuar të gjitha 

obligimet dhe 
rregullat e Ligës. 

FC Marbos do të 

zhvilloj ndeshjet 

të cilat janë të 

parapara me 

sistemin e 

garave duke 

zëvendësuar FC 

Gostivarin.  

 

Nga ana e kryesisë së LSHFA u morr vesh se shumë 
shpejt pritet aktivizimi i një klubi në futboll të madh i 

cili do të garojë në ligën austriake të futbollit. Ky klub 

do të quhet Albania 1912. 

 

 

 

Një delegacion i LSHFA vizitoi Ambasadën e Kosovës në Vjenë 

 

22 qershor 2012: -Delegacioni i udhëhequr nga Kryetari 

i Ligës, Qani Sylejmani, Sekretari Januz Saliuka, 

Komisioneri i Garave Halil Jashari, Kryetari i 

Komisionit të Garave, Pal Lekaj dhe udhëheqësi i 

referëve, Abdullah Abdullahu, u prit nga Ambasadori  i 
Republikës së Kosovës në Austri Dr. Sabri Kiqmari.  

Qëllimi i këtij takimi ishte njoftimi i drejtpërdrejtë i 

Ambasadorit me rrjedhat e garave në kuadër të LSHFA. 

Posaçërisht u potencua nevoja e mbështetjes informative 

dhe kontaktimi i drejtpërdrejtë i ministrive të diasporës 

dhe asaj të 

kulturës në 

lidhje me 

avancimin e 
pozitës së 

mërgatës në 

Austri. 

 

 

Shpëtim Shala fiton me TKO 1 
 

Schwechat, Austri, 30 qershor 2012 – Shpëtim Shala ka arritur për herë të 

dytë të fitoj titullin Internacional të Austrisë, në kategorinë gjysmë të rëndë. 

Bokseri kosovar nga Peja demoloi që në raundin e parë kroatin 

Gordan Glisiq. Shala që në raundin e parë tregoi synimin e tij 

dhe nuk lejoi që kjo luftë të zgjasë më tepër. Ky është triumfi i 

14-të (6 KO) në boksin profesionist, ku Shala di vetëm për 

fitore. Kjo fitore gjithësesi do ta përparoj në ranglistat 

botërore. Në këtë mbrëmje boksoi edhe boksieri tjetër shqiptar, 

Gëzim Tahiri. Ai mposhti hungarezin Tamas Danko me TKO 

në raund të tretë. Kjo është fitorja e tretë e Tahirit në boksin 

profesionist në poaq duele. Tahiri 

ka filluar boksin profesionist këtë 

vit dhe bokson në kategorinë 

“Cruiser”. Tahiri ka bagazh të 

madh në boksin amator, ku ka 

zhvilluar afër 200 meçe dhe ka 

përfaqësuar Austrinë disa herë në 

kampionate evropiane dhe 

botërore.  

 

http://www.futbollishqiptar.eu/
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Antologjia e bashkëpunëtorëve të revistës ’’Dielli Demokristian’’-Vjenë (qershor 2010-shtator 2012) 

 

 

 
 

 

 

 
Agron M. Camaj, jurist (Podgoricë) 

 

 

 
 

 

 

 
Agron Shala, student (Vjenë) 

 

 

 
 

 

 

 
Anton Nikë Berisha, Prof. Dr. (Kozencë) 

 

 

 
 

 

 

 
Arbër Marku, Mag. Aktivist (Vjenë) 

 

 

 

 
 

 

 
Bajame Hoxha-Çeliku, poete (Beligjikë)  

 

 

 

 
 

 

 
Baki Ymeri, gazetar (Bukuresht)  

 

 

 

 
 

 

 
Brahim Avdyli, shkrimtar (Zvicër) 

 

 

 

 
 

 

 
Daniela Radi, sociologe  (Gjakovë)) 

 

 

 

 

 

 
 
Eduard Frrokaj, mësimdhënës (Gjakovë) 

 

 

 

 

 

 
 
Hazir Mehmeti, mësues (Vjenë) 

 

 

 

 

 

 
 
Ilmi Bani, piktor dhe kritik arti (Vlorë) 

 

 

 

 

 

 
 
Ina Arapi, Dr. (Vjenë)  

 

 

 

 

 

 

 
Janez Frrokaj, aktivist (Gjakovë) 

 

 

 

 

 

 

 
Jonuz Saliuka, aktivist (Vjenë) 

 

 

 

 

 

 

 
Lulzim Bazhdaraj, profesor (Lyon) 

 

 

 

 

 

 

 
Lush Culaj. Prof. Dr. (Prishtinë) 

 

 

 

 

 

 

 
Majlinda Uka, aktiviste (Linc) 

 

 

 

 

 

 

 
Mark Gjuraj, aktivist (Wiener Neustadt) 

 

 

 

 

 

 

 
Mhill Marku, student (Gjakovë) 

 

 

 

 

 

 

 
Mhill Shala, profesor (Gjakovë) 

 

 

 

 

 

 

 
Mikel Gojani, profesor (Klinë) 

 

 

 

 

 

 

 
Mirash Ndrejaj, aktivist (Zvicër) 

 

 

 

 

 

 

 
Ndrecë Përlleshi, profesor (Gjakovë) 

 

 

 

 

 

 

 
  Ndue Ukaj, magjistër (Viti) 

 
 

 

 

 

 

 
Osman Ademi, mësues (Vjenë) 

 
 

 

 

 

 

 
Pjetër Logoreci, aktivist (Vjenë) 

 
 

 

 

 

 

 
Riza Sadiku, Prof. Dr. (Prishtinë) 

 
 

 

 

 

 

 
Sarë Gjergji, magjistër (Viti) 

 

 
 

 

 

 

 
Selin M. Nengura, aktivist (Norvegji) 

 

 
 

 

 

 

 
Shtjefën Daka, magjistër (Vjenë) 

 

 
 

 

 

 

 
Tomë Mrijaj, publicist (SHBA) 

 

 
 

 

 

 

 
Vilhelme Vranari Haxhiraj, (Vlorë) 
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Xhenc Bezhi, aktivist (Salzburg) 

 

 

 

 
 

 
 

 

Zef Ndrecaj, aktivist (Schlladming)  

 

 

 

 
 

 

 
Zymer Ujkan (Neziri), Prof. Dr. (Prishtinë) 

 

 

Faleminderit! 

Intervista:  

 

 

 

 

 

 

 
Andreas Gjecaj, sindokalist (Grac) 

 

 

 

 

 

 

 
Anita Marku, nxënese (Vjenë) 

 

 

 

 

 

 

 
Artan Krasniqi, student (Vjenë) 

 

 

 

 

 

 

 
Besim Xhelili, poet (Vjenë) 

 

 

 

 

 

 

 
Edvana Gjashta, aktiviste (Linc) 

 

 

 

 

 

 

 
Halil Jashari, aktivist (Vjenë)  

 

 

 

 

 

 

 
Kolë Berisha, aktivist (Austri) 

 

 

 

 

 

 

 
Kristina Pjetri, studente ( Vjenë) 

 
 

 

 

 

 

 
Lusine Poppel, organiste (Vjenë) 

 
 

 

 

 

 

 
Lush Neziri, aktivist (Vjenë) 

 
 

 

 

 

 

 
Marjan Demaj, Prof. Dr. (Prishtinë) 

 
 

 

 

 

 

 
Patrick Poppel, ministrant (Vjenë) 

 

 
 

 

 

 

 
Shpëtim Shala, boksier (Vjenë) 

 

 
 

 

 

 

 
Valentin Shtufaj, maniken (Grac) 

 

 
 

 

 

 

 
Valentina Pjetri, studente (Vjenë) 

 

 
 

 

 

 

 
Vilson Kola, student (Vjenë) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Violeta Marniku, këngëtare (Podgoricë) 

   

Faleminderit! 
Prezantime: 

 Mark Marku, këngëtar (Gjakovë/Vjenë) 

 Shkolla e kitarës ’’Vihuela’’ (Prishtinë) 

 Shoqata ’’Lëvizja e Gruas Shqiptare’’ (Linc) 

 Shoqëria e Akademikëve Shqiptarë-DIJA sh.r. (Münich) 

 Shoqëria Kulturo Artistike ’’17 shkurti’’ (Baden/Austri) 

 

Bashkëpunëtorë të tjerë:  
Agron Duro, specialist i terminologjisë-Instituti i Gjuhësisë dhe Historisë në Tiranë, Albert Nokë Marjakaj, profesor i letërsisë 
shqipe në Gjakovë, Fisnike G. Pllana, studente (Prishtinė), Gani Pllana, pedagog në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike në 
Prishtinë, Gegë Lleshi, aktivist (Gjakovë), Luz Thaçi, aktivist, (Gjermani), Mark Demaj, profesor (Hartberg/Austri), Shpresa 

Musaj, studiuese (Vjenë), Valentin M, komentues sportiv (Vjenë), Vilson Perkola, kandidat për doktor të shkencave të ekonomisë 
në Universitetin e Vjenës, etj. 


