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Të nderuar lexues, 

      

     Kemi kënaqësinë e veçantë të ju përcjellim numrin e njëmbëdhjetë të 

revistës sonë dhe tuajen ‘‘Dielli Demokristian’’-Vjenë. Përgjatë më shumë 

se dy viteve të kaluara ju kemi informuar për aktivitetet që zhvilloheshin në 

javët dhe muajt që po lenim pas. Poashtu me përkushtim vullnetar po bëjmë 

të mundur edhe vazhdimin e botimit të 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, që nga fillim i këtij viti është kemi hapur një faqe për 

komunikim me ju në platformën e rrjetit social ’’Facebook’’. Pra, ju 

mirëpresim! 

 

Revista ‘‘Dielli Demokristian’’ në Vjenë kësaj radhe sjell shkrime nga 
bashkëpunëtorët nga Austria, Shqipëria, Kosova, Gjermania, Zvicra, 

Rumania, SHBA dhe  Australia.    

 

Poashtu do të keni mundësi të lexoni edhe për ngjarjet që u zhvilluan në 

Vjenë, Linc, Salzburg, Wiener Neustadt, Grac, e qytete të tjera në Austri. 

Vlen të veçohet ora letrare e bashkëorganizuar nga Shoqata Kulturore 

’’Aleksandër Moisiu’’ dhe Shoqata ‘‘Lëvizja e Gruas Shqiptare’’ në Linc si 

dhe përmbyllja me sukses e kampionatit të tretë të Ligës Shqiptare të 

Futbollit në Austri (LSHFA). Poashtu do të ju njohim edhe me sukseset e 

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.  
 

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

politike, ekonomike dhe shoqërore në hapësirat shqiptare. Numri i njohjeve 

të Kosovës ka shkuar në 95. Shqipëria festoi në mënyrë madhështore 100 

vjetorin e shtetit shqiptar. Me këtë rast urojmë të gjithë shqiptarët kudo në 

botë-gëzuar 100 vjetorin e Pavarësisë së Shqipërisë.  

 

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 mars të vitit 2013. 

  
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 Agim Deda 
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 Linc  
 

29 shtator 2012: -Në Sallën  e bukur “Volkshaus Franckviertel” të qytetit të 

Linc-it, u zhvillua një mbrëmje e pasur kulturo-letrare nën bashkë-

organizimin e njërës nga shoqatat më aktive në këtë regjion, asaj “Lëvizja e 

Gruas Shqiptare” dhe shoqatës kulturore “Aleksandër Moisiu” nga Vjena. 

Në këtë manifestim ishin prezent edhe përfaqësuesit diplomatik nga 

Ambasada e Shqipërisë dhe Ambasada e Kosovës në Austri. 

 

Fillimisht të pranishmit në këtë mbrëmje i përshëndeten moderatorët Alvana 

Simbrunner dhe Edona Ramadani të cilat bënë edhe hapjen dhe prezantimin 

e programit. 
  

Në emër të 

bashkëorganizatorëve 

përshëndetën Edvana 

Gjashta nga ‘‘Lëvizja e 

Gruas Shqiptare’’ në 

Linc dhe Besim Xhelili 

nga Shoqata kulturore 

‘‘Aleksandër Moisiu’’ i 

cili  u bëri thirrje 

krijuesve nga Austria që 

të promovojnë punimet, 
veprat e tyre nga arti dhe 

letërsia edhe përmes 

shoqatës kulturore”Aleksandër Moisiu”. Historikun e këtyre shoqatave e 

lexuan Alvana Simbrunner dhe mësuesi, publicisti dhe gazetari Hazir 

Mehmeti. 

  

Në emër të Ambasadës së Shqipërisë një fjalë rasti e mbajti Egin Ceka, 

këshilltar, ndersa  nga Ambasada e Republikës së Kosovës në Austri foli Zv. 

Konsulli, Isa Kosumi.  

 

Përgjatë orës letrare 
poezitë e tyre i lexuan 

Besim Xhelili 

(‘‘Dhembja e 

lamtumirës’’, kushtuar 

Ali Podrimjes dhe 

’’Atdheu im i dashur’’), 

Anton Marku (‘‘Ashpërsi 

Alpesh’’ dhe ‘‘Ushtari i 

Panjohur’’), Ragip 

Dragusha (‘‘Zana e 

Malit’’ dhe ‘‘Brenga’’), Dan Kosumi (‘‘Bisedë me të shtrenjtën nënë’’ dhe 

‘‘Mirë se erdhe Doruntinë’’), Edona Ramadani (‘‘Atje larg’’ dhe 
‘‘Kërkonte’’) si dhe Zaim Toska (‘‘Mërgimtarët’’). Me këtë rast vlen të 

përmendet interpretimi emocional i poetit shkodran, Ragip Dragusha. 

 

Një tekst interesant u lexua nga publicisti dhe gazetari Ramiz Selimi 

“Dërgimi i fëmijëve në mësimin plotësues pengon asimilimin”. Me pas edhe 

Hazir Mehmeti lexoi fragmente nga tregimi i tij “ Në roje të bustit”. 

 

Në këtë manifestim u hap edhe një 

ekspozitë me pikturat e piktorëve 
mërgimtarë nga Linci, Qemajl 

Bekani dhe Gazmend Freitag.  

 

Në program kishte edhe pika 

muzikore nën interpretimin e të riut 

të talentuar Rei Morina.  

 

Në fund, për të pranishmit u 

dhuruan libra me poezi, përderisa 

programi u përmbyll me një koktej 

të ofruar nga ‘‘Shoqata e Gruas në 

Linz’’. 
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Shkruan: Edvana Gjashta, Kryetare e Shoqatës ‘‘Lëvizja e 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.  

 

 

Gjuha element i rëndësishëm drejt integrimit 

 
 

Për më shumë se 

një vit mu dha 

mundësia dhe 
besimi për të 

drejtuar një kurs të 

gjuhës gjermane në qytetin 

Hartkirchen që ndodhet reth 30 

kilometra larg qytetit të Linc-it ku 

unë banoj. Nëpërmjet Institutit 

Pedagogjik Interkulturor me 

qëndër në Linc si dhe bashkisë  

përkatëse u zbatua ky projekt 

mesimdhënës për gra me preardhje 

të huaj, në këtë rast nga Kosova, 
që ato të mësojnë gjermanisht dhe 

të përvetesojnë këtë gjuhë sa më 

mirë çak dhe ju lehtëson rrugën 

drejt integrimit.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gjatë orëve të mësimit së gjuhës 

gjermane kishte hapësirën edhe 

këndi ndër-kulturor që pasurohej 

me shumëllojshmërinë e temave që 

ne i diskutonim çdo herë, si p.sh. 

arsimi, puna, edukimi si dhe 

fëmijët në sistemin shkollor, 

problemet dhe pengesat që u 
krijoheshin gjatë jetës të 

përditshme në kontakt me 

administratën lokale. Çdo herë ky 

kurs bëhej akoma edhe më i 

larmishëm me temat e reja që ne i 

identifikonim. Një nga çështjet 

kryesore që ne kemi elaboruar 

ishte edhe qëndrimi i përhershëm 

në Austri si dhe tema e 

azilkërkuesve që qëndrojnë në 

Austri. Praktika ime në këtë fushë 

ku unë punoj çdo ditë pranë zyrës 
së emigracionit në bashkinë e 

Linc-it  i qetësonte sadopak këto 

gra në këtë aspekt shumë të 

rëndësishëm të jetës së tyre. Në një 

hapësirë kohë të shkurtër u krijua 

një besim midis pjesëmarëseve në 

kurs edhe mua si drejtuese e këtij 
aktiviteti. Besimi që u krijua dhe 

përparimi i tyre që çdo javë kishte 

ndryshime thelbësore lehtësonte 

punën time dhe po ashtu frutet 

ishin të kënaqshme. Çdo javë ne 

mësonim nga njëra-tjetra dhe 

raporti ynë sa vinte e forcohej çdo 

herë e më shumë.  

 

Ky relacion u krijiua kryesisht në 

bazë të respektit reciprok nga të 
dyja palët. Pasi kaluan disa muaj 

ato gra të traumatizuara nga lufta 

që kishin përjetuar në kosovë e 

ndjenin të nevojshme të flisnin për 

ato momente tragjike në jetën e 

tyre që kishte lenë gjurmë të thella. 

Në një nga klasët e shkollës tetë 

vjecare një herë në javë përveç 

mësimit të gjuhës gjermane e 

rëndësishme ishte edhe 

transmetimi i  informacioneve dhe  

përpunimi i aspekteve të vështira 
të jetës që kishin lënë mbrapa në 

kosovë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Për mua ishte e lehtë që të kuptoja 

se çfarë kishin kaluar këto gra, 

sepse në kohën e luftës së Kosovës  

unë kam punuar pranë Kryqit të 

Kuq në Tiranë ku  kemi ndihmuar 

shumë familje të prekuara nga 

lufta. Po ashtu edhe njohuritë që i 

kam përvetësuar akoma më mirë 

gjatë studimeve të mia në drejtimin 

e punës sociale e bënim akoma më 

të lehtë punën time. Po ashtu në 

kontekstin këshillues e 
trasformonin këtë hapësirë në një 

hapësirë emocionuese që sadopak 

jua lehtësonte dhimbjen.  

 

Ato mendonin se ato plagë të 

hapura gjatë luftës ishin  shëruar 

me kalimin e kohës, dhe një rol të 
madh kishte luajtur bashkimi me 

pjestarët e tjerë të familjes. Atyre u 

kishte munguar aq shumë kjo 

mënyrë për të folur sa në fund të 

kursit ndiheshin të lehtësuara. 

Gjatë bisedave tona koha e 

mësimdhënjes mbaronte shumë 

shpejt, por ne vazhdonim të 

qëndronim në ato tavolina e 

karrige të vogla deri sa të 

përfundonim bashkëbisedimin.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Të gjitha këto aspekte që u 
përmendën më lartë  sensibilizojnë 

dhe forcojnë këto gra drejt 

integrimit me një punë të 

palodhshme nga ana e tyre si dhe 

për një pjesëmarje të plotë në 

shoqërin. Për mua ishte një përvojë 

e veçantë me plot momente të 

vështira por të paharueshme. Ato 

gra më besuan që të isha pjesë e 

jetës së tyre të mbushura me 

probleme, gëzime e hidhërime, si 
dhe më lejuan mua tu ndihmoja si 

nga ana profesionale ashtu dhe nga 

ajo personale që kam fitur në këto 

vite të jetës time në Austri. 

Emancipimi si dhe integrimi i 

pjesëmarresve në këtë kurs kishte 

një rëndësi të posaçme për mua 

edhe për institutin.  

 

Duke e përfunduar këtë shkrim 

mund të them se kjo ishte një 

eksperiencë e paharueshme dhe i 
falenderoj përzemërsisht institutin 

edhe pjesëmarrëset në këtë kurs që 

e bënë të mundur zhvillimin e tij.   
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Shkruan: Dr. Ina Arapi, Vjenë   

 

 
 

 

 

Në Vjenë fillon mësimi i gjuhës shqipe në gjimnaze 

 
Viti shkollor 2012-2013 solli një sukses të ri për 

komunitetin shqiptar në Vjenë: fillimin e mësimit të 

gjuhës shqipe edhe për nxënësit e gjimnazeve. Ky 

mësim ka kohë që ka filluar për shumë gjuhë të tjera, të 

cilave këtë vit iu bashkangjit edhe shqipja. Ishte një 

kënaqësi e madhe për mua që Seksioni i Arsimit i 

Qytetit të Vjenës (Stadtschulrat für Wien) iu përgjigj 
menjëherë dhe me shumë dashamirësi lutjes dhe 

kërkesës sime të shprehur për herë të parë nëntorin e 

kaluar për të filluar mësimin e gjuhës shqipe edhe në 

gjimnaze. Pas kësaj u morën masat e duhura për 

përurimin e kësaj nisme në muajin që sapo lamë pas. 

 

Janë formuar deri tani dy grupe me rreth 30 nxënës 

shumë të mirë dhe shumë të interesuar: një grup 

përfshin më të vegjëlit, ndërsa tjetri të rriturit. Mësimi 

zhvillohet një herë në javë, të enjten e të premten, dhe 

zgjat dy orë për secilin grup. Shkolla ku zhvillohet 
mësimi ndodhet në qendër afër Parkut të Qytetit 

(Stadtpark) në adresën Stubenbastei 6-8 dhe mund të 

arrihet shumë shpejt me linjën nr. 3 të metrosë. Kjo 

është një ndihmë e madhe për të gjithë. 

 

Problem është mungesë e teksteve të përshtatshme, të 

cilat do të lehtësonin shumë punën e mësimdhënësit, por 

tani për tani nuk ekzistojnë ende të tilla. Megjithëse 

Ministria Austriake e Arsimit ka tekste të gjuhës shqipe 

që kanë ardhur nga Tirana, ata nuk janë të përshtatshëm, 

për shkak se nxënësit e këtushëm nuk mund të 

zhvillojnë kurse të rregullta dhe të veçanta për gjuhën, 
letërsinë, historinë shqiptare tij , siç zhvillohen 

zakonisht në gjimnazet e Prishtinës dhe Tiranës. Ata 

kanë nevojë për një mësim gjithëpërfshirës, i cili t’u 

sigurojë atyre njohuri të përgjitshme dhe solide për 

hapësirën shqiptare në përputhje me moshën dhe 

përgatitjen e marrë në shkollën austriake dhe këtë 

brenda kohës së caktuar, që është vetëm dy orë në javë. 

 
Megjithatë, vëmendje kryesore do t’i kushtohet mësimit 

të gjuhës letrare shqipe duke u plotësuar kjo edhe me 

njohuri për historinë dhe kulturën shqiptare në 

përgjithësi. Mësimdhënësia synon që përveç elementeve 

të veçanta të gramatikës shqipe t’i pajisë nxënësit edhe 

me njohuri të përgjithshme gramatikore, të cilat 

shërbejnë si bazë edhe për mësimin e gjuhëve të tjera 

evropiane, duke qenë se në kohën tonë mësimi i gjuhëve 

të huaja përbën një prioritet të rangut të parë dhe ka 

rëndësi të jashtëzakonshme.  

 
Duke përfunduar kam dëshirë t’iu përmend edhe njëherë 

arsyet se pse është i nevojshëm përvetësimi i gjuhës 

amtare: sepse kështu merremi vesh më mirë me 

prindërit dhe të afërmit, shokët dhe shoqet; zhvillohemi 

më mirë nga ana emocionale; mund të shërbejmë si urë 

lidhëse midis vendit ku jetojmë, Austrisë, dhe 

Shqipërisë ose Kosovës dhe mund ta shfrytëzojmë në të 

ardhmen në profesionin tonë. Përveç këtyre duhet të 

kemi parasysh se çdo gjuhë e re sot është një pasuri e 

çmuar që na ndihmon edhe në përvetësimin e gjuhëve të 

tjera. Një njeri që zotëron siç duhet gjuhën amtare, e ka 

më të lehtë të mësojë gjuhë të tjera. 
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Shkruan: Kristina Pjetri, studente në shkallën e tretë-master në Universitetin e Vjenës      

             

 

 

 

 

Femra dhe politika 
 

 

Femra është ajo që ka më shumicë dashurinë dhe 

urrejtjen. Por, femra është edhe ajo që ka çelësin për t’i 

hapur portat e lumturisë. Femrat shqiptare dita-ditës po 

dalin nga ajo ‘‘guacka‘‘ apo ndrydhja që kanë pasur 
gjatë gjithë kohës, historikisht. 

 

Do të isha e lumtur sikur të shihja një numër edhe më të 

madh të femrave tona në ulëset e parlamentit. Sa mirë 

do të ishte sikur aty të ishin të përafërt numrat e femrave 

dhe meshkujve. Rritja e numrit të femrave në politikë do 

të ulte abuzimet që bëhen mbi gjininë femërore, dmth 

ato do të mbronin veteveten. Një femër në politikë do të 

thotë një politikë më e mirë, më e qetë dhe gjithmonë e 

përkushtuar për një të ardhme më të mirë. Përfshirja më 

e madhe e tyre në jetën shoqërore është tregues i një 
shoqërie të emancipuar. Prania e femrës në politikë jo 

vetëm që do të ndikoj në uljen e tonit, por do të rrisë 

edhe përgjegjshmërinë dhe do të ketë efekte pozitive në 

luftimin e korrupsionit. Përfshirja e femrave është 

shumë e rëndësishme në çdo  fushë të jetës.  

 

Sidoqoftë, nuk mendoj se një femër në politikë duhet të 

jetë aty për shkak të një statistike të vendosur nga 

burrat, por për shkak të aftësive dhe vlerave të saj. 

Mendoj se hapësira që ju duhet lënë femrave duhet të 

jetë më dashamirëse, si dhe që ato të kenë më shumë 

besim për punën e tyre në mënyrë që mos të ndihen të 

sulmuara në thelbin e qenies së tyre. Femra është e 

bukur në zemer, ka shpirtin e fortë dhe mendjen e 
mprehtë. Andaj lëreni ta gëzoj këtë botë në të cilën ajo 

mund të udhëheqë, t’i shpreh aftësitë dhe vlerat e saj 

ashtu si ajo e meriton. 

 

Edhe Anne Stevens, docente e studimeve europiane në 

Universitetin e Birmingemit dhe autore e librit “Gratë, 

pushteti dhe politika”, tregon se nga studimet e shumta 

në Amerikë dhe Europë del se femrat e jetojnë politikën 

me më shumë përgjegjësi dhe me më pak 

konfliktualitet. 

 
E shkrova këtë artikull duke u nisur nga fakti se femrat 

tona të cilat kanë qenë dhe janë të inkuadruara në 

politikë sot në shumicën e rasteve kanë pasur shumë 

sukses. Një shembull konkret është edhe Zonja e Parë e 

Shtetit. 

 

Mbes me shpresë që në të ardhmen të kemi sa më 

shumë femra në institucionet shtetërore në mënyrë që t’i 

tregojmë edhe ne potencialet tona intelektuale. 
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Blic Info nga Austria 

 

1 shtator 2012: Linci ofron trajnime për infermieret nga Kosova 

Me ftesë të organizatës ‘‘Volkshilfe’’ nga Linc-i, dy infermiere nga rajoni 

Therandës (Suharekë) qëndruan 14 ditë në Austri të Epërme. Dy motrat 
infermiere Arijeta Gashi (28) dhe Mimoza Bajraktari (32) punojnë në 

Spitalin e Therandës, por edhe më shumë dëshirë ato vizitojnë pas orarit 

njerëz të dergjur në shtëpitë e tyre, njerëz me sëmundje të ndryshme. “Ne 

me organizatën tonë “Caritas Kosova” ndihmojmë shumë persona në 

komunën tonë dhe rrethinë. Me përkujdesje mobile, apo përkujdesje 

shtëpiake siç e njohim ne kemi filluar në vitin e kaluar, duke ju falënderuar 

donacioneve nga komuna dhe financimeve tjera nga organizata të 

Bashkimit Evropian kemi arrit të përkujdesemi për një numër të madh të 

personave në nevojë.” Treguan infermieret kosovare me krenari.  

 

 
 

10 shtator 2012: Skulptori Destan Gashi merr pjesë në simpoziumin më të madh të artit që mbahet në Evropë 

Destan Gashi ka prejardhje nga Rahoveci. Ai ka diplomuar në Akademinë 

e Arteve të Bukura në Bruksel, fillimisht në pikturë më 1978 dhe më vonë 

ka vazhduar studimet në degën e skulpturës. Prej vitit 1987 jeton dhe 

krijon si skulptor i pavarur në Vjenë të Austrisë. Skulptori kosovar Destan 

Gashi është i vetmi shqiptar morri pjesë në simpoziumin më të madh të 

artit që mbahet në Evropë. “Atelier at the Danube” është titulli i 

evenimentit artistik, i cili në edicionin e shtatë ka grumbulluar artistë nga 

17 vende të botës. Në kuadër të simpoziumit, Gashi realizoi skulpturën e 

radhës. Me të përfunduar garën në “Atelier at the Danube”, ai hapi 

ekspozitë në galerinë “Johann Gassner Haus” në Vjenë, në të cilën krahas 
skulpturave u ekspozuan edhe fotografi nga Kosova dhe Shqipëria. 

 

 

 

 

15 shtator 2012: Shoqata ‘‘2 korriku’’ nga Wiener Neustadt merr pjesë në manifestimin ‘‘Dita e Kombeve’’ 

Shoqata kulturo-sportive ‘‘2 Korriku’’ me seli në qytetin Wiener Neustadt 

afër Vjenës mori pjesë në një manifestim ndërkombëtar të organizuar nga 

bashkia e qytetit. Me këtë rast u prezantuan vlerat më të mira të kombit 

shqiptar, ndërsa pati edhe valle dhe pika muzikore nga të rinjtë tanë. 

Veshjet kombëtare shqiptare ishin atraksion i vërtetë e kësaj ngjarje, ndërsa 
nuk munguan as mikëpritja dhe gatimet e kuzhinës sonë të pasur. 

Kryebashkiaku i Wiener Neustadt vlerësoi punën që po bën kjo shoqatë 

duke e dalluar atë për të mirë në mesin e shumë organizatave tjera që 

zbatojnë projekte të ndryshme në këtë pjesë të Austrisë. Kohëve të fundit 

shoqata kulturore ‘‘2 korriku’’ është bërë bartëse e kulturës shqiptare në 

Austri. 

 

 

 

 

7 tetor 2012: Në Graz zbulohet busti i Nenë Terezes 
Në kuadër të njëqindvjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë në Graz të Austrisë 

u bë vendosja e përhershme e bustit të Nënës Tereze. Në një hapësirë të 

mjaftueshme, pranë një rruge të frekuentuar mirë, dhe një kopshti fëmijësh, 

mu pranë rrugës shtoi shtatin shqiptarja dhe fituesja e çmimit Nobel sikur 

të thoshte “urdhëroni edhe unë jam shqiptar” dhe dukej si të kishte 

pushtuar gjithë atë shesh. Gjatë vrojtimit për rreth shtatores pak më tutje 

bie në sy një tabelë ku shkruante qartë dhe dukshëm “Vendi i virtyteve 

njerëzore’’ emër i dhënë vendit ku qëndron shtatorja e Nënës Terezë. Nga 

ana tjetër edhe në çerdhen e fëmijëve që është fare pranë ishte shkruar një 

thënie e saj ‘‘Fëmijët kurrë s’mund të jenë mjaft-Fëmijët janë jeta e Zotit’’, 

duke përmbushur kështu një porosi të saj që kishte pikërisht për fëmijët.  
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18 tetor 2012: Kryetarja e Kuvendit të Shqipërisë Jozefina Topalli falënderon Parlamentin e Austrisë 

Kryetarja e Kuvendit ishte e ftuar e posaçme në ceremoninë zyrtare të 

çeljes së Ditëve “Shqipëria 100 vite Pavarësi; Marëdhëniet shqiptaro- 

austriake.” Në këtë ceremoni  ishte i pranishëm edhe Erhard Busek, ish 
zëvendëskryeministër i Austrisë si dhe deputetë, ambasadorë dhe 

personalitete nga fusha të ndryshme. Me këtë rast, Kryetarja e Kuvendit 

shprehu mirënjohje të thellë për kontributin e pazëvendësueshëm që 

Austria ka dhënë në shpalljen e pavarësisë dhe ngritjen e shtetit shqiptar. 

Kryetarja e Kuvendit falenderoi Parlamenti Austriak dhe Kryetaren e tij 

Barbara Prammer për miratimin që ata dhanë për sjelljen në Shqipëri të 

përkrenares dhe shpatës së Heroit tonë Kombëtar Gjergj Kastriot 

Skëndërbeu, të cilat ruhen në Muzeumin e Vienës. 

 

 

 

 

30 tetor 2012: u mbajt konferenca ‘‘100 vjet të shtetit shqiptar’’ 

Në Akademinë Ushtarake më të vjetër në botë ‘‘Maria Tereza“ në Wiener 

Neustadt, afër Vjenës u organizua një konferencë me rastin e një shekulli 

të pavarësisë së Shqipërisë. Salla ishte e mbushur me mysafirë, dashamirë 

të Shqipërisë. Në mesin e tyre ishte organizatori kryesor Erhard Busek, 

përfaqësues i IDM. Prezent ishin edhe Ministri i ITIK  Genc Pollo, Neritan 

Ceka, deputet në parlamentin shqiptar, që kishin ardhur enkas për këtë 

mbrëmje. Mysafirë tjerë panleistë ishin edhe Oliver Schmidt, historian, 

Fate Velaj, kryetar i organizatës ,,Weltoffen-forumi i artistëve 

ndërkombëtarë’’ me seli në Vjenë. Ky manifestim u përcoll me shumë 

vëmendje nga pjesëmarrësit nga Shqipëria. Kosova dhe Austria.  

 

 

 

 

 

3 dhe 4 nëntor 2012: Kryetari i Lidhjes së shkrimtarëve të Kosovës, Adem Demaçi vizitoi Austrinë 

Në kuadër të shënimin të njëqindvjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, në 

Vjenë u mbajt një orë letrare nga krijimtaria e veprimtarit të çështjes 

kombëtare dhe shkrimtarit Adem Demaçi, njëherë kryetar i Shoqatës së 

Shkrimtarëve të Kosovë. Prezent ishin shkrimtarë austriak e shqiptarë, 

intelektual e studentë të shumtë. Adem Demaçi është dhe do të mbetet 
simboli i lirisë dhe pavarësisë së Kosovës. Krahas gjendjes së rëndë në 

burg ai kurrë nuk e ndërpreu krijimtarinë letrare. ‘‘Jam i lumtur që sot para 

nesh gjendet vepra e përbërë nga dhjetë libra të botuar me përkrahjen e 

qeverisë së Kosovës” tha mes tjerash Demaçi. Të nesërmen ai mori pjesë 

në manifestimin madhështor të organizuar nga shoqata kulturo-sportive 

‘‘Afrim Zhitia’’. 

 

 

 

 

13 nëntor 2012: Promovohet romani i Beqë Cufaj ‘‘project@party’’ 

Shkrimtari, gazetari dhe publicisti kosovar i cili ka vite që jeton në 
Gjermani, Beqë Cufaj promovoi në Vjenë romanin e dytë të tij me titull 

“projekt@party”-versioni në gjuhën gjermane. Ky libër ka në epiqendër të 

rrëfimit profesorin, një idealist gjerman, i cili vjen në Kosovë për të 

kontribuar në zhvillimin e këtij vendi në fushën e arsimit e edukimit. Ai 

nuk gjen një administratë ideale të ndërkombëtarëve në Kosovë, siç mund 

ta kishte paramenduar, ngase bashkëpunëtorët e tij më me qejf preferojnë 

të zdërhallen kafeneve të Prishtinës, duke bërë për çdo natë “party” 

(ahengje) për projekte” ende të pafilluara, madje as të shkruara në letër, 

sesa të bëjnë diçka për të mirën e njerëzve të një vendi të shkatërruar nga 

lufta vite më parë.   
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14 nëntor 2012: Aktivistët e MKSHA
1
 mbajnë manifestim përshëndetës për nder të Don Pren Kolës 

Me një manifestim modest aktivistët e MKSHA mirëpritën për një vizitë 

Don Pren Kolën, udhëheqës i këtij misioni me seli në Vjenë përgjatë viteve 

2008-2012. Me këtë rast u tha se Don Pren Kola u përket atyre klerikëve të 
cilët gjithmonë ishin të përkushtuar për komb, atdhe dhe fe. Për katër vite 

shërbimi në kryeqytetin e Austrisë ai arriti që të inciojë dhe zbatojë 

projekte të ndryshme, duke bërë që komuniteti shqiptar në këtë shtet të 

ndihet më i integruar në jetën shoqërore. Ka disa muaj që Don Preni është 

transferuar si udhëheqës shpirtëror i Misionit Katolik Shqiptar në Arau 

(Zvicër). Me një fjalë rasti përshëndeti edhe meshtari i ri i MKSHA Don 

Nikson Shabani, të cilit pjesëmarrësit i dëshiruan mirëseardhje në Vjenë.  

 

 

 

 

 

14 nëntor 2012: Hapet ekspozita e artistit sllovak Andrej Ban me fotografi nga Kosova 

Në Institutin Sllovak në Vjenë, Andrej Ban njëri ndër artistët, gazetarët dhe  

autorët më të mirë të Sllovakisë në fushën e fotografise dokumentare hapi 

një ekspozitë personale me temë nga jeta e pasluftës në Kosovë. Me këtë 

rast u prezantuan fotografi fascinuese të realizuara përgjatë viteve 1999-

200 të cilat janë publikuar në gazetat me renome botërore, si në ‘‘The 

Newsweek’’, ‘‘The Guardian’’, ‘‘Libértation’’, ‘‘Der Spiegel’’, etj. Në 

hapje të këtij aktiviteti kulturor morën pjesë një numër i madh i adhuruesve 

të artit, diplomatë, gazetarë dhe studentë. Kjo ekspozitë zgjoi kurreshtjen e 

mediave austriake të cilat raportuan për suksesin e këtij autori dhe si 

vlerësuan lartë fotografitë e përzgjedhur. Ky ishte edhe një prokjet i cili 
pasqyronte realitetin e para një dekade në Kosovë. 

 

 

 

 

19 nëntor 2012: piktori Sislej Xhafa prezantohet në Vjenë 

Një karrocë dore, disa drita bredhi dhe një artist mund të mos asociojnë me 

kujtimet dhe të ardhmen, por Sislej Xhafa ka përdorur këto objekte për të 

krijuar një vepër me të cilën shtron një pyetje që tenton të hedhë dritë mbi 

“parashikimin e kujtimeve’’. Pra, “Predicting Memories” titullohet 

ekspozita në të cilën Xhafa ishte njëri nga shumë artistët botërorë të artit 
bashkëkohor të cilët u bënë bashkë për të hedhur dritë mbi relacionin mes 

kujtimeve dhe parashikimeve për të ardhmen. Kjo ekspozitë u organizua në 

kuadër të “Javës së Artit në Vjenë” dhe u mbajt në në Galerinë “Former 

KK Telegraph Office”. Përpos tij pjesë e kësaj ekspozite ishte edhe një 

artiste kosovare që jeton në Gjermani, Jehona Shaqiri-Petritz.  

 

 
 

 

nëntor-dhjetor 2012: Koncerte për nder të 100 vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë 

Si dhe viteve të tjera, edhe këtë vit shoqata të ndryshme shqiptare në Austri 

kishin përgaditur programe të larmishme festive për të shënuar 28 

nëntorin-ditën e Flamurit Kombëtar dhe 100 vjetorin e Pavarësisë së 
Shqipërisë. Në këtë aspekt duhet veçuar shoqatat ‘‘17 shkurti’’ nga 

Badeni, ‘‘2 korriku’’ nga Wiener Neustadt, shoqatën e miqësisë austriako-

shqiptare ‘‘Alexander Moissi’’ nga Salzburgu, ‘‘Kosova’’ nga Radstadt, 

‘‘Bashkimi’’ nga Graci, ’’Dardania’’ nga Linci, por dhe shoqata të tjera në 

Sankt Pölten, Insbruck, etj. Edhe këtë herë entuziastët e tyre kishin 

përgaditur programe të larmishëm me recitime, këngë dhe valle me motive 

nga të gjitha trojet etnike shqiptare.  

                                                
1 Misioni Katolik Shqiptar në Austri (www.misioni.at) 

 

http://www.misioni.at/
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Blic Info nga Kosova 

 

12-16 shtator 2012: Në Vushtri u mbajt Festivali Rinor i Komunave të Kosovës 

Të rinjët, vullentarët dhe punëtorët rinorë të Komunave të Kosovës patën 

mundësi që të shoqërohen, argëtohen, promovohen dhe të shkëmbejnë 
përvojat e tyre të mira për punën me të rinjë dhe aktivitetet e ndryshme. Të 

ftuar të veçantë nga bota artistike ishin: B.B Poqi, Rina Bilurdagu-fituese e 

‘‘Voice of Albania’’, Valon Shehu-fitues i shumë çmimeve nëpër festivale,  

‘‘Funcy Guru’’ Band,  ‘‘Purple LEAF’’ e shumë artistë të tjerë. Në këtë 

festival performuan një numër i madh i të rinjve të talentuar nga komunat e 

Kosovës në zhanre të ndryshme artistike dhe me pjesë të tjera rekreative. 

Ishte ky një ndër aktivitetet më të vizitura në qytetin e Vushtrrisë të cilit ja 

kishin msyrë shumë të rinjë nga të gjitha anët e Kosovës.  

 

 

 

 

22 shtator 2012: Në Stubëll të Epërme (Viti) nënshkruhet Pakti i Bashkimit u mbahen ‘‘Takimet e Dom Mikelit’’ 

Nuk  shuhen  përpjekjet për bashkimin e trojeve shqiptare. Në kishën e 

fshatit Stubëll, përfaqësues të familjeve Jashari, Ramadani e Rugova, 

përfaqësues të trevave shqiptare si dhe Albin Kurti, kreu i Vetëvendosjes, 

nënshkruan paktin e bashkimit me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë. 

Ipeshkvi Dodë Gjergji, bekoi dhe flamurin kuqezi. Më pas u mbajt ora e 

madhe letrare ku 40 poetë dhe poetesha lexuan poezitë e tyre. Më i miri i 

tyre u shpallë Mëhill Velaj me poezinë “Jam Marathonomaku yt” që u 

kurorëzua me çmimin Agim Ramadani. ‘‘Takimet e Dom Mikelit’’ janë 

një manifestim i rregullt kulturor që mbahet për të 23 herë në këto treva. 

Këtë vit ai u shqua për masovitetin dhe shumëllojshmërinë e programit të 
ofruar. 

 

 
 

1 tetor 2012: Prof. Dr.  Kolë Krasniqi zgjidhet Dekan i Fakultetit Universitar “Haxhi Zeka” të Pejës 

Univrsiteti Prishtinës si institucioni më i lartë arsmiror në Kosovë po 

vazhdon hapjen e universiteteve edhe në qytetet tjera të Kosovës. Këtë vit 

kjo ndodhi në Pejë. Me këtë rast Dekan i Fakultetit Universitar “Haxhi 

Zeka” të Pejës u zgjodh Prof. Dr. Kolë Krasniqi i cili përfundoi studimet e 

e magjistraturës në shkencat juridiko-penale në Universitetin e Prishtinës. 

Në vitin 1998 morri titullin doktor i shkencave juridike në Universitetin e 

Vjenës, ku për një kohë ishte i angazhuar në insitutcione të ndryshme 

austriake. Në vitin 1996, në gjuhën shqipe dhe gjermane botoi librin me 
titull ‘‘Roli i fesë në ruajtjen e identitetit dhe harmonisë kombëtare te 

shqiptarët’’. Që nga viti 2005 ishte profesor i rregullt e më vonë edhe 

Dekan në Kolegjin Universitar ‘‘FAMA’’ në Prishtinë.   

 

 

 

 

 

27 nëntor 2012: Filharmonia e Vjenës mbajti koncert në Gjakovë për 100 vjetorin e pavarësisë  
Në një ngjarje të rrallë kulturore për rajonin, anëtarë të Filarmonisë së 

Vjenës interpretaun në Gjakovë për nder të 100-vjetorit të Pavarësise së 
Shqipërisë. 15 anëtarë të Filharmonisë së Vjenes mes tyre dhe violinisti 

shqiptar nga Gjakova, Shkelzen Doli interpretuan si pikë të parë të 

koncertit himnin kombetar. Nuk munguan as duartrokitjet e publikut, 

madje duke ndjekur ritmin gjatë interpretimit të marshit të Radetzky-t 

vepër kjo e kompozitorit gjerman Johan Strauss e luajtur në koncertin 

tradicional të çdo fundviti nga Filharmonia e Vjenës. Në një qytet ku 

vlerësohet kaq shumë muzika klasike, pjesët e luajtura kanë kënaqur edhe 

politikanë dhe përfaqësues të ambasadave të huaja në Kosovë. Kjo ngjarje 

u organizua në  patronatin e Kryetarit të Komunës së Gjakovës, Pal Lekaj.   
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Intervistë me humanisten Fatime Blakaj  
Zonja  Fatime Blakaj lindi në vitin 1959 në Skenderaj të Kosovës.  Nga intervista me zonjën Fatime u informuam shumë nga 

jeta e saj, jo pak e vështirë. Fillimet e para të arsimit i mori nga shumë i dashuri babai i saj, i cili me një përkushtim te 

jashtëzakonshëm i mësoi asaj shkronjat e para si dhe leximin e gjuhës amtare. Ishte babai i saj që i rrënjosi rëndësinë e të 

lexuarit dhe dashurinë ndaj njerëzve. Ishte ai që i mësoi se çfarë ishte fjala Humanizëm. Nëna dhe pesë motrat ishin anëtarët 

tjerë të familjes, pasi babai i la në një moshë fare të vogël. Ishte nëna ajo që do merrte drejtimin e shtëpisë dhe përgjegjësinë 

për rritjen e gjashtë vajzave. Një grua e fortë me sedër e kurajë të jashtëzakonshme. ‘‘Ajo që mbaj mend’’, rrëfen zonja Fatime 

për gazetën tonë, ‘‘ishte përpjekja e palodhur e nënës, puna e madhe dhe e rëndë që ajo bënte për të ushqyer, rritur dhe 

edukuar në mënyrë dinjitoze fëmijët’’. Me pas zj. Fatime tregon për jetën e saj:-”U bëra nënë në një moshë shumë të re. Në 

vitin 1991 erdha në Austri bashkë me fëmijët për tu bashkuar me burrin i cili punonte prej vitesh këtu”.  

 

 

Humanistja që ndihmon shërimin e fëmijëve shqiptarë 

 

 

Kur e filluat dhe si erdhët në idenë të jepnit ndihmën 

tuaj në Shoqatën ”Allianz für Kinder”? 

Ka qenë fare rastësi! Dëgjova që ishte një organizatë 

austriake që sillte dhe kuronte fëmijët shqiptarë nga 
Shqipëria në Austri. Ishte pranverë e vitit 1993. U 

interesova dhe fillova të kujdesem për herë të parë për 

fëmijët shqiptarë. Mbaj mend akoma emrin e fëmijës së 

parë për të cilin jam kujdesur. Fjordi quhej dhe ai i dha 

edhe kthesën jetës sime. Ai sot është 24 vjeç dhe është 

vetë baba i dy fëmijëve. 

 

Ju jeni vetë nënë e tre fëmijëve të cilët i keni rritur 

me dashuri e përkushtim të madh. Ju ishit nënë e 

mirë. A ka ndikuar kjo në rrugën tuaj në ndihmë të 

fëmijëve? 

Patjetër që po! Me këtë rast dua t’u kërkoj ndjesë 
fëmijëve të mi, pasi dashurinë që me parë jua dedikoja 

vetëm atyre, tani e ndaja edhe me fëmijë që vinin këtu, e 

që ishin të vetëm pa prindër. Por isha edhe e lumtur pasi 

nuk me thërrisnin vetëm fëmijët e mi nënë, por kjo fjalë 

dilte edhe nga goja e fëmijëve për të cilët kujdesesha 

dhe kjo ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme. 

 

Kur dhe si erdhi ideja e kësaj organizate? Sa është 

përafërsisht numri i fëmijëve që janë sjellë e kuruar 

në Austri? 

Ideja e krijimit të kësaj organizate, ashtu siç kam 

dëgjuar nga kolegët e mi erdhi krejt rastësisht. Në një 

dasmë ku martohej një çift austriak, ishin të ftuar Dr. 

Christof Jungwirth dhe Dr. Michael Schodermayr i cili 

sot është drejtori i kësaj shoqate. Çifti i cili martohej ju 

kishte kërkuar dasmorëve që në vend të dhuratave që 

sjellin për dasmë, të sillnin para pasi ato donin t’i 
dhuronin për një qëllim të mirë. Në këtë vit në 

televizionet austriake flitej për Shqipërinë dhe 

problemet e saj sociale e politike. Dy mjekët menduan 

që ishte rasti më i mirë të organizonin një shoqatë për të 

ndihmuar fëmijët në Shqipëri. Që nga viti 1991 e deri 

tani janë sjellë mbi 1 500 fëmijë. Më shumë se gjysma e 

tyre nga Shqipëria e pjesa tjetër nga Kosova, 

Afganistani, Angola, etj. 

 

A ka pasur momente në punën tuaj kur jeni ndjerë e 

lodhur dhe i keni thënë vetes mjaft-nuk mundem më 

? 

Fëmijët janë engjëjt e mi. Kurrë nuk mendoj se do të 

ndjehem e lodhur nga ta, edhe pse unë nuk jam më në 

moshën që isha kur e kam filluar ketë punë. Ata janë e 

do të mbeten forca, energjia, kënaqësia e punës dhe e 
jetës time. Megjithatë ka pasur raste kur prindërit e 

fëmijëve më kanë shqetësuar shpesh, edhe pse e kuptoj 

shumë mirë shqetësimin e tyre, pasi jam vetë nënë. Por 

në anën tjetër mendoj se prindërit duhet të jenë të lumtur 

që kursehen nga ato që përjetoj unë. Lot, dhembje, 

klithma lufte për jetë. Prandaj nga këtu ju bëjë një apel:-

Të dashura nëna e baballarë, na lini të bëjmë punën tonë 

që ju vetë na keni besuar dhe ne ju sigurojmë si shoqatë 

se do të bëjmë të pamundurën që fëmijët tuaj të kthehen 

të shëruar pranë jush. 

 

Çfarë kënaqësie ju ka dhënë kjo punë humane që ju 

bëni dhe cilat kanë qenë çastet me të bukura e më të 

trishtuara të punës suaj? 

Falënderoj Zotin që momentet e bukura kanë qenë më të 

shumta se ato të trishtueshmet. Një ndër kënaqësitë me 

të mëdha është ai moment kur unë hyj në dhomat e 

fëmijëve për të parë se si shkon gjendja e tyre e sytë e 

tyre hapen nga gëzimi dhe lumturia. I zgjasin krahët e 

më shtrëngojnë aq fort sikur nuk duan të shkëputën më 
nga unë. Kjo është një ndjenjë e papërshkrueshme! Por 

ka pasur edhe momente shumë të vështira. Nuk do të 

mund të harroj kurrë rastin e vajzës 15 vjeçare nga 

Mirdita, Blerina Dodaj, e cila luftoi me jetën e saj për 

pesë muaj rresht. Gjendja e saj ishte shumë e rëndë. Falë 

shoqatës ju mundësua babait të saj, Zef Dodaj të vinte 

në Austri dhe t’i qëndroj pranë një muaj. Pasi e pa se 

gjendja e se bijës ishte shumë e rëndë, porosia e fundit e 

Zefit, që me la para se të ikte ishte që të ja sillnin vajzën 

në shtëpi të veshur nuse dhe në qafë ta kishte një kryq 

sipas fesë që i përkiste. Dhimbja e këtyre fjalëve ishte e 

madhe. Ishte një obligim që ta kryeja këtë amanet. Ajo 
që më bënë të vuaj është fakti që më mungoi forca për të 

shkuar e për t’i dhënë lamtumirën e fundit. Për të 

ngushëlluar nga afër familjen e saj. Rasti i dytë i 

trishtueshëm që s’do mund ta harroj është ai i Alketa 

Gërxhaliut nga Kosova, e cila nuk arriti ta përballonte 

operacionin. Këto janë momente ku mendon se shpirti të 

thehet nga dhimbja, por edhe që të jep forcë të ndihmoj 

fëmijët e tjerë që të mos kenë fatin e këtyre dy vajzave. 
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A janë shqiptarët që jetojnë në Austri një ndihmë 

dhe mbështetje për ju? Çfarë mund të na thoni për 

këtë aspekt? 

Jam e lumtur që mu dha mundësia të falënderoj familjet 
kosovare, e të gjitha ato familje tjera nga treva të 

ndryshme, për ndihmën dhe përkrahjen e pakursyer që i 

kanë dhënë fëmijëve tanë dhe neve si shoqatë. Pa 

ndihmën e tyre të pakursyer do kishte qenë shumë e 

vështirë rrjedha e punës tonë. Të përmend emra janë 

shumë. Ata njerëz që hapën zemrën dhe dyert për 
fëmijët tanë. Patjetër se çdo njëri prej tyre e gjen veten 

në fjalët e mia. Me keqardhje dua të theksoj që familjet 

shqiptare të ardhura nga Shqipëria janë paksa të 

rezervuara dhe ende hezitojnë të bëjnë atë që duhet të 

bënin. 

 

Nëse do ju jepej edhe njëherë një mundësi e dytë me 

përvojën, përkushtimin si nënë dhe si aktiviste e 

palodhur në shoqata humanitare çfarë do kishit 

dëshirë të bënit për të realizuar një ëndërr që ka 

mbetur e mbyllur në kujtesën tuaj? 

Mundësia e dytë them se më është dhënë dhe se e kam 
realizuar. Kjo ka qenë gjithmonë ëndrra ime. Gjatë 

fluturimeve në Shqipëri unë ëndërroja, njëkohësisht 

shpresoja, që ndonjëherë do të bëhej i mundur fluturimi 

drejt Kosovës. Kur e kam filluar punën time kur erdha 

në Austri jam kujdesur për një fëmijë pesë vjeçar. Pastaj 

fillova angazhimin si vullnetare në shoqatën “Allianz 

für Kinder”, ku punova për tetë vite si përkthyese dhe 

përcjellëse e fëmijëve. Më pas erdhën pritjet me orë të 
tëra nëpër spitale, deri në mbarim të operacioneve. Nga 

natyra jam njeri i hapur. Për mua nuk kanë rëndësi nga 

vijnë njerëzit, çfarë feje apo kombësie kanë. Mua më 

bën të lumtur fakti që arrij sado pak me ndihmën time 

t’i bëjë të lumtur këta njerëz, e sidomos fëmijët. Sa për 

ëndrrën e parealizuar në sirtar që ndoshta shumë prej 

nesh e kanë, ajo ka kohë që është bërë realitet. Kam 

pasur edhe periudha të vështira në jetën time. E një nder 

këto ka qenë divorci. Kjo kohë ishte shumë e vështirë. 

Nuk mendoja gjë tjetër vetëm dëshiroja të ikja diku larg, 

të kujdesesha për njerëzit që kishin nevojë për mua. 

Mendimin dhe dëshirën për tu larguar sa më larg ma 
bllokuan fëmijët shqiptarë. Por, u mendova gjatë, i 

thashë vetes: -Fëmijët e vendit tim kanë shumë nevojë e 

për mua dhe unë dua të kujdesem për ta. Ka vite që 

punoj për këtë, ndërsa që nga viti 2004 u bë mundësimi 

i ardhjes së fëmijës së parë nga Kosova për shërim në 

Austri. 

 

Emri juaj është i njohur në të gjithë trevat shqiptare, 

po ashtu edhe në Austri. Si ndjeheni ju si grua, si 

nënë, pasi jo shumë gra bëjnë atë që bëni ju. Ҫfarë 

do donit të ju transmetonit grave e vajzave shqiptare 

që nuk janë edhe aq aktive në jetën shoqërore ku ato 

jetojnë? 

Gruaja si qenie është shumë e brishtë. Ajo ka nevojë për 

mbështetje për të ecur e përballuar me sfidat që i sjell 

jeta. Nuk duhet të ngurrojnë. Duuhet të flasin, të hapen, 

të kërkojnë ndihmë. Jeta është dhuratë e Zotit dhe 

jetohet vetëm njëherë. Në diasporë ndjehet një boshllëk 

intelektual dhe beteja vazhdon për fuqizimin e rolit të 

gruas. Gjitha gratë e vajzat të cilat kanë mundësi të 

shkollohen le ta bëjnë këtë. 

 

Ju jeni anëtare nderi e shoqatave artistike e 

kulturore me veprimtari në Austri. Çfarë ndjenje ju 

jep kjo dhe si ndiheni kur shumë shqiptarë ju 

prezantojnë me emrin ‘‘Nënë Tereza’’ e dytë? 

Është e vërtetë që jam anëtare nderi e shumë shoqatave 

shqiptare, por edhe ato Austriake. Jam anëtare nderi në 

Këshillin për Integrim në Steyr (Caritas dhe Volkshilfe). 
Kjo me jep një nder e kënaqësi të jashtëzakonshme. Por, 

kënaqësia dhe lumturia më e madhe është kur 

bashkatdhetarët e mi më emërojnë anëtare nderi. Po 

ndalem te ajo që shqiptarët me thërrasin ‘‘Nënë Tereza’’ 

e dytë, kjo më lumturon tej mase, me jep krahë dhe 

forcë për faktin që Nënë Tereza ka qenë dhe mbetet 

idhulli im. S’mund t’i harroj fjalët e një prindi, kur me 

tha: ”Zonja Fatime, fotot e Nënës Terezë ka kohë që i 

kemi zëvendësuar me ato tuat”! Ndërkohë prindi merrte 

djalin e tij ta shëruar në krahë. Këto fjalë do mbeten të 

paharruara në kujtesën time. 

 

Ç’plane dhe objektiva keni për të ardhmen dhe si 

mendoni t’i realizoni ato? 

Planet dhe synimet e mija janë të punoj, e të luftoj me të 

gjitha mundësitë përkundër pengesave që për momentin 

që vijnë nga Ministria e Shëndetësisë në Kosovë që 

puna jonë të vazhdojë. Nuk mund të them se në interes 

të kujt është kjo, por ju lutem njerëzve përgjegjës në 

Kosovë të bëjnë thirrje e të ndikojnë në Ministrinë e 
Shëndetësisë që të na ndihmojnë në punën tonë të 

mëtejshme. I falënderoj nga zemra të gjithë ata që 

kontribuuan, si ata që na ndihmuan me të holla, ashtu 

edhe ata që hapen shtëpitë e tyre për këta fëmijë, duke 

shpëtuar shumë jetë të reja. Duke parë nevojën dhe 

kërkesën e vazhdueshme të pacientëve nga viset 

shqiptare, ju bëjë apel bashkatdhetarëve dhe kompanive 

shqiptare që të kontribuojnë e të hapin zemrat e tyre për 

këta fëmijë në nevojë. 

Meqenëse mu dha mundësia për të intervistuar ketë grua të 

mrekullueshme, doja të cekja edhe unë për lexuesit e ‘‘Diellit 

Demokristian’’ dy fjalë: Në vitin 2001 kisha edhe unë probleme 

me djalin tim dhe falë zonjës Fatime mu mundësua ardhja e djalit 

dhe shërimi i plotë i tij këtu. Më pas e njoha atë edhe 

personalisht. Nëse do ta përshkruaja nënë Fatimen siç e quajnë 

fëmijët do thoja vetëm kaq: -Nëse ka ndonjë temë ku nënë Fatimja 

flet e nuk di të ndalet ato janë sigurisht fëmijët. E kur flet për to 

portat e kujtesës hapen e ajo flet me një rrjedhshmëri për to duke 

kujtuar çdo gjë në detaje. E të mos harrojmë që numri i fëmijëve e 

kalon shifrën 1 000. E dashur, tolerante, e palodhur, e thjeshtë me 

një pasion të jashtëzakonshëm për jetën e punën bamirëse ajo 

është idhulli të cilën e dua dhe e çmoj pafundësisht. Jeta e puna e 

saj nuk mund të përshkruhet në rreshta. As në mënyrë sistematike 

apo komplekse. Duhet të jetë e thjeshtë të kuptohet lehtë nga 

njerëzit. Por thjeshtësisë së saj i shtohet egërsia për të cilën ajo 

lufton e punon për lirinë e pavarësinë e saj personale. I urojmë 

zonjës Fatime Blakaj kësaj gruaje, nënë e palodhur, jetë të gjatë e 

suksese në punën e saj fisnike.  

Intervistoi: Majlinda Zenelaj 
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Intervistë me këngetarin e mirënjohur në Austri, Nikollë Gjini 
   
 

 

 

 

 

 

 

I nderuari Nikollë, kur keni filluar të merreni me muzikën dhe këngën? 
Kënga është bërë pjesë e jetës sime. Kam filluar të këndoj që në moshë të re, 

atëherë kur isha shtatë apo tetë vjeqar. Që nga ajo kohë jam munduar të jem 

sa më afër muzikës së mirëfilltë shqipe. 

 

Cila ishte dalja juaj e parë në skenë? 
Para publikut fillimisht u paraqita si nxënës i shkollës fillore, në koncertet që 

organizonim në atë periudhë, e që për motiv kishin kërkesën e pashuar për 

liri të popullit shqiptar. Po ashtu do doja të theksoj se kam qenë, dhe 

kushtimisht ende jam, anëtar i shoqërisë kulturo-artistike ‘‘Agimi’’ nga 

Prizreni. Aty nisa dhe aktivizimin e parë profesional në kuptimin e plotë të 

fjalës, fillimisht si anëtar i korit. Me këtë rast, vlen të potencohet se një ndër 

themeluesit e kësaj shoqërie me traditë kombëtare dhe e cila vazhdon të 

kultivojë muzikën e vjetër qytetare ishte i madhi Anton Çetta.  

 

Cilin lloj të muzikës e kultivoni ju dhe cili zhanër ju ‘‘fle’’ më shumë në 

zemër? 
Ndjehem shumë mirë në folkor, ndërsa pëlqej po ashtu edhe muzikën 
popullore. 

 

Sa kohë keni që jetoni në Austri dhe sa jeni integruar në shoqërinë 

vendase? 
Ka shtatë vite që jetoj dhe veproj në Graz. Fëmijët vijonë shkollimin, ndërsa 

unë përpiqem që të kem sa më shumë kontakte me qytetarë austriakë. 

 

Cili është mendimi juaj për këngëtarët shqiptarë në diasporë? 
Mendoj se në perëndim kemi mjaft këngëtarë të mirë. Për fat të keq, ata nuk 

po gjejnë hapësirën që meritojnë me talentin e tyre. Kjo dhe për shkak se 

publiku ende nuk po arrin të dallojë vlerën nga antivlera. Në të shumtën e 
rasteve, lloji i muzikës që po kërkohet nga audienca nuk përfaqëson stilin 

dhe melosin e muzikës shqiptare. Unë kam kontakte me disa nga kultivuesit 

e muzikës shqipe, sidomos në Austri, dhe mendoj se këtu, deri në një masë, 

ende po ruhet respekti për këngën tradicionale burimore shqipe. 

 

Sa janë tekstet të rëndësishme për kompletimin e një kënge të mirë? 
Teksi është ajri pa të cilin nuk jetohet. Ai është edhe shpirti i këngës. Unë 

personalisht jam munduar që të shkruaj disa tekste këngësh apo të bëj 

përshtatjen (adaptimin) e teksteve të vjetra, si ‘‘Këngë për Shaban Demen’’, 

‘‘'Martirët e Karadakut’’ (përpunim), etj. 

Sa keni qenë të angazhuar në aktivitetet muzikore që organizojnë 

shoqëritë e ndryshme shqiptare në Austri? 
Në këtë kontekst mendoj se kam qenë mjaft aktiv, sidomos në kuadër të 

manifestimeve të organizuar nga shoqatat ‘‘12 qershori’’ në Vjenë, ‘‘2 

korriku’’ në Wiener Neustadt, Liga Shqiptare e Futbollit në Austri, klubet e 

futbollit ‘‘Vllaznimi’’ dhe ‘‘Lahuta e Malësisë’’ nga Vjena, etj. Po ashtu 

kam marrë pjesë si këngëtar edhe në mbrëmje të ndryshme rinore si dhe 

gazmende familjare në pothuajse të gjitha qytetet e Austrisë. 

 

Cilat janë planet tuaja për të ardhmen? 
Pres që së shpejti të jem në gjendje të inçizoj një këngë popullore me motive 

patriotike të cilës planifikoj të ja bashkangjes edhe një video klip. 

 

Cila do të ishte porosia juaj për 

lexuesit e revistës ‘‘Dielli 

Demokristian’’? 
Së pari urime të gjithëve 100 

vjetorin e Pavaresisë së Shqiperisë. 

Njëherit ju dëshiroj shëndet, fat dhe 
suksese në jetë të gjithë shqiptarëve 

kudo që janë në botë. 

 

Intervistoi: Mark Marku 
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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 themelua ekipi i futbollit SV Albania 

 
Ne vere te ketij viti në 

Vjenë u themelua edhe ekipi 

i futbollit SV Albania. Ekipi 

garon në ligen e katërt të 

Austrisë. Struktura e parë e 

klubit ishte kjo: kryetar, 
Nderim Istrefi, nënkryetar 

Argetim Hani, sekretar Mair 

Istrefi, arkëtar Samed Vinca. 

Trajner u zgjodh Lulzim Bojku kurse kapiten i ekipit është Robert Gjinaj. Në 

këtë klub aderojnë anëtarë nga të gjitha trojet shqiptare. SV Albania është 

befasia më e këndshme e kampionatit dhe momentalisht gjendet në pozitën e 

pestë. Synimet e klubit janë që 

këtë vit të stabilizohet në ketë 

kategori dhe qe se shpejti të 

kualifikohet në ligën e tretë. 

 

 

 

 

 

Shpëtim Shala fiton edhe një meq tjetër në Vjenë 

Schwechat/Vjenë, Austri, 2 nëntor 2012 – Bokseri profesionit nga Peja i cili jeton 

dhe studion në Vjene, 27 vjeqari Shpëtim Shala ka arritur edhe një fitore të 

vlefshme. ‘‘Bomberi’’ kosovar këtë radhë demoloi në gjashtë raunde bokserin 

hungarez Attila Baran. Shala tashmë ka 15 fitore nga po aq meçe të zhvilluara në 

boksin profesionist.   

 

 

 

 

 

Turneu i shahut në Vjenë 
 

Vjenë, 10 nëntor 2012:- Nën organizimin e grupit inciativ për krijim e klubit të shahut ‘‘Arbëria’’, në Vjenë, u zhvillua 

turneu i shahut për nder të 100 vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë. Në këtë aktivitet morën pjesë 16 lojtarë, 12 në 

kategorinë e seniorëve dhe 4 në atë të juniorëve. Loja u zhvillua me sistemin zviceran, ndërsa fitues u shpallën: 

 

Në këte turne i pranishëm ishte edhe Besim Xhelili, kryetari i shoqatës kulturore 
‘‘Aleksandër Moisiu’’ nga Vjena si dhe Gjon Demaj, anëtar i kryesisë së klubit 

të futbollit ‘‘Lahuta e Malesisë’’. Fituesit u shpërblyen me kupa dhe medale, 

ndërsa për të gjithë pjesëmarrësit grupi inciativ ndau mirënjohje. Sponzorë të 

këtij turneu ishin ‘‘Cafe Timi’’ dhe shtypshkronja ‘‘ Alba Kopie’’.  

 

Me këtë rast, grupi inciativ mori vendimin që të fillohet me procedurat ligjore 

për regjistrimin e klubit të shahut ‘‘Arbëria’’ para fundit të këtij viti. Kryetar i 

grupi koodinues njëzëri iu zgjodh  Xhevat Xhemaili. 

 

http://www.futbollishqiptar.eu/
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Shkruan: Hazir Mehmeti, Vjenë 

Liga Shqiptare e Futbollit në Austri përfundon me sukses kampionatin 
 

Tani me përvojë çdo gjë ishte më mirë e përgatitur dhe organizuar nga 

prijësit e Ligës, lojtarët dhe veprimtarët.  Shiu i vjeshtës nuk e pengoi 

rrjedhën e garave. Në këtë ngjarje sportive morën pjesë, mes tjerëve, edhe 

Ibrahim Makolli, Ministër për Diasporë i Kosovës, Sabri Kiqmari, 

Ambasador i Republikës së Kosovës në Austri, Anton Marku, këshilltar në 

Ambasadën e Kosovës dhe mysafirë vendor lokalë. Garat përmbyllëse të 

kampionatit i hapi kryetari i LSHFA Qani Sulejmani. Ai i përshëndeti 
mysafirët e rastit. Ndërsa në fjalën e tij Ministri i Diasporës I. Makolli i 

ardhur enkas për këtë manifestim festiv, mes tjerash tha: “Kam ardhur me 

kënaqësi të shoh talentët e rinj të futbollit që po shkëlqejnë gjithandej botës. 

Në këtë kuadër edhe këtu në Austri, ku talentët po i bëjnë nder shqiptarëve 

kudo që jemi. Do të dëshiroja që ata të vazhdojnë rrugën e Xherdan Shaqirit, 

Granit Xhakës e shumë të rinjve futbollistë të talentuar”.  

 

Në vazhdim fjalën e rastit e mori Sabri Kiqmari, Ambasador i Kosovës në 

Austri. Ai pasi i përshëndeti të pranishmit shtoi: “Në emër të Ambasadës së 

Republikës së Kosovës ju përshëndeti përzemërsisht. Liga Shqiptare e 

Futbollit në Austri është njëra nga organizimet tona më funksionale këtu. 

Jam krenar me ju dhe gjithë stafin e juaj, që nga lojtarët, trajnerët e gjyqtarët. 
Ju dëshiroj suksese në mbajtjen e këtij hapi pozitiv edhe në vitet tjera. 

Gjithashtu, ekipi i parë futbollistik shqiptar ‘‘Albania” në ligën rajonale 

vendor do ta ketë përkrahjen time të vazhdueshme. Urime skuadrës 

kampione të LSHFA për vitin 2012, ekipit “Vllaznimit”!   

FC Vllaznimi, kampion për vitin 2012 

 

Në vazhdim kryetari i LSHFA, Qani Sulejmani  shtoi: “Sot është ditë e 

veçantë për pjesëmarrësit e kampionatit të futbollit. Një vlerësim i imi për të 

gjithë ata të rinj që e përkrahen ligën tonë. Shpresoj se ky bashkëpunim i ynë 

me të gjithë të interesuarit dhe përkrahësit tanë do vazhdoj edhe në të 

ardhmen. Porosia ime është për ata të rinj që nuk ishin pjesë e jona të na 

bashkëngjiten”. Ai i falënderoj në vazhdim të gjithë stafin që i dhanë jetë 

Ligës, gjyqtarët, anëtarët e komisioneve, trajnerëve, lojtarëve e në veçanti 

donatorët.  

 
Paraqitjen komunikuese me publikun rreth ecurisë dhe programit e udhëhoqi 

veprimtari me përvojë dhe sekretar i Ligës, Januz Saliuka. Ai posaçërisht e 

përshëndeti austriakun Walter Danis, menaxher i stadiumit i cili gjithmonë 

gjeti mirëkuptim ndaj kërkesave tona. Në shenjë nderimi atij iu nda një 

mirënjohje. Rreth disiplinës dhe 

rrjedhës së garave raportin e 

paraqiti veprimtari Halil Jashari, 

arkëtar i Ligës: -“Garat sollën 

kampionin e këtij viti, Ekipin e 

Futbollit ‘‘Vëllaznimi”, i cili 

grumbulloi 52 pikë nga ndeshjet e 
zhvilluara gjatë kampionatit. 

Nënkampion doli KF ‘‘Struga” 

me 41 pikë e pasuar nga KF 

‘‘Megi” (34), ‘‘Timi”(34), 

“Shqiponja” (33), “Lahuta e 

Malësisë” (29), “Afrim Zhitia” 

(13), “Mërgimi” (11), “Bish” (8) 

dhe në fund ekipi “Gostivari” me 

6 pikë’’.  Për fituesit u ndanë 

kupa dhe medalje.   

Futbollisti më i mirë i ligës u 
shpall Ambroz Malaj nga klubi 

Vëllaznimi 

 

Lojërat u karakterizuan me një 

disiplinë të lartë dhe respekt të 

ndërsjellëtë. Ekipi më i 

disiplinuar u shpall FC ‘‘Timi” i 

menaxhuar nga Mexhid Bislimi.  

 

Më pas, këngëtari i njohur 

Nikollë Gjini këndoi këngë nga 

melosi popullor e argëtues duke e 
bërë ambientin vërtetë festiv. 

Meloditë në fushën e gjelbër u 

shoqëruan me vallëzimet motrave 

Edmonda e Rajmoda Lekaj, dy 

talente në recitim e vallëzim që 

ndritnin fushën me kostumet 

kombëtare. Ditën akoma më 

madhështore e bënë gatimet e 

grave të vyera shqiptare nga 

kuzhina e jonë me traditë.  

 
Torta e përfundimit u nda në 

pjesë qindëshe, duke ëmbëlsuar 

shpresën tonë për nesër.

 


