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FJALA E REDAKSISË 
 
Të nderuar lexues, 
      
Kemi nderin t’ju përcjellim numrin e trembëdhjetë të revistës sonë dhe tuaj ‘‘Dielli 
Demokristian’’-Vjenë. Përgjatë më se tre viteve ju informojmë për aktivitetet e 
zhvilluara në javët dhe muajt që lëmë pas, jo vetëm në Austri por dhe më gjerë. 
Poashtu vullnetarisht po bëjmë të mundur edhe vazhdimin e botimit të një versioni të 

shkurtër 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 fillimi i viti të kaluar kemi hapur 
një faqe për komunikim me ju në platformën e rrjetit social ‘‘Facebook’’ me emrin 
Dielli Demokristian. Pra, ju mirëpresim! 
 
Revista ‘‘Dielli Demokristian’’ në Vjenë kësaj radhe sjell shkrime nga 
bashkëpunëtorët e shumtë nga Austria, Zvicra, Kosova, Rumania dhe  Australia.    

 
Edhe këtë herë do të keni mundësi të lexoni për ngjarje me rëndësi shoqërore dhe 
kulturore. Nga aktivitetet sportive vlen të veçohet fillimi e sezonit të ri të Ligës 
Shqiptare të Futbollit në Austri (LSHFA), suksesi i boksierit profesionist shqiptar në 
Austri, Shpëtim Shala si dhe të klubit të parë shqiptar në futboll të madh, SV 
Albania, i cili garon në ligën e katërt austriake. Lajm tjetër atraktiv është 
funksionalizimi i mëtejshëm i klubit të shahut ‘‘Arbëria’’ me seli në Vjenë.  
 
Në ndërkohë, po vazhdon diskutimi i idesë për themelimit të klubit të debatit 

‘‘Forumi Shqiptar’’ si një mekanizëm konkret i cili do të adresojë sfidat me të cilat 
ballafaqohet komuniteti shqiptar në Austri, si dhe do të dalë me propozime për 
përmirësimin e gjendjes aktuale. Pjesëmarrës pritet të jenë 20-25 persona të 
përzgjedhur dhe të dëshmuar si aktivistë dhe bartës të proceseve shoqërore dhe 
integruese në Vjenë dhe më gjerë. Në këtë kuadër është ringjallur edhe iniciativa për 
krjimin e një këshilli koordinues të shoaqatave shqiptare në Austri.  
 
Në këtë numër do të mund të lexoni analiza që merren me zhvillimet politike, 

ekonomike dhe shoqërore në hapësirat shqiptare. Numri i njohjeve të Kosovës i është 
afruar 100, ndërsa në në Shqipëri do të zhvillohen zgjedhjet parlamentare me 23 
qershor të këtij viti.  
 
Me këtë rast urojmë të gjithë shqiptarët kudo në botë-gëzuar 14 vjetorin e çlirimit të 
Kosovës.  
 
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’’, Vjenë do të dalë në shtator 
të vitit 2013. 
  
Këshilli redaktues falenderon të gjithë ata që ndihmuan në realizimin dhe botimin 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! 

Të drejat e autorit: @dielli.demokristian 

 

 

Këshilli redaktues:  Bashkëpunëtorë të jashtëm: 
Kristina Pjetri, studente  Hazir Mehmeti Valentina Pjetri 
Mark Gjuraj, aktivist  Anita Marku Majlinda Saliaj 
Vilson Kola, Dr. Med.   Agron Shala Agim Deda 
Lush Neziri, aktivist  Lush Culaj Xhenc Bezhi 
Mark Marku, student  Edvana Gjashta Zef Ndrecaj 

        
         

     

 

  

  

  

 

 

 

 

 

http://www.diellidemokristian.eu/
mailto:dielli.demokristian@gmail.com
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Ramiz Selimi, Linc/Vjenë 
 

 

 

 

Përpjekja për ndryshimin e mentalitetit të dyfishohet 

 
 

Është një pyetje që ka nevojë për 
një analizë të hollë: -A ndryshon 

njeriu? Kultura shqiptare na ka 

mësuar të besojmë se njeriu nuk 

ndryshon, se “ujku qimen e 

ndërron, por zakonin s’e harron”, 

e të tjera fjalë shqiptare. Përvoja 

njerëzore, në të kundërt, qysh nga 

mendimtarët e lashtësisë madje, 

dëshmon se njeriu jo vetëm që 

ndryshon, por e ka për natyrë 

ndryshimin. Kjo do të thotë se 
mohimi i shqiptarit në këtë pikë, 

shpirti i mos-ndryshimit, nuk 

është normal, nuk është natyror, 

pavarësisht nga folklori i kombit. 

Me kalimin e kohës ai është i 

detyruar t’i përshtatet rrethanave 

të reja. Njeriu, pra, është i prirur 

të ndryshojë. Intelektuali që nuk e 

humbë shpresën e ndryshimit 

mbetet intelektual, domethënë 

kur e ndan veten nga të shumtët, 

përndryshe ai bëhet popull. 
Intelektualët më cilësorë kanë 

qenë dhe janë ata që nuk 

adhurohen nga pushtetet. 

Gjithashtu ata nuk adhurohen as 

nga populli. Kjo shtresë e 

intelektualëve janë ata që na 

ndihmojnë të ndryshojmë. 

Atëherë kur ai ka frikë, kur ka 

turp, kur rebelohet, kur s’ka dritë, 

kur bëhet rob i pushtetit të 

shprehive, ai kurrë nuk do të 
ndryshojë. Pra, njeriu nuk 

ndryshon vetëm atëherë kur ai 

nuk ka vullnet apo nuk do të 

ndryshojë. Në këtë pikëpamje 

është vështirë të ndryshojë njeriu. 

Prandaj edhe ndryshimet në 

shoqërinë tonë janë shumë të 

ngadalta. Në mentalitet përveç 

ndryshimeve të ngadalta, 

ekzistojnë edhe ndryshimet 

individuale, si pasojë e 
ndërgjegjësimit grupor dhe 

politikave sociale. Edhe këto 

ndryshime janë të ngadalta, me 

dallime në rrethana të ndryshme 

për secilin rast. Kjo nuk ka të 

bëjë me shoqërinë, por ajo ka të 

bëjë me shumë me eksperienca e 

ngjarje të ndryshme personale. 

Ndryshimet në mentalitetin e njerëzve lexohen sidomos në statistikat vjetore 
të vendeve të qytetëruara, duke bërë sondazhe për një temë të caktuar në një 

pjesë të shoqërisë dhe duke bërë krahasimin se si njerëzit tani e shohin atë 

temë, dhe se si e shihnin të njëjtën temë a fenomen dhjetë vjet më parë. 

Statistikat qeveritare japin detaje me numra e me përqindje, ku shquhen 

qartë ndryshimet në botëkuptimin e njeriut, njerëzit bëhen më njerëz. Për 

këtë arsye, rezultatet e studimit, sado që vlejnë drejtpërdrejt vetëm për 

shpjegimin e problemeve psikologjiko-morale të individëve të veçantë, 

tërthorazi, mund të përdoren për të hedhur dritë mbi vështirësitë që hasin 

shoqëritë e pazhvilluara demokratike në rrugëtimin e tyre drejt demokracisë 

liberale funksionale. Që të funksionojë demokracia liberale, shumica 

dërrmuese e zyrtarëve publikë duhet të jenë të ndershëm. Për shembull, me 
një gjuhë më të thjeshtë, mund të themi se një zyrtar që e ka ndershmërinë në 

gjak do të bëjë atë që është e drejtë të bëjë, pavarësisht se kolegu i tij i 

pandershëm mund ta shtrembërojë të drejtën.  

 

Përpjekjet për ndryshime institucionale dhe mentalitare duhet të dyfishohen. 

Pse? Për faktin e thjeshtë se këtyre ndryshimeve u bie edhe barra e rëndë e 

balancimit të negativitetit që, mund të jetë i skalitur ndër shekuj në kodin 

gjenetik të shumë shqiptarëve. Si parakushte për ndryshim, këtu, kemi dy 

fjalë kyçe, pendim dhe gatishmëri, Dikush pendohet për të kaluarën, 

dëshiron patjetër që të mos përsëritet i njëjti problem dhe ai kërkon patjetër 

ndryshimin duke menduar ndryshe dhe duke vepruar ndryshe. Ata që nuk 

janë të lumtur me të tashmen edhe ata e mbajnë zemrën hapur për gjëra të 
reja, për ndryshime. Ky është ndryshimi i vërtetë i njeriut. Personi është ai 

që orienton drejtimin e vet me mendimet e tij ditore. Sugjerimet në shoqërinë 

tonë po luajnë rol vendimtar në ndryshimin e ngadalta të mentalitetit. Nuk ka 

rëndësi se kush është personi në fjalë, nëse është nga “familje e mirë”, nëse 

është “i ndershëm”, “i besës”, “patriot”, “burrë shqiptar”, e të tjera, ato në të 

vërtet janë dokrra. Për më keq, nuk ka aspak rëndësi nga i rrjedh fisi, çfarë 

biografie ka, sa mëkate ka bërë ai dje, sa kanë bërë familjarët apo farefisi i 

tij, sa para kishte dje, sa para ka tani, me kë ka bërë miqësi, si e ka fytyrën, e 

të tjera shpikje shqiptare. Sepse ka shembuj të shumtë në botë, që e 

vërtetojnë të kundërtën, me atë të logjikës shqiptare. Ndryshim i mentalitetit 

do të thotë ndryshim i sjelljes shoqërore. Një pjesë e madhe e shoqërisë sonë 
duke filluar nga intelektualët e gjerë të populli, profilin personal e ndërtojnë 

në bazë të sugjerimeve të personave të dashur apo idhujve të tyre. Kjo formë 

e ndërtimit të profilit është tejet e dëmshme për shoqërinë tonë. 

 

Bie fjala pushtetarët e sotëm sugjerojnë fjali dhe gjëra që atyre do tu 

ndihmojnë të mbesin ose të vijnë në pushtet për momentin. Ata aspak nuk 

janë të interesuar të bëhen ndryshime të shpejta. Sugjerimet e intelektualëve 

të pasluftës, jo vetëm që janë të dëmshme për ndryshim mentaliteti, por ato 

pengojnë komplet zhvillimin e një shoqërie. Fatkeqësisht edhe profesorët e 

mësuesit po luajnë rol negativ në ketë drejtim, diku me vetëdije e diku tjetër 

pa vetëdije, duke sugjeruar me mendime të vjetra që nuk i përkasin 
civilizimit. Prandaj kemi ndryshime tepër të ngadalta që nuk ndihmojnë 

zhvillimin e shoqërisë. Personat e gatshëm për ndryshim nuk ndihen mirë me 

të tashmen. Atyre nuk ju bëhet nami se “ç’do të thotë bota”. Ata e 

kapërcejnë drojën dhe ngrihen mbi vetveten e mbi bashkëkohësit. Në fakt, 

thirrja e ndryshimit vjen për të gjithë njerëzit, edhe pse ndryshe për secilin. 

Mjafton të kemi veshë që dëgjojnë mirë e zemër guximtare dhe të shohim 

situatën çfarë kemi tani, për të bërë apel dhe thirrje për ndryshim. 
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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 

nga viti 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.  
 

 

 

 

Përkthyeset nëpërmjet telefonit 

 
’’Çdo komunikim ka një përmbajtje dhe një aspekt këndvështrues të marrëdhënies. Kjo  e fundit përcakton të parën’’ 

 

 
Për arsye të ndryshme nuk është e mundur që një 

përkthyes ose përkthyese profesioniste të jenë të 

pranishëm dhe të marrin pjesë drejtpërdrejtë në bisedë. 

Mënyra më e mirë është kontaktimi i/e përkthyesit/ses 

telefonike në raste urgjente, se sa kontaktimi i urgjencës 

në numrin e telefonit 144 dhe t’i kërkoni ndihmë. Kjo 

është një nga format më ideale e përfshirjes të një 

përkthyesi/se profesionist/e ose ndërmjetësuesve 
ndërkulturor. Për të bërë të mundur bashkëbisedimin në 

trekëndësh midis pacientëve që nuk e flasin gjuhën 

zyrtare ose nuk kanë njohuritë e duhura në fushën 

gjuhësore nevojitet ndihma e përkthyesit/ses 

profesionist/e ose ndërmjetësuesve ndërkulturor.  

 

Në disa situata, nuk është e mundur që një përkthyes/e  

profesionist/e të jetë gjithmonë në gatishmëri dhe po 

ashtu të jenë të pranishëm vazhdimisht fizikisht gjatë 

bisedës dhe të kontribuojë në heqjen e pengesave gjatë 

bisedave. Në këto raste është e mundur që nëpërmjet një 

kërkese të bëhet e mundur inkuadrimi i/e një 
përkthyesi/se ose ndërmjetësuesve ndërkulturor 

nëpërmjet telefonit.  

 

Përdorimi i kësaj mënyre të interpretimit nëpërmjet 

telefonit është e rekomanduar vetëm në disa situata të 

caktuara në të cilën përkthyesit nuk janë shpeshherë të 

pranishëm. Por është më se e mjaftueshme që nëpërmjet 

linjës telefonike të krijohet mundësia e komunikimit me 

bashkëbiseduesit ose partnerët si dhe të ndihmojë  

klientët që bashkëbisedimi të rrjedhë pa probleme. Edhe 

në situatat të vështira jepet mundësia që ky lloj 
komunikimi të ofrohet nëpërmjet telefonit, kur për arsye 

organizative është e pamundur që prania e një 

përkthyesi/se ose ndërmjetësueseve  ndërkulturor të jenë 

në çdo kohë në gatishmëri të autoriteteve që u nevojitet 

ndihma e një përkthyesi/se për të përkthyer. Kjo metodë 
bën të mundur komunikimin mes të dy palëve, redukton 

problemet,dhe në këtë mënyrë lehtëson brengat e 

njerëzve. Vlen për të përmendur se ky lloj komunikimi 

nëpërmjet telefonit ka kuptim vetëm nëse intervistuesi 

përcjell informacione të rëndësishme ose cakton datat 

për takimet e mëtejshme që mbartin informacione të 

rëndësishme.  

 

Që nga 1 prilli i vitit 2011 në Zvicër ekziston  një 

qendër kombëtare telefonike. Kjo lloj mënyre e 

interpretimit nëpërmjet telefonit do të ishte shumë e 

dobishme në qoftëse do të ofrohej edhe në Austri. Së 

pari mund të shmangen keqkuptime gjatë bisedave në 
raste urgjente. Së dyti kostot për përkthyesit do të jenë 

të ulëta, në qoftë se në raste të caktuara nevojitet vetëm 

transmetimi i informacioneve për personin që ka nevojë 

për ndihmë, si dhe kanë një rëndësi të veçantë dhe po 

ashtu për të caktuar takime të tjera, ku përkthesi/sja 

duhet të jenë të pranishëm. Shpeshherë përdorimi i kësaj 

metode e ul mjaftueshëm frikën e personave që kërkojnë 

ndihmë, dhe po ashtu zvogëlon ngarkesën aktuale si dhe 

lehtëson komunikimin edhe kur personat nuk e 

zotërojnë gjuhën zyrtare. 
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Fejton aktual

 

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

 

 

 

 

 

Populli shqiptar në vorbullën e ndërgjegjes ‘‘në mëdyshje’’ 
 

Ecja drejtë një pjekurie të 

ndërgjegjes kombëtare nuk mund 

të zërë fill nëse shpirti nuk është i 

lirë nga një sëmundje 

vdekjeprurëse, sot shumë e 

përhapur: indiferenca ndaj së 

vërtetës. Tendenca e elitave të 

kombit tonë, qofshin politike, 

akademike, kulturore dhe fetare 

për të formuar një ndërgjegje 
aktuale sipas shijeve dhe 

perceptimeve individuale, duke i 

dhënë vetes mundësinë e 

vendimit si arbitraritet suprem të 

asaj se çfarë është e vërtetë dhe 

çfarë është gënjeshtër do të 

shpërfaqë të tërë përpjekjen tonë 

për liri dhe prosperitet. 

 

Duket qartë se zanafilla e 

indiferencës ndaj së vërtetës 

qëndron thellësisht në 
psikologjinë meskine që pseudo-

elitarët mundohen t’i imponojnë 

masës së gjerë të popullit. 

Ndodhë shpesh që ndërgjegjja të 

jetë e gabuar, falë injorancës së 

pa mposhtur apo lakmisë dhe 

nostalgjisë që ndjenë për të 

kaluarën e afërt ose të largët. Si 

rezultat ndërgjegjja bëhet 

tërësisht e verbër. Si rrjedhojë e 

zakonit apo si produkt i 
‘‘shpëlarjes së trurit’’. Nuk 

gjendet e vërteta, nëse nuk duam; 

nuk njihet e vërteta nëse nuk 

duam ta njohim. Kërkimi i 

sinqertë i së vërtetës qon jo vetëm 

në respektimin e kërkimit të 

tjerëve, por edhe në dëshirën e 

një kërkimi të përbashkët. Faktet 

nuk duhet pandehur por duhet 

provuar. Me shprehjen ‘‘formim i 

ndërgjegjes aktuale’’ do të duhej 

të kuptojmë pikërisht procesin 
nëpërmjet të cilit subjekti arrin të 

ketë një gjykim, në dukje të 

veprimit që duhet kryer, duke 

vendosur çfarë duhet bërë dhe 

çfarë duhet shmangur në një 

rrethanë të caktuar. Gjithçka që 

ka tendencë imponimi nga ana elitare në dëm të së mirës së përgjithshme 

dëmton thellë ndërgjegjen themelore. Dëshira e elitës aktuale, qoftë politike 

apo fetare, që të bëjë botën përreth vetes sipas nevojave dhe dëshirave 

individuale, përbën një ambicie titanike dhe tmerrësisht të dëmshme për 

shoqërinë. Shikuar nga ky kontest lind përshtypja se kemi të bëjmë me një 

elitë që ka mangësi të mëdha perceptuese dhe dëmtime serioze cerebrale. 

Dihet botërisht se ndërgjegjja nuk është burim i së mirës dhe as i së keqes: -

Ajo është lajmërimi, është dëgjimi i një zëri i cili pikërisht quhet  zëri i 

ndërgjegjes. 

 
Çfarë  duhet që të ndodhë që këtë zë ta dëgjojë elita politike, fetare dhe 

intelektuale shqiptare? Vizionari Ibrahim Rugova thoshte ‘‘sa  më shumë që 

kombi shqiptar të rrëshqet drejt lindjes, aq ma shumë do të forcohet  

propaganda (dhe jo vetëm ) e Serbisë, se po lufton fundamentalizmin islam’’. 

Është për tu ndjerë krenar me faktin se populli shqiptar kultivon një tolerancë 

fetare të paparë. Fakti se populli shqiptar asnjëherë në historinë e tij nuk ka 

qenë më i lirë se sot, dhe veprimet aktuale tepër të pa matura, pikërisht tani që 

jemi të lirë, e vë në pikëpyetje edhe këtë tolerancë fetare për të cilën në një 

formë tepër populliste dhe vulgare e shfrytëzojnë politikanët tanë gjithandej ku 

shtrihen trojet tona. Tani që për herë të parë në këta gjashtë shekujt e fundit 

jemi të lirë të themi dhe të veprojmë çfarë  të duam, a po veprohet në drejtim 

të ruajtjes së kësaj tolerance? Përgjigjja është jo, dhe nëse është jo, atëherë 
rrjedhimisht del se toleranca fetare u ruajt nga fakti që ishim të robëruar dhe jo 

nga dashuria vëllazërore (me ca përjashtime). 

 

Nëse Kryeministri i Shqipërisë thotë se me popullin turk jemi vëllezër të një 

gjaku, nëse Kryeministri i Kosovës thotë se me popullin turk jemi vëllezër, 

nëse në Kosovë kemi dy parti islamike dhe një paralajmërim serioz se edhe 

Bashkësia Islame e Kosovës (BIK) do të futet në politikë (kopjim direkt i 

sistemit shtetëror Iranian edhe pse ata janë me shumicë shiite), nëse në trojet 

shqiptare gjinden qendra trajnimi për vullnetarët shqiptar që do të luftojnë në 

Siri përkrah kryengritësve të cilëve para pak ditësh ju bashkua edhe krahu i Al- 

Kaidës, nëse në Tiranë këmbëngulet që xhamia me katër minare të ndërtohet 
në një vend tepër të pa përshtatshëm, por siç tha analisti Fatos Lubonja se kjo 

ka të bëj ma tepër me vënien e vulës dominuese se sa për nevojat e 

besimtarëve, nëse në Kosovë është në përgatitje e sipër iniciativa e forumit 

rinor islam për të larguar nga sheshet figurat e mëdha kombëtare siç është ajo e 

Gjergj Kastriotit dhe e Nënës Terezë,  nëse peticioni i organizuar nga 

intelektualët dhe i nënshkruar edhe nga Ismail Kadare kundër ndryshimit të 

historisë quhet si ideologjik dhe tërësisht komunist vetëm e vetëm pse në 

peticion thuhet se sundimi osman nuk mund të ketë emër tjetër pos pushtues, 

atëherë duhet të pyetemi se për ku jemi nisur ne vallë?. Kristo Frashri 

shkruante se ‘‘vendimi që shpalli kuvendi kombëtar i Vlorës me 28 nëntor 

1912 për një shtet të vetëm kombëtar, të pavarur, me karakter demokratik, laik 

dhe iluminist shprehte aspiratën jo vetëm për të shkundur nga pikëpamja 
politike zgjedhën shekullore osmane, por edhe vullnetin për ta shkëputur 

Shqipërinë përfundimisht nga lindja dhe për ta kthyer fytyrën e saj nga 

perëndimi’’. 

 

Athua si guxojmë që të shkelim mbi mundin, djersën e gjakun e brezave duke 

pranuar, në mos okupimin fizik (klasik), okupimin shpirtëror. 
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Blic Info nga Austria 

 

24 prill 2013: Ligjëratë e kryetarit të PS, Edia Rama në Akademinë Diplomatike të Vjenës 
Kryetari i Partisë Socialiste dhe Zëvendës-Presidenti i Internacionale 

Socialiste, Edi Rama mbajti një ligjëratë në Akademinë Diplomatike të 

Vjenës. Në këtë manifestim folën edhe drejtori i Akademisë Diplomatike 

të Vjenës, Hans Winkler, Gerhard Marchl nga Karl Renner Institut dhe 

Andreas Schieder, Sekretar i Shtetit në Ministrinë e Financave të Austrisë. 

Ky aktivitet u përcoll nga një numër i madh i diplomatëve, akademikëve, 

gazetarëve, studentëve dhe pjesëtarëve të diasporës shqiptare në Austri. Të 

pranishmit parashtruan pyetje të shuma që kryesisht kishin të bënin me 

situatën politike në Shqipëri, raportet e saj me shqiptarët jashtë shtetit, etj.  

 

 

 
 

 

12 maj 2013: Homazhe përkujtimore tek monumenti i viktimave të nazizmit në kampin në Mauthausen 

Edhe këtë vit u shënua ngadhënjimi mbi fashizmin në shumë nga vendet që  

u prekën nga krimet fashiste kundër popujve tjerë. Pranë përmendores 

përkujtuese vunë kurora ambasadori i Shqipërisë në Ausrtri Dr.Vili 

Minarolli dhe atasheu ushtarak shqiptar në Austri. Kurora vuri edhe 

Dr.Sabri Kiqmari, ambasador i Republikës së Kosovës në Austri dhe stafi i 
ambasadës. Në nderim kishin ardhur mërgimtarë nga qyteti i Lincit dhe 

rrethina. Flamujt e dy shteteve shqiptare zbukuronin koloritin e hapësirës 

së flamujve të kombeve aleate kundër nazizmit. Në listën e të ekzekutuarve 

në Mauthausen janë edhe 133 shqiptarë të Shqipërisë, pa llogaritur edhe 

shumë nga shqiptarët e Kosovës dhe viseve të tjera etnike shqiptare. 

 

 

 

 

 

15 maj 2013: u mbahet koncerti i himneve të 12 shteteve të botës, ndër to edhe ai i Shqipërisë 

Në një koncert madhështor të mbajtur në kishën në lagjen nr. 15 të Vjenës, 
në Rudolfsheim, aty ku ka 20 vite që funksion Misioni Katolik Shqiptar në 

Austri dhe vendi ku mbahen meshat në gjuhën shqipe, për herë të parë në 

këtë konstilacion, u bë ekzekutimi i himneve shtetërore të 12 shteteve të 

botës. Ndër ta, një ndër himnet që u pëlqyen më së shumti ishte himni 

kombëtar shqiptar ‘‘Rreth flamurit’’. Himnet tjera që u prezantuan në atë 

mbëmje ishte edhe ai i SHBA, Gjermanisë, Austrisë, Francës, Britanisë së 

Madhe, Federatës Ruse, Japonisë, Armenisë, etj. Në koncert morën pjesë 

më shumë se 120 persona, ndërsa ekzekutese e himneve në fjalë ishte znj. 

Lusine Poppel, e cila deri kohë më parë ishte e angazhuar si organiste në 

kishën shqiptare në Vjenë.  

 

 

 

18 maj 2013: koncerti ‘‘live’’ i Rona Nishliut në Vjenë 

Këngëtarja Rona Nishliu ishte e ftuar speciale në një koncert në Vjenë i cili u 

organizua nga shoqata „Verein zur Integration und Förderung“ dhe u 

mbështetet nga deputetja austriake e Parlamentit Evropian, Ulrike Lunacek. 
Në këtë mbrëmje muzikore morën pjesë një numër i konsiderueeshëm i të 

rinjve shqiptare, sidomos i studentëve. Në skenë po ashtu defiluan edhe 

këngetare dhe këngëtarë të njohur, jo vetëm nga Austria por dhe shtete tjera. 

Ishte ky nje rast i mirë që publikut vjenez t’i ofrohet një pjesë e kulturës 

shqiptare. Mysafirët ishin të kënaqur të takonin edhe personalisht artisten 

tonë të njohur, ndërsa prezente në koncert ishte edhe mikja e dëshmuar e 

Kosovës, Ulrike Lunacek.  
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Info nga Kosova 

 

 

Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

Qeveria e Kosovës-Vlada Kosova-Government of Kosovo  
 

Ministria e Diasporës – Ministarstvo za Dijasporu – Ministry of Diaspora  
 

 
 
 
 
 

     Ftesë publike 
 

 

Propozime për çmimet që i ndan Ministria e Diasporës 
 

 

Ministria e Diasporës, në mbështetje të Ligjit të Diasporës dhe Mërgatës së Kosovës, si dhe  Rregullores nr.01/2012 për 

kriteret dhe mënyrën e ndarjes së çmimit vjetor të diasporës dhe mërgatës ose mërgimtarin më të suksesshëm të vitit, 

ndan çmimin për mërgimtarin ose grupin më të suksesshëm gjatë vitit 2013  në këto fusha: 

 

1. Veprimtari humanitare; 

2. Kontribut të veçantë për shtetin e Kosovës ose për diasporën dhe mërgatën; 

3. Arsim, shkencë ose teknologji; 

4. Kulturë, sport; dhe 

5. Biznes. 

 

Për kontribut të veçantë jetësor në fushat e lartcekura jepet çmimi post mortem. 
 

Ministria e Diasporës u bën ftesë publike të gjitha institucioneve shtetërore, OJQ-ve të ndryshme dhe grupeve të 

qytetarëve si në vend, po ashtu edhe pjesëtarëve dhe grupeve të diasporës sonë që t’i bëjnë propozimet e tyre për 

dhënien e çmimit.  

 

Çmimi nuk ka vlerë monetare, por dëshmon vlerësimin e jashtëzakonshëm të Ministrisë së Diasporës për mërgimtarin, i 

cili me veprimtarinë e tij ka kontribuar në promovimin, ruajtjen dhe kultivimin e identitetit kombëtar, kulturor, 

gjuhësor, arsimor, si dhe të vlerave të përgjithshme të Republikës së Kosovës. 

 

Propozimet duhet të dorëzohen në zyrat e Ministrisë së Diasporës, më së voni deri më 15 qershor 2013. 

 

Ato duhet të shoqërohen me biografi dhe dokumente, dëshmi dhe vlerësime të nevojshme të veprimtarisë së subjektit të 
propozuar. 

 

 

Adresa: 

Ministria e Diasporës - Ministry of Diaspora 

Adresa: Sheshi "Nënë Tereza", ish-ndërtesa e partive politike, 10000, Prishtinë 

Republika e Kosovës 

E-Mail: info.med@rks-gov.net 

Tel: 038 200 17 006 

       038 200 17 022 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:info.med@rks-gov.net
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OPINIONE: Fjala jonë

 

Oferta e shoqatave shqiptare në diasporë 
 

Që nga vitet 1980-ta kanë filluar 
tendencat e organizimit të jetës 

shoqërore të shqiptarëve në 

mërgim, sidomos në Evropën 

perëndimore. Ky proces u 

intensifikua edhe më tej në vitet 

para luftës në Kosovë. Pas vitit 

2000 kishte një stagnim të 

theksuar në këtë drejtim, për të 

pasur një ‘‘shpërthim’’ të 

vrullshëm të themelimit dhe 

funksionimit të shoqatave 

shqiptare në 5 vitet e fundit. As 
Austria nuk bën përjashtim nga 

ky fenomen. Por, cila është oferta 

e tyre sot dhe sa përfitojnë prej 

tyre pjesëtarët e diasporës sonë? 

 

Tradita versus mordernes 
Numrin më të madh të shoqatave 

e përbëjnë shoqëritë kulturo-

artistike, të cila ofrojnë kryesisht 

koncerte folkoristike, që zgjasin 

disa orë dhe mbahen me rastin e 
festave dhe datave të rëndësishme 

kombëtare. Anëtarët e tyre, për 

fat të keq, mblidhen vetëm herë 

pas here, pak ditë para zhvillimit 

të perfomancës kryesore. Pra, nuk 

ka vazhdimësi të provave të 

rregullta e as punë konsekuente me gjeneratat e reja. Në sektorin e arsimit 
është një shoqatë e mësuesve dhe prindërve shqiptarë, e cila me gjithë 

përpjekjet, nuk po arrin të shtrijë aktivitetetin e saj në tërë Austrinë dhe as të 

sigurojë mbështetje të duhur nga prindërit shqiptarë. Aktivitetet sportive kanë 

shënuar një progres të dukshëm, duke marrë në konsideratë krijimin e Ligës 

Shqiptare në Futboll në Austri dhe themelimin e klubit të futbollit SV Albania. 

Edhe inciativat humanitare dhe bëmirëse nuk mungojnë. Ajo që lë shumë për 

të dëshiruar është komunikimi, interaksioni dhe bashkëveprimi i studentëve, 

intelektualëve, artistëve (piktorëve, muzikantëve, dramaturgëve, etj) dhe 

ndërmarrësve të sukseshëm shqiptarë që jetojnë dhe veprojnë në Austri. Duket 

se ‘‘vorbulla‘‘ e elitave në diasporë po vazhdon. 

 

Intelektualët tanë do duhej gjetur mënyrë dhe forma të aktivizohen dhe t'i 
paraprijnë përmirësimit dhe avancimit të jetës shoqërore në Austri. Jo për të 

kërkuar pyetje për të kaluarën, por për të qenë në gjendje për të dhënë 

përgjigje për të ardhmen.  

 

Pse nuk po gjejnë përkrahje inciativat e reja? 
Në muajt e fundit në Austri kanë filluar të diskutohen disa iniviativa të reja, si 

ajo për krijimin e klubit të debatit ndër-shqiptar, e themelimit të këshillit 

koordinues të shoqatave shqiptare si dhe e ri-aktivizimit të organizatës 

studentore ‘‘Societas Albania‘‘. Por, asnjë prej tyre nuk është jetësuar ende 

plotësisht. Kjo na jep të kuptojmë se mes elitave tona ka ende pengesa dhe 

barriera që i pengojnë të afrohen mes vete. Në anën tjetër, nëse flet me 
intelektualët tanë lidhur me këto ide fiton përshtypjen se secili buzëqesh dhe 

është i lumtur. Por, asgjë nuk ndodhë. Dhe nëse po, atëherë vetëm në letër. 

Përfundimisht, njerëzit tanë në mërgim nuk duhet lejuar që t'i afrojë vetëm 

interesi dhe frika, por dhe idealet dhe qëllimi i përbashkët për të mirën e 

përgjithshme. 

----- 

 

Letër nga diaspora 

Individi në raport me kolektivin 
 

Miku im në Prishtinë! 

 

Duke të dërguar të fala nga Vjena të pohoj prapë se kam mbetur ‘‘as këtu e 

as atje’’. Ti në Prishtinë së paku ke me kë të ndërrosh ‘‘dy llafe’’. Megjithatë 

stresi po na ndjek vazhdimisht që të dyja palët. Neve këtu, se kemi punë 

(shumë), ndërsa juve atje se nuk keni punë (pothuajse fare). Nëse themi se 

individi fiton ‘‘pavarësinë’’ e tij personale vetëm duke u larguar nga 
bashkësia, atëherë kjo është vetëm një pjesë e tregimit. Po kjo bashkësi 

shpesh ofron edhe strehë të sigurtë për promovimin  e vlerave dhe aftësive 

individuale. 

 

Ndjenja për bashkësinë duket se është më shumë fenomen i masava se sa i 

intelektualëve. Jam i vetëdijshëm se po jetojmë në një kohë kur interneti 

është shëndruar në një ‘‘ishull lirie‘‘. Por, nëse nuk ke vizion do të 

vendnumërosh. E vendnumërimi është stagnim. Apo dhe ecje prapa.  

 

Përgjigja vjen nga pyetja e bërë. Por ka dhe disa ‘‘por‘‘ serioze. Kritika si 

polemikë mund të zhvillojë debat konstruktiv. Sukseset e individit po u 

shkrinë dhe identifikuan me shoqërinë bëhen edhe më të mëdha. Edhe më 
madhështore. Për fat të keq, duket se sot marrëdhënia mes individit dhe 

kolektivit është që ata njëri-tjetrin ‘‘e afrojnë me dorë dhe e largojnë me 

këmbë’’.  

Miku im! 

 

Provova edhe një herë që mendimin 

tim ta vesh me fjalë. Promovimi i 

kontributit të individit në shoqëri 
mendoj se do të ishte formula 

fituese. Pra, të mos përqafohet 

mentaliteti ballkanas me qasjen ‘‘as 

unë-as ti’’, as ai amerikan me 

konceptin ’’ose unë-ose ti’’, por ai 

evropian që përcakton situata 

‘‘edhe unë-edhe ti’’, pra të marrësh 

dhe të japesh.  

 

Edhe diçka: Muajt e fundit kam 

ndaluar së lexuari revistat e 

bukurisë dhe modës sepse më bënin 
të ndjehem i shëmtuar.  
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OPINIONE

 

Shkruan: Don Pren Kola, Zvicër 
Lindi më 8 shtator 1966 në fshatin Bec, komuna e Gjakovës, Kosovë. Shërbeu si kapelan në famullinë e Velezhës, Novo Sellës 

dhe si famullitar në Doblibare Komuna e Gjakovës si dhe në Zllakuçan, Komuna e Klinës. Tanimë shërben në Misionin Katolik 

Shqiptar në Zvicër (Arau), ndërsa përgjatë viteve 2008 deri në korrik 2012 ka udhëhequr Misionin Katolik Shqiptar në Austri 

me seli në Vjenë. Deri tani ka botuar libra autorialë, përkthime dhe artikuj shkencorë me karakter teologjik, meditativ dhe 

poetik në shtëpitë botuese “Drita” dhe “Fjala Hyjnore” dhe në të tjera. 

 

 

 

Politika e krishterë 

 
Të krishterët janë të obliguar të angazhohen në politikë! 

 
Me gëzim të madh pranova të shkruaj për revistën Dielli Demokristian. Jam 

lexues i përpiktë i kësaj reviste që nga fillimi dhe e çmoj shumë, sepse tash 

sa vjet po shërben si revistë e një komunikimi bashkëkohor, po qet në pah 

vlerat e autorëve në diasporë, po lidh e krijon dashamirësi në mes njerëzve të 

botëkuptimeve dhe besimeve të ndryshme; kemi të bëjmë me një revistë sa 

politike e kulturore, aq edhe kombëtare dhe patriotike, taman: rrezet e Diellit 

Demokristian, me shtizat e veta, po depërtojnë në zemrat e lexuesve duke 

krijuar harmoni politike dhe fetare në popullin tonë shqiptar. Vetë titulli 

tregon se kemi të bëjmë me një revistë e cila ishte dashur të ketë orientim të 

krishterë, që ndër të tjera, do të thotë: të vihet në spikamë njeriu dhe dinjiteti 
i tij. 

 
Gjatë historisë së njerëzimit në përgjithësi, por edhe gjatë historisë së 

krishterimit në veçanti, kemi pasur politikanë të krishterë. Këtë e dëshmojnë 

me disa figura botërore, si: Boutros Boutros-Ghali (Sekretar i Përgjithshëm i 

Kombeve të Bashkuara gjatë viteve 1992 deri 1996), Robert Schumann, 
politikan gjermano-francez, i cili vlen si një prej themeluesve të Bashkimit 

Evropian, dhe për Kishën katolike dhe kishat tjera të krishtera si një model 

për shfaqjen e vlerave morale në politikë. Bibla na bën të ditur figurat 

politike: Davidi, Moisiu, Samueli, Salomoni etj. Besëlidhja e Re tregon për 

Nikodemin, anëtarin e Këshillit të Lartë (Gjn 3,1), dhe oborrtarin e 

Kadancës, mbretëreshës së Etiopisë, për të cilin flasin Veprat e Apostujve (8, 

26-39), dhe figura të tjera.  

 
Edhe historia e popullit tonë dëshmon figura të tilla, të cilat kanë qenë të 

krishterë dhe njëkohësisht, edhe burrështetas, edhe funksionarë të lartë në 

shtet, si: Gjergj Kastioti – Skenderbeu (1405; † janar 1468), i njohur si 

athleta Christi dhe Fans S. Noli, ipeshkëv i Kishës ortodokse shqiptare dhe 

kryeministër i Shqipërisë në vitin 1924, si dhe figura të tjera që tashmë janë 

të promovuara si persona emblematikë të historisë sonë. 

 
Qëllimi i shkrimit tim mëton të jetë një porosi për politikanët në përgjithësi 

dhe një orientim për politikanët e krishterë në veçanti. 

 
Shpesh dëgjohet fjala se politika është e ndyrë, politikanët të korruptuar, 

sapo dëgjohet apo diskutohet për politikën, në mendjen e shumëkujt ngjallen 

dyshime nga më të ndryshmet. Prandaj nëse “është” politika zanat kaq i 

ndyrë, a guxon i krishteri të merret me të? Fillimisht kemi konstatuar në 

mënyrë afirmative, mbase edhe provokative se i krishteri duhet të 

angazhohet në politikë, sepse të bësh politikë nuk do të thotë gjë tjetër, pos 

që të punosh në të mirë të popullit. Prandaj politikani, gjykuar sipas këtij 

kuptimi, s’është gjë tjetër pos shërbëtor i popullit. 

 
Profesioni i një politikani a thua është më shumë i ndyrë se sa i një sportisti, 

i cili merr doping dhe i jep zë të keq sportit, ose i mjekut që nuk e mbron 

jetën e të sëmurëve, vonohet te 

pacienti, i vdes ai papritur ose e 

ndihmon përmes eutanazisë. 

 
Bota ka shumë padrejtësi. Dy 

rastet tona shkurtazi na bëjnë 

teksa me dije se në të gjitha 

profesionet mund të ketë 

korrupsion. Prandaj të krishterët 

patjetër e kanë vendin në politikë, 

sepse ata kanë burim mësimi 

Shkrimin e Shenjtë. Vetë Shkrimi 
i Shenjtë, cekur edhe më sipër, 

tregon për ndërhyrjen e Hyjit në 

popullin e Izraelit, rregullat që ia 

dha përmes profetëve, detyrat, 

shërbimet. Puna e profetëve ishte 

veprimtari politike në formën e 

pastër. Në rreshtin e politikanëve 

më të vjetër dhe më të njohur të 

botës, mundemi të rendisim 

Davidin dhe Salomonin. Ata 

udhëhoqën fatin e popullit të vet 

në marrëdhënie me Hyjin. 
Prandaj kjo është detyra e 

politikanit edhe sot. Bibla na 

tregon më tutje se popullit i 

shkonte gjithmonë mbarë kur 

kishte mbretër që ia kishin frikën 

Zotit, dhe se populli shkonte drejt 

greminës kur mbretërit dhe 

prijësit e tjerë të popullit linin 

rrugën e Zotit. Proverbi i vjetër 

biblik na mëson: Timor Domini 

principium sapientiae (Frika e 
Zotit është fillimi i urtisë). 

Politikani në përgjithësi, por ai i 

krishterë në veçanti, nuk guxon të 

bëjë politikë pa Zotin. Edhe 

populli ynë sot (dhe gjithsecili 

popull kudo), ka nevojë për 

politikë dhe politikanë në 

parlamente dhe qeverisje, të cilët 

e marrin seriozisht Zotin dhe 

fjalën e tij. Në vendin tonë, në 

Kosovë, a thua ishte dashur të 

jetë ndryshe?! Në parlamentin e 
Kosovës ishte dashur të futen 

politikanë që besojnë Zotin dhe 
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ndjekin traditën e shenjtë të mirëkuptimit e tolerancës fetare ndër shqiptarë; 

të futen në rrjedhat politike dhe në qeverisje njerëz që besojnë në Krishtin 

dhe që janë të mendimit se Zoti vetë është Krijuesi i universit dhe mbreti i 

botës. Ideja politike e krishterë dhe tradita e saj shumëshekullore (dymijë 

vjeçare në popullin tonë) do t’i bënte mirë gjithmonë politikës kosovare. 

Besimtarët në përgjithësi, por edhe të krishterët që në Kosovë janë në numër 

më të vogël, s’mund të presim prej njerëzve që nuk besojnë Zotin që të bëjnë 

politikë konstruktive, nën ndikimin dhe frikën e Zotit në dobi të njerëzve. 

Pra, të krishterët që ikin nga politika ndihmojnë që në vendlindjen tonë të 
ketë qeverisje të patenzona, thjesht të këqija. Nëse fatin dhe historinë në 

përgjithësi, por më ngushtë edhe të familjeve tona e lëmë në duart e atyre që 

nuk besojnë Zotin dhe nuk respektojnë dinjitetin njerëzor, atëherë nuk duhet 

të ankohemi. A thua ne sot mendojmë se Shkrimi i Shenjt s’ka çka të thotë 

më për politikën dhe vetë Zoti s’është më kompetent për çështje të tilla?! Të 

gjithë e kemi gojën plot: demokracia! As vetë demokracia nuk është 

qeverisja më e mirë. Vetë politikani i njohur Winston Churchill pati thënë – 

demokracia është qeverisja e formës më të keqe – ajo nuk është ideal, por 

prapë më e mira që e kemi. Qeverisja më e ideale do të ishte teokracia, 

sundimi i plotë i ligjeve të Zotit, por ne njerëzit nuk mund ta arrimë atë ideal, 

prandaj kjo do të njëmendësohet vetëm kur të arrimë në Mbretërinë qiellore, 

në Përjetësinë e Zotit. 

 
Këtu kalimthi mund të shtrojmë pyetjen përse ka nevojë për ndonjë parti të 

krishterë? A thua nuk munden të krishterët të shkepen e të shpërndahen 

andej e këndej në parti të ndryshme dhe gjithandej të përfaqësojnë vlerat e 

krishtera? Përgjigjemi shkurt: asnjë parti që nuk ka konotacion të krishterë 
nuk u përmbahet konsekuent kritereve të Fjalës së Zotit dhe vlerave 

tradicionale dymijë vjeçare të krishtera. Bashkëpunimi në një parti, e cila 

vetëdijshëm nuk është e krishterë, obligon pranimin e deklarimeve dhe 

vendimeve të saj. Ato vendime madje duhet edhe përvetësuar, mbase edhe 

deklaruar dhe shpallur vetë, e pra mund të jenë kundër kritereve të 

Perëndisë, e të krishterimit, kundër ndërgjegjës dhe formimit familjar. 

 
Një parti politike me orientim të krishterë bën që zëri i ngritur i të krishterit 

në masën në të cilën s’ka vetëdije të krishterë, të mos ngulfatet, por të jehojë. 

Një parti politike e krishterë në Kosovë, qoftë ajo e vogël edhe sa një pikë 

uji, do të jetë një pikë uji ndryshe dhe më shumë në “lumin” e madh politik 

të Kosovës. 

 
Në fund të këtij shkrimi të shkurtër do të dëshiroja të porosis së paku tri 

parime bazë të demokracisë së krishterë të cilat rëndom u ndoqën dhe duhet 

të ndiqen nga politikani i krishterë:  
1. Vlerat e demokracisë: Demokristianët duhet të sigurojnë që shoqëria jonë 

demokratike të ndërtohet mbi vlera të krishtera. Me vlera të krishtera duam 

të themi vlerat universale dhe të qëndrueshme të cilat lindin nga Bibla dhe 

trashëgimia e krishterë dhe të cilat formojnë një komunitet të mirë dhe 

funksionues, edhe pse ne jetojnë me pjesëtarë të besimeve të tjera. 
2. Rregullat bazë të një ekonomie të drejtë: Demokristianët duhet të 

përkrahin një ekonomi sociale dhe ekologjike të tregut ku shoqëria e cakton 

kornizën që i rregullon veprimet 

ekonomike. Një ekonomi sociale 

e tregut përcakton vlerat dhe 

veprimet e saj duke e respektuar 

denjësinë njerëzore. Kërkon të 

mirën e përbashkët dhe kujdeset 

për interesat edhe të prodhuesve, 

edhe të konsumatorëve. Një 

ekonomi ekologjike e tregut merr 
parasysh aftësitë ripërtëritëse të 

natyrës dhe vepron në përputhje 

me to. 
3. Familja: Familja është 

komuniteti i parë i çdokujt – një 

vend ku njëri rritet për t’u bërë 

anëtar i shoqërisë, për të marrë 

përgjegjësi për vete dhe për të 

tjerët. Në shtëpi, fëmijët dhe të 

rinjtë duhet të përjetojnë sigurinë 

themelore, vlerat e qëndrueshme 

dhe një fillim të mbarë në jetë. 
Familja është njësia bazë e 

shoqërisë, mirëqenia ose ligështia 

e së cilës ndikon në mbarë 

shoqërinë. 

 
Demokristianët duhet të shfaqin e 

të besojnë se martesa, e bazuar në 

lidhjen e barabartë të gruas e të 

burrit, është forma më e mirë e 

marrëdhënies për një çift. Një 

martesë e mirë ndërtohet me 

dashuri, respekt dhe përgjegjësi të 

përbashkët. Shoqëria duhet të 

favorizojë qëndrime që çojnë 

përpara besnikërinë dhe 

përkushtimin martesor. 
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Shkruan: Ndue Ukaj 
Ndue Ukaj, shkrimtar, kritik i letërsisë dhe publicist, u lindi në vitin 1977 në Stubëll të Epërme të Vitisë.. Ka kryer studimet për 

letërsi dhe gjuhë shqipe në fakultetin e filologjisë në Universitetin e Prishtinës, ku ka ndjekur edhe studimet e magjistraturës. 

Një kohë, ka jetuar në Suedi, ku ka ndjekur kurse të gjuhës dhe kulturës suedeze. Ka qenë anëtar i disa redaksive letrare dhe  

gjithashtu anëtar i disa manifestimeve kulturore. Po ashtu ka qenë editor i revistës për art, kulturë e shoqëri “Identiteti” që është 

botuar në Prishtinë.  Është i përfshirë në disa antologji të poezisë shqipe, brenda dhe jashtë vendit. Poezitë dhe tekstet e tij janë 

përkthyer në anglisht, rumanisht, spanjisht, italisht dhe suedisht dhe është prezantuar nëpër shumë revista ndërkombëtare. Është 

autor librash me poezi dhe studime letrare. Ndërsa libri “Godo nuk vjen’’, u laureua me çmimin kombëtar “Azem Shkreli” për 

librin më te mirë të botuar me poezi në vitin 2010 në Kosovë. Ndërkaq në Festivalin Ndërkombëtar të Poezisë, “Ditët e 

Naimit”, u laureua me çmimin për poezinë më të mirë. 

 

Kombi është akt besimi 
(pjesa e dytë) 

 

Derisa të krijojmë një kohezion të 

brendshëm dhe një harmoni 

kombëtare, që pyetjeve dhe 

dilemave idetintare t’iu japim 
zgjedhje përfundimtare, ne s’do 

të qetësojmë ndërgjegjen e 

trazuar kombëtare. Këtë sigurisht 

s’mund ta bëjmë pa e respektuar 

traditën e përbashkët, kulturën e 

përbashkët me shenjat e tiparet 

dalluese identitare. Kjo është 

mënyra e domosdoshme për t’i 

kultivuar ndjenjat e përkatësisë 

unike kombëtare. Vetëm në këtë 

mënyrë, krijojmë ndjenjën e 
përkatësisë së përbashkët për 

kombin tonë dhe flakim dallimet 

që janë rrit dukshëm viteve të 

fundit, por që janë artificiale. 

 

Historia s’duhet lejuar të bëhet 

barrierë për të ndërtuar të sotmen 

tonë kombëtare. Atë duhet ta 

marrim si një pikënisje për 

rrugëtimet e ardhshme. Andaj, 

është në ndërgjegjen e klasës 

intelektuale, t’ju jap përgjigje të 
qartë këtyre dilemave që për nga 

rëndësia, tejkalojnë gjitha debatet 

e pakuptimta që bëhen ndër ne 

për politikën dhe degradimet që 

ka pësuar ajo, për paaftësinë e 

klasës sonë politike me çua 

vendin përpara, ngase këto 

degradime e çoroditje, vijnë nga 

fakti se kombi ende s’është bërë 

akt besimi për gjithë shqiptarët. 

 
Realitet e reja që janë krijuar nder 

shqiptar, çuditërisht s’na kanë 

unifikuar në pyetjet e 

lartështruara. Përkundrazi, sot më 

shumë se kurrë sulmohet heroi 

ynë kombëtar, Gjergj Kastrioti, 

humanistja dhe nderi i 

shqiptarëve në botë, Nënë Tereza, 

e kështu me radhë. Pikërisht këtu 

ka filluar çarja e rrezikshme 

brenda nesh. Do te ishte 

skajshmërisht e trishtueshme dhe fatalisht katastrofale, psh. të mendohet, se 

kombi kosovar është zgjidhja ma e mire për të tashmen e shqiptareve qe 

jetojnë në këtë pjesë të gjeografisë politike shqiptare. Kjo nëse s’është punë 

miopie politike e kulturore, është veprim qëllimkeq që shqiptarëve ju vë 
edhe një digë të rënd në rrugën e konsolidimit dhe avancimit. 

 

Nga këto përsiatje, e shohim sa e domosdoshme është nevoja për një 

ripërtëritje shpirtërore, duke ju kthyer etërve të kombit, atyre që na 

formësuan dhe jetësuan idenë kombëtare. Krizat e shpërfaqura identitare, 

janë një sinjifikativ i qartë se ndër ne duhet një rilindje, që t’ju japim 

përgjigje përfundimtare këtyre dilemave të makthshme. Vetëm kësisoj mund 

t’i tejkalojmë barrierat e rënda të së sotmes, që shpeshherë ju detyrohen të 

kaluarës sonë dhe pastaj të hapim shtigje të reja, për t'u integruar brenda 

familjes perëndimore, me dinjitet dhe respekt. 

 
Ma shumë se për këndellje politike, kemi nevojë për këndellje shpirtërore, që 

përgjumja jonë përballë këtyre dilemave të na zgjojë dhe ta shohim realitetin 

në sy. Empiria na ka dëshmuar faktin se popujt që s’marrin mësim nga e 

kaluara e tyre, janë të destinuara të ripërsërisin gabimet e njëjta. Faik 

Konica, eruditi i pashembullt dhe kritiku më i madh shqiptar, që fishkëllente 

pa kompromis plagët dhe cenet e karakterit shqiptar, thoshte se "...është 

nevoja t'i japin shpirt kombit shqiptar. Ky është problemi me i madh i 

Shqipërisë". Pas kaq dekadash, qyshkur Konica pikasi me pedanteri prej 

eruditi këtë nevojë, që shkonte në drejtim të bërjes së shqiptarëve, pas 

bamjes se Shqipërisë, ne e shohim sesa aktuale është kërkesa e tij sot. 

 

Shqiptarëve ju duhet një ide e qartë për të ardhmen, një ideal i shëndoshë, 
për te triumfuar kundruall kësaj gjendje dhe mendësie jondërtuese. Për ta 

zhdukur te keqen, duhet krijojmë idealin e te mirës e këtë ideal duhet ta 

ndjejnë gjitha shtresat e kombit. E, që të ndodh kjo, duhet një shkollë e re 

kombëtare, që do të motivohej nga qëllime sublime dhe ideale të larta 

kombëtare. Kjo shkollë në viteve të indipedencës ka ekzistuar dhe dha fryte 

të dobishme. Tash duhet ta rifunksionalizojmë. Etërit e kombit, duhet t’i 

bëjmë pararojë për të sotmen dhe udhërrëfim për të ardhmen, ndërkaq 

filozofinë e pastër oksidentale, që e promovuan pa ekuivokë gjithë 

mendimtarët shqiptarë, në kohën kur u bë Shqipëria, duhet ta rikthejmë dhe 

ta vejmë në punë, në funksion të interesit të përgjithshëm kombëtar. Asnjë 

rruge tjetër, s’është e sigurt, veçse e shton agoninë tone te gjatë. Përcaktimi 
kulturor dhe civilizues i shqiptareve vjen natyrshëm nga shtrati kulturor dhe 

gjuhësor perëndimor, ku bën pjesë edhe kultura jonë që nga fillesat e saj e 

gjer me sot. Devijimet neper kohë kanë qenë të shtrënguara here nga 

pushtuesit e here nga ideologjitë shtrembëruese, por shqiptaret asnjëherë 

s’janë shkëput kulturalisht nga perëndimi, prandaj gjitha ato ide që vijnë si 

barriera për të sotmen dhe përpiqen ta fragmentojnë të kaluarën, shqiptarët e 

ndershëm e kanë për detyrë t’i braktisin dhe t’i hedhin në koshin e 

mbeturinave kundërmuese. Në këtë mënyrë, kombi bëhet një akt besimi rreth 

së cilës rrimë gjithë të bashkuar. 

(fund) 
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Shkruan: Mr. Sarë Gjergji 
Sarë Gjergji u lind më 15.12.1965 në Stubëll të Epërme të Vitisë. Kreu studimet për Letërsi dhe gjuhë shqipe në Universitetin e 

Prishtinës, ku dhe vijoi edhe studimet postdiplomike. Ai ndjek studimet për letërsi, në doktoraturë, në Universitetin e 

Shkupit.Pos tjerash, ka botuar edhe këta libra me poezi: “Golgotë”, Drita, Ferizaj, 1994; “Kontrast ngjyrash”, Prometheus, 

Graz, 1996; “Terapia e vdekjes – requiem për Kosovën”, Martin Segoni & Ura, Gjilan, 2000; “Peizazh toke”, Eurorilindja, 

Tiranë, 2004, etj. Në Bukuresht, në përkujdesje dhe përkthim të Baki Ymerit ka botuar (në rumanisht) librin “Zjarr i pashuar’’. 

Ka qenë themelues dhe kryeredaktor i parë i revistës “Lajmëtari’’, në Graz si dhe kryeredaktor i revistës “Identiteti’’, që 

botohej pas lufte në Prishtinë. Është dhe fitues i disa çmimeve letrare për poezi dhe organizator i manifestimit letrar, kulturor e 

shkencor  “Takimet e Dom Mikelit” si dhe botues i buletinit të manifestimit me të njëjtin emër.  

 

Bibla dhe roli i saj në letërsi 
 (pjesa e parë) 

 
Bibla nuk është vetëm libri më i lexuar në histori. Ajo, si asnjë libër tjetër, në 

të gjitha epokat e historisë njerëzore, ka prekur, ka frymëzuar e ka ndikuar 

personalitete të mëdha të fushës së letërsisë, të filozofisë, të pikturës, të 

muzikës, të skulpturës, të arkitekturës, thjesht ka ndikuar në çdo fushë të artit 

, të kulturës e të mendimit njerëzor përgjithësisht. Duke pasur për bazë 

Biblën, duke u frymëzuar dhe ndikuar nga ajo, artistë botëror krijuan veprat 

e tyre të jashtëzakonshme. Dhe shembull i mirë për këtë janë Mikelangjelo, 

D. Aligieri, Xh. Bokaçio, Betoveni, Mocarti, Gjon Milton, Dostojevski, 

Tolstoi, Hajne, Gëte, Khajami, Xh.B. Sho, Bodleri, Hygo, D. Kish, Tolstoi, 

A. Kamy, Prusti etj.etj. 

 

Bibla në letërsinë evropiane 

Bibla është libri më i njohur dhe më i përhapur, dhe se në qytetërimin 

perëndimor ajo qëndron si një bazë e të gjitha shprehjeve zhvillimore 

shpirtërore, sidomos në letërsi dhe në artet figurative, në gjuhësi dhe në 

mendimin filozofik (Prof. Dr. E.Sedaj). Ç’është e vërteta, Bibla është 

përmbledhje librash, të cilët në vete përmbajnë bërthamën e aftësisë 

mendore, kulturën e përbashkët njerëzore, harmonizimin e religjionit 

monoteist, nivelin e progresit filozofik, etik dhe estetik, por edhe shkallët e 

qytetërimit dhe gjendjen e tij në periudhat e caktuara të historisë. Ndërsa, 

shkenca bashkëkohore biblike sot në vete ngërthen disa disiplina siç janë: 

hermeneutika ose shkenca e interpretimit të saj, historia, gjeografia, 

arkeologjia dhe filologjia biblike me lëndët e veta të studimeve. Ato të gjitha 
së bashku i shërbejnë ekzegezës ose hermeneutikës aplikative, përkatësisht 

interpretimit dhe përpunimit e studimit të librave, fragmenteve, fjalive dhe 

fjalëve nga Bibla (Nebi Islami). E shkruar prej autorësh të shumtë e në 

kohëra të ndryshme, Bibla bashkon në vete forma të ndryshme të shkrimit, 

gjini të ndryshme letrare, prandaj brenda saj do kemi: këngë, mite, tregime, 

histori, prozë, poezi, përrallëza, legjenda, ditarë, epope, kronika, dialogje, 

profeci, lutje.. Prandaj Bibla, si një libër me vlera të mëdha letrare u bë ndër 

shekuj një gurrë e pashtershme dhe burim frymëzimi për krijues të shumtë, 

të cilët huazuan prej saj motive të shumta, personazhe, ngjarje, simbole, 

figura metafora etj.etj. Në të vërtetë , studiuesi i njohur, Nortrop Fraji 

(Anatomia e kritikës) është i mendimit se letërsia perëndimore ka qenë e 
ndikuar nga Bibla më shumë se nga çdo libër tjetër. Prandaj, mosnjohja e 

Biblës kërcënon të kuptuarit të pjesës më të madhe të letërsisë, të artit, të 

muzikës, të filozofisë e të kulturës perëndimore. Një dëshmi e mirë që do 

sforconte mendimin e mësipërm të Frajit, veç të tjerave, është edhe letërsia 

gjermane. 

 

Jo vetëm në qarkun letrar gjerman, mbretëron mendimi se asnjë libër nuk ka 

ndikuar më fuqishëm në katër shekujt e kaluar në gjuhën dhe letërsinë 

gjermane se sa Bibla e përkthyer në këtë gjuhë nga reformatori, Martin 

Luter, në fillimet e shekullit XVI. Janë të njohura, prandaj, diskutimet e 

shumta letrare për Biblën, të cilat nga Klopshtoku, nëpërmjet Gëtes e 

romantikëve arrijnë deri te Rainer Maria Rilke dhe Brechti, i cili i pyetur se 
cili libër ka ndikuar më shumë tek ai, përgjigjet prerë se është Bibla. Biblën 

e përkthyer nga Luteri, gjermanët e konsiderojnë bazë të artit të tyre. Nga ky 

kënd, letërsia gjermane në krahasim me letërsinë italiane, frënge e angleze 

nuk kishte më pse të druhej. Është i pafund numri i krijuesve botëror që në 

veprat e tyre e kanë Biblën qoftë si model krijues, qoftë për motivet, qoftë 

për figurat, simbolet, qoftë si 

diskurs letrar, si hipotekts, qoftë si 

referencë etj. e tj. Edhe letërsia 

gjermane, e kemi fjalën për 

letërsinë e krijuar pas përkthimit të 

Biblës në këtë gjuhë, njeh numër 

tejet të madh krijuesish të cilët në 

një ose formë tjetër do mbështeten 

tek Bibla. Kështu, veprat e 

Klopshtokut (1724-1803) janë 

derivime biblike. Kështu suksesin e 
veprës Mesia ( të shkruar ndërmjet 

viteve 1748-1773) e ndihmoi edhe 

zgjedhja nga materiali biblik, 

flijimi i Krishtit për çlirimin e 

njeriut – që e aktualizoi 

simbolikisht tendencën e qytetarisë 

për “shpëtim” nga detyrimi 

jonjerëzor i shoqërisë (L. Sekuliq). 

Po me tematikë biblike janë edhe 

veprat e tjera të këtij shkrimtari, si: 

Vdekja e Adamit (1757), Salomoni 

(1764) dhe Davidi (1772), gjë që 
shihet edhe nga vetë titujt. Edhe te 

shkrimtari i madh Gëte, do të 

hetojmë praninë e Biblës. Kështu 

pjesa Prolog në qiell e Faustit është 

e inspiruar nga Libri i Jobit, 

ndërkaq që edhe librat e tij të tjerë, 

qofshin në poezi, roman a pjesë 

teatrale janë përplot citate biblike. 

Fridrih Hölderlin (1770-1843) me 

elegjinë Bukë dhe verë tematizon 

darkën e fundit të Krishtit. Himnet 
Patmos, është një krijim tjetër i 

ndikuar nga Bibla. Po motivet 

biblike do jenë të pranishme edhe 

tek Novalis (F.Hardenberg), si te 

Këngët shpirtërore (1799), ose te 

Clemens Brentano (1778-1842), në 

Serenata dhe rruzare (1810), 

ndërkaq Reiner Maria Rilke (1875-

1926), botoi: Vajtimet e 

Xhonatanit, Ngushëllimi i Elisë, 

Jeremia, Ester, të gjitha me motive 

nga Besëlidhja e Vjetër, ndërkohë 
që paraqitet edhe me poezitë 

Kryqëzimi, I ringjalluri, për të 

përmbyllur një cikël me motive 

biblike me Jeta e Marisë.  

(vijon) 
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Intervistë me aktivistin dhe udhëheqësin e shoqatës kulturo-artistike ‘‘17 shkurti’’ nga Badeni, 

Tahir Turkaj 

Tahir Turkaj lindi me 23 qershor 1962 në fshatin Orroberde, komuna e Istogut. Ka përfunduar shkollën e mesme ekonomike në 

Pejë. Në vitin 1981 gjatë shërbimit ushtarak në Maqedoni burgoset së bashku me disa shokë të idealit (8 persona) dhe dënohet 

me burgim. Nga burgu del në fund të korrikut të vitit 1987. Dy vite më pas, me 1989 bashkë me familje migron në Austri. Tani 

jeton në qytetin Leobensdorf, afër Vjenës.   

 

 

 

Cilat ishin arsyet e largimit tuaj 

nga Kosova? 

Gjendja e rëndë ekonomike dhe 

izoluese që ishte krijuar për 

familjen time gjatë kohës së 

vuajtjes së dënimit. Por, edhe pas 

daljes nga burgu isha nën 

përcjelle të vazhdueshme nga ana 
e shtetit okupator.    

 

I nderuari z. Turkaj, çfarë 

kujtoni nga muajt e parë pas 

ardhjes suaj në Austri? 

Mbaj mend që një numër mjaft i 

madh njerëzisht që vinin këtu 

ishin nga komuna e Pejës dhe e 

Istogut. Ata ndihmoheshin 

reciprokisht për të gjetur punë 

dhe banim. Rrinim bashkë, 
bisedonim dhe  këndonim. 

 

Si u aktivizuat në jetën e 

mërgatës shqiptare në 

perëndim? 

Çdo gjë që ndodhte në Kosovë 

reflektohej edhe tek ne. Ishte 

koha kur shqiptarët filluan t’i 

zgjasin dorën njëri-tjetrit, e  

‘‘Alternativës’’ dhe e krijimit të 

një realiteti tjetër si përgjigje 

kundër represioni serb. Në këtë 
kuadër, pos grupeve  tjera, në 

diasporë ishte reflektuese edhe 

formimi i LDK-së që ishte lëvizja 

më e fuqishme e krijuar 

ndonjëherë te shqiptarët. Me 16 

shtator 1994 u zgjidha kryetar i 

aktivit e më vonë i nëndegës së 

LDK-se në qytetin e Badenit. Në 

këtë pozitë qëndrova deri në vitin 

2007.  

 

Sa jeni të kënaqur me 

kontributin e diasporës për 

çlirimin e Kosovës? 

Mendoj se kontributi i diasporës 

për çlirimin e Kosovës është 

shumë i madh, për të mos thënë 

kyç. Populli mbahej me djersën e 

shqiptarëve që punonin jashtë 

atdheut si dhe ndihmohej edhe 

jeta institucionale paralele. 

Sa jeni të kënaqur me mbështetjen e diasporës nga shteti i Kosovës? 

Jo edhe aq shumë. Megjithatë në raport me problemet në vetë shtetin tonë të ri 

nuk do të ishte reale të kërkohej ndonjë mbështetje më e madhe. Por, nuk 

duhet harruar kurrë buka, djersa dhe gjaku i diasporës. Edhe ne jemi pjesë e 

Atdheut. 

 

Kur u themelua shoqata kulturo-artistike ‘‘17 shkurti’’ nga qyteti i 

Badenit? 
Me 31 mars 2007 u mblodh 

këshilli organizativ, ndërsa 

me 12 qershor 2007 shfaqëm  

programin e parë. Tani 

kishim afër vetes studentë e 

profesorë, si Semlit 

Tafallarin, Berat Tafallarin, 

Artan Imeri. Më vonë 

inkuadrohen edhe familja 

Nuredini, Afrim Rukolli, 

Mark Marku, Kaltrina 
Durmishi, etj. Në ditën e 

shpalljes së Pavarësisë së Kosovës, të mbledhur në sheshin ‘‘Heldenplatz’’ në 

Vjenë hapëm programin me vallen e Pavarësisë dhe vendosëm që të 

emërojmë, po atë ditë, edhe shoqërinë tonë me këtë emër, pra 17 SHKURTI… 

 

Cilat janë aktivitetet kryesore të shoqatës që ju udhëhiqni? 

SHKA ‘‘17 shkurt’’ në gjirin e saj ka orkestrën me instrumentalistë,  grupin e 

këngëtarëve dhe këngëtareve, të valltarëve dhe recituesve. Jemi aktiv gjatë tërë 

vitit, sidomos gjatë festave kombëtare. Po ashtu marrim pjesë edhe në festivale 

të organizuara nga komunitete dhe organizata të ndryshme, si ATIB, IKI 

Wien, etj. 

 

Cila është përkrahja që merrni nga autoritetet austriake? 

Në Baden kemi krijuar një autoritet të mirë falë punës që bëjmë si shoqëri. 

Kemi një bashkëpunim të mirë me drejtues të qytetit të Badenit, partive të 

ndryshme politike si dhe organizmave joqeveritarë. Marrim nga pak edhe 

përkrahje materiale, por më shumë organizative e morale. Në saje të këtij 

bashkëpunimi, që nga data 5 maj 2013 kemi hapur edhe klubin e shoqërisë në 

lokalet e partisë popullore (ÖVP) të rinjve të Badenit në Teaterplate. Me ftesë 

të Ministrit për Diasporën, Ibrahim Makolli, në gusht parashohim një vizitë 

zyrtare në Kosovë bashkë me nënkryetaren e Badenit, Dr. Helga Krismer dhe 

një ekip të saj. 

  

Cilat janë mënyrat e financimit të aktiviteteve tuaja? 

Ata që përkujdesen për zhvillimin tonë dhe të aktiviteteve tona janë 

bashkëkombësit tanë nga Badeni, të prirë nga sponsori ynë gjeneral-Firma IAT 

e vëllezërve Basri dhe Esat Miftaraj, si dhe firma dhe agjenci turistike 

shqiptare nga Vjena,  Wr. Neustad-ti etj…  

 

Cilat janë planet për këtë vit të shoqatës kulturo-artistike ‘‘17 shkurti’’? 

Pas përfundimit të pjesës së parë të aktivitetit tonë për këtë vit, tani përveç një 

paraqitje në qershor në qytetin e St. Polten nuk kemi ndonjë organizim tjetër. 

Në shtator do të fillojmë përgatitjet për festat e nëntorit… 

 

Intervistoi: Mark Marku 
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Histori 

 

Shkruan: Gjon Keka, Grac (Austri), politolog, Ph.D. kandidat në shkenca politike në Emuni 

University dhe ADA 

 

 

 

                     

Pellazgo-ilirët dhe pasardhësit shqiptarë 

                             (pjesa e dytë) 

 

Çështjen e origjinës së pellazgo-shqiptarëve nuk kanë lënë pa vënë në dritë 

edhe autorët antikë, si Herodoti, ashtu edhe Tukididi, Plutarku, Dionysus i 

Halicarnasses, Straboni, si dhe shumë autorë të tjerë antikë se pikërisht ata 

duke shpjeguar në detaje vlerën e vërtetë të pellazgo-ilirëve në gadishullin 

Ilirik, e që sipas tyre ”iliro-maqedonasit, epirorët apo shqiptarët janë racë e 

natyrshme pellazgite dhe se pellazgët janë paraardhësit e tyre të lashtë 

helenik”. Madje këta autorë nënvizojnë edhe një gjë tepër të rëndësishme, se 

siç pohojnë ata “është e mundshme që në mesin e tyre të ketë pasur përzierje 
e cila mund të ketë ndodhur vetëm në rastet e dyndjeve të popujve në këtë 

rajon, sepse për nga natyra e racës ata ishin të pastër dhe pa përzierje nga 

racat tjera.”(Herodot ,I ,56-59, Tukidid ,I,1-4 Dionysus von Halicarnass 

Antiq.Rom, Lib I,Strabon I,V-VII). 

 

Me gjithë këto studime dhe teza nga autorë të shumtë mbi racën shqiptare 

dhe origjinën e tyre pellazgo-ilire ende mbetet një boshllëk. Kjo për faktin se 

në këtë shekull nuk kemi akoma historianë, intelektualë e studiues që 

tregojnë një vazhdimësi të studimeve të mbetura të autorëve, si perëndimorë 

të shekullit XIX ashtu edhe ata antikë, për të ndriçuar kështu në tërësi atë se 

origjina pellazgite është më e lashta dhe nga kjo origjinë vjen edhe kombi 
shqiptar si një ndër kombet më të lashta në gadishullin ilirik si dhe një nga 

kombet djep i civilizimit te lashtë evropian. 

 

Sidoqoftë, një nga autorët dhe studiuesit gjerman më të zellshëm është edhe 

konsulli gjeneral i Austrisë në Prizren-Janinë Johann Georg Hahn, i cili për 

katër vitet e tij (1849-1853) në këto vende ofroi një rezultat të madh dhe të 

dokumentuar të studimeve të tij mbi shqiptarët dhe origjinën e tyre. 

Studiuesi Hahn jep një pasqyrë të detajuar etnografike, gjeografike, 

gjenaologjike (të fiseve shqiptare) e linguistike të Shqipërisë. Por ai ka 

trajtuar në veçanti edhe origjinën e pellazgëve apo të shqiptarëve si 

pasardhës të pellazgo-ilirëve. Ai me këtë studim ka hyrë në fushën e 
filologjisë, gjenalogjisë dhe mitologjisë sepse ka prekur rrënjën e çështjes 

dhe të vërtetës së historisë së kombeve në gadishullin Ilirik.  

 

Ai shkruan se “shqiptarët janë pellazgo-ilirë dhe i përkasin thellësisht kësaj 

origjine të lashtësisë së tyre”. Më tej argumenton se ekzistojnë edhe 

“paralelet në mes të shqiptarit të sotëm dhe atij të vjetër “. Ai nuk gjen 

dallime të mëdha, por mrekullohet me ruajtjen e gjenit dhe rrënjës së lashtë 

të tyre. Po ashtu ai lidhet edhe për emrin gjeografik si identifikim i vetë atyre 

dhe lashtësisë, pastaj gjuhës, vendbanimeve, arkeologjisë, etnografisë së 

vendeve, gjeografisë shqiptare, dialekteve, perëndive dhe emrave të tyre që 

kanë ruajtur gjallërinë dhe marrëdhënien gjuhësore, etj. 

Sipas tij “shqiptarët janë të vetmit që kanë ruajtur gjuhën e vjetër të tyre 
pellazgite dhe me të drejtë mund të quhen edhe si pellazgët e rinj”. 

(Albanes.Stud.von dr.jur. Johann Georg Hahn,1853, faqe 223-233) 

Ndërkaq për fatin tonë të mirë është gjuha dhe arkeologjia e plotë në trojet e 

lashta dhe gjeografinë e cila po ashtu është kokëfortë sepse nxjerr vetëm një 

racë të lashtë në këtë gadishulli si racë themeltare të civilizimit evropiane e 

ajo është raca pellazgo-ilire, apo thënë më mirë tani në këtë shekull raca e 

lashtë shqiptare. 

Të gjitha hulumtimet si të 

studiuesve ashtu edhe të 

udhëtarëve që kanë kaluar 

përgjatë gadishullit ilirk janë 

kthyer me një mister në vendin e 

tyre, por edhe me një mori 

dorëshkrimesh të marra gjatë 

gjetjeve si dhe dokumenteve 
arkeologjike, etnografike, 

gjeografike, etj. 

 

Kështu interesimi i këtyre 

autorëve dhe studiuesve ishte 

tepër i madh, pasi që ata po 

merreshin me një nga çështje më 

komplekse të gadishullit ilirik, atë 

të origjinës dhe autoktonisë së 

parë të popujve, e në këtë rast të 

popullit shqiptar, si një nga 
kombet më të lashta të këtij 

gadishulli. Hahn shkruante në 

studimin e tij të vlefshëm duke i 

bërë pyetjen vetes ‘‘a janë vërtetë 

shqiptarët autoktonë?” dhe 

menjëherë përgjigjet duke 

argumentuar, sipas gjetjeve të tij 

dhe thellësisë së studimit, se ata 

jo vetëm që janë autoktonë, por 

edhe nga më të lashtët dhe janë 

pasardhës të çiltër të pellazgëve. 
Pesha e gjithë studimeve të 

studiuesve të ndryshëm, si ato 

antik dhe evropian, është e madhe 

sepse ata kanë gjurmuar dhe kanë 

bërë gjetje interesante të cilat nga 

ato materiale dhe hulumtime të 

vlefshme janë arritur rezultate të 

mëdha të përafrimit të 

konkluzioneve dhe rilindjes së 

atyre kohëve për të cilët ata kanë 

qenë të interesuara. Kjo rilindje 

sigurisht se ka nisur me këta 
autorë dhe një ditë do të mund ta 

shohim si të plotë studimin mbi 

origjinën e pellazgëve dhe 

shqiptarëve si pasardhës të tyre të 

drejtpërdrejtë dhe si komb djep i 

gadishullit ilirk.  

(vijon) 
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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. 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 pestë) 

 

T'iu vijë turp autorëve bashkohor, hartues të teksteve 

mësimore të gjuhës apo historisë, kur marrin si 

shembull politikanët e sotëm.Nga që s'është as qytetare 

dhe as e moralshme, po jap një shembull: -Në tekstin e 
gjuhës të klasës së katërt (IV) autori, ka vendosur 

fotografi të njerëzve të shquar të vendit, ku krahas 

portretit të Nënë Terezës dhe Kadaresë edhe atë të 

ndonjë politikani. U jep si detyrë fëmijëve të ndërtojnë 

nga një fjali për secilin.(Gazeta Shekulli-fq.10-6/ 9 

/2011) Natyrisht vendosja e portretit të Nënë Terezës 

dhe Kadaresë janë me vend, por një politikan në tekstin 

shkollor, çne? Po kthehemi pas në kohë. Po u thurim 

lavde “idhujve” si në kohën e realizmit socialist. 

Politikani edhe kur e bën si duhet detyrën, kur është një 

personalitet i përkryer dhe i papërlyer, ka kryer misionin 
e tij ndaj votbesimit të dhënë nga elektorati. Paguhet për 

punën e bërë, madje me të tepërt, duke e krahasuar me 

pagat e ulëta apo pensionet qesharake të shqiptarëve. 

Duhet të jenë ata të parët që do të ngrenë zërin ndaj 

problemeve të tilla madhore. Ndaj lind pyetja: “Ku 

qëndron ndryshimi mes kohës së diktaturës komuniste 

dhe demokracisë në fushën e trajtimit të historisë? Në 

çfarë këndvështrimi duhet parë rishikimi dhe shkrimi i 

historisë?” 

 

Historianëve do t'iu kujtoja: para se të nisin një studim, 

duhet të lexojnë dhe analizojnë librin e Xhon Milton 
“Areopagjitika”, ku në ballinë është shkruar thënia e 

Biblës, “Në fillim ishte fjala” dhe pastaj le të shkruajnë 

faktet, por me mend në kokë. Xhon Milton, ky 

pararendës i fjalës së lirë e botoi librin “Areopagjitika”, 

e para vepër kushtuar lirisë së shtypit, pra edhe lirisë së 

ndërgjegjes apo vetjake, më 1644 (Prof. Dr.Mariano 

Gati dhe Prof.Dr. Hillëri Gati, Areopagjitika/Fq.5, ku 

thuhet: “Në kulmin e krizës politike, fetare, shoqërore 

dhe politike të shek XVII, e cila nga një anë i dha fund 

rendit gjeopolitik të Evropës së Rilindjes, nga ana tjetër 

mes kundërshtisë së parimeve të lirisë, me forma 
ideologjike do ta ndajnë kontinentin për shekuj me 

radhë, gjë që vazhdon edhe sot.” Qysh në faqet e para 

Xh.Milton i drejtohet Parlamentit të Anglisë nga 

çensura paraprake: nga famëkeqet “Leje të 

Superiorëve”. “Autori jo vetë analizon shkaqet dhe 

dëmet që sjellë mungesa e lirisë së shtypit, për shkak të 

çensurës, por mendimet e tij të vyera janë investim drejt 

zgjidhjes së problemit të ndërlikuar të lirisë.(Xh. Milton,  

fq.6). 

 

Ky hap i guximshëm i Miltonit është aktual dhe i 

rëndësishënm edhe për ditët tona. Pikërisht çensura, 

“Lejet e Superiorëve”, etja për t'iu thurur lavde apo për 

t'i shndërruar në “mite” ata që diktojnë historinë, ashtu 

si në diktaturë, edhe sot në demokraci vazhdojnë të 

bëhen të njëjtat gabime, duke ua humbur vlerën si 
shkencave të tjera, edhe historisë. Janë fajet e 

shndërruara në krime të Fuqive të Mëdha, të cilat e 

copëzuan Shqipërinë që historia e saj, edhe sot në shek 

XXI, është gjysmake. Historianëve po u kujtoj Sami 

Frashërin: “Njerëz të mëdhenj janë ata që bëjnë vepra të 

mëdha. Vepra të mëdha janë ato që u kanë sjellë dobi 

njerëzve.” (Zija Xholi libri 'Sami Frashëri', fq.155. 

Botuar më 1978). Kurse me thënien e S.Frashërit mbi 

diturinë, të cilat duhet të ishin udhërrëfyese të njerëzve 

të mendimit intelektual :“Dituria sjellë në jetë dhe 

ushqen atdhedashurinë dhe të dyja së bashku e shtyjnë 
njeriun përpara, e mësojnë atë të punojë për të mirën e 

tij dhe të shoqërisë.”-(Po aty në fq.157), Z. Xholi 

shprehimisht thotë: “ky koncept iluminist, aq i afërt me 

mendimin përparimtar të shekujve XVII-XVIII, nuk e 

lejoi Samiun të shohë dhe të zbulojë atë forcë 

vendimtare që vë në lëvizje njerëzit dhe shpie përpara 

shoqërinë, siç është lufta e klasave”. Ky konkluzion i 

Zija Xholit për dijetarin S. Frashëri, që vdiq më 1904 

dhe sipas tij duhej ta merrte me mend se pas 40-50 

vitesh Shqipëria do të ndërtonte shtetin e diktaturës 

komuniste, të parashikonte se do të zhvillohej lufta e 

klasave, më e egra që ka njohur bota, periudha më e 
zezë historike e “Shqipërisë së lirë”, që jo vetëm e 

varfëroi shqiptarin materialisht, mendërisht, por në atë 

kohë famëkeqe u shkruajt një histori e gënjeshtërt dhe e 

politizuar. Ky fakt mjafton që të kujtoj se historia 

shkruhet në favor të klasës në fuqi. Historianëve le t'iu 

shërbejnë këto thënie të mençura të këtyre njerëzve të 

ditur, por mos të pranojnë kushte ashtu siç kërkoi 

Ministria e Jashtme e Greqisë: “Do të keni përkrahjen 

tonë për pranimin në BE, nëse ju plotësoni këto tri 

kushte...” që s' është nevoja të përsëriten. Të jesh anëtar 

i BE me të drejta të barabarta me shtetet e tjera të 
Evropës, do të thotë që Shqipëria të plotësojë të gjitha 

kriteret e vendosura nga Parlamenti Evropian. Integrimi 

i Shqipërisë nuk pret “lëmoshë” nga Greqia dhe pastaj 

të bëhemi preh i saj në kurriz të interesave kombëtare. 

Për lëshime të tilla duhet t'i vëmë gishtin kokës, sepse 

shkohet drejt shuarjes së kombit. Mos lejoni që nesër të 

na buçasë në vesh tradhtia, mashtrimi dhe intriga që të 

na përbuzin e të na tallin me shprehjen e përrallave “Na 

ishte njëherë Shqipëria...” sepse siç e kanë nisur Greqia, 

Serbia, Mal i Zi, vllahët etje, një ditë s'është çudi që të 

gjendemi të çkombtarizuar.   

                                                     (fund) 
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Shkruan: Hazir Mehmeti, mësues dhe gazetar në Vjenë    
 

         

 

 

 

 

Vjena, vendqëndrimi e veprimi i Hasan Prishtinës 
(pjesa e tretë) 

 

Hasan Prishtina, Njeriu  që dha gjithçka për shtetin e vet, shtet që e vrau tradhtisht. ...tribun kombëtar... truri i lëvizjes 

kombëtare... apostull i shenjtë në shkollimin kombëtar,  njeriu më i ndaluar e anatemuar nga regjimet pushtuese, 

diktatoriale, njeriu ndaj të cilit kemi detyrim në vënien e figurës së tij aty ku duhet- në vendin e heronjve të historisë së 

ndritshme kombëtare 

 

 

,,Hasan Prishtina, çështjen e 

arsimit të popullit e shtronte  më 

parësoret të shtetit. Në këtë ishte 

shumë konkret dhe praktik, duke 
u nisur nga vetja. Ai ndanë 5% 

nga të ardhurat e tij për arsim. 

Kjo shumë ishte e lartë dhe e 

siguronte mbajtjen e dhjetë 

shkollave në Kosovë dhe 60 

nxënës nga Kosova në Normalen 

e Elbasanit”. 

 

Ai ishte personaliteti më kryesor 

dhe më me autoritet në vendosjen 

e alfabetit.  Në Parlamentin Turk, 
rreth formës së alfabetit,  do 

përgjigjet: ,,Ç’duhet bërë do ta 

bëjmë, sepse qëllimi ynë është 

vetëm për fitim të atdheut...Hasan 

Prishtina u printe ithtarëve për 

alfabetin latin. Për këtë 

sahanlëpirësit e kuzhinës turko- 

arabe, që për alfabet e merrnin atë 

arab, Hasanin e quanin spiun të 

Vjenës. Nga ana tjetër Hasan Prishtina nga rilindësit e kohës siç ishte Josif 
Bageri,  konsiderohej shpëtimtari i çështjes shqiptare. Lufta e Hasan Prishtinës 

njihej edhe jashtë tokave etnike shqiptare, qё nga Amerika e largët. Ndërkaq, 

Hil Mosi, i cili ishte përfaqësues i  qendrës kulturore shqiptare ,,Dija” në  

Vjenë, i fton bashkatdhetarët të merrnin ,,për shembull ndershmërinë e deputet 

të Prishtinës,  i cili pasurinë e tij e përdor për lulëzimin e kombit, e kështu pasi 

që do vdesim një herë, emri i juaj do të rrojë i pa vdekur, gjersa të rroj 

Shqipëria”. 

 

Hasani Prishtina në 

Vjenë e ndihmon 

materialisht botimin e 
revistës ,,Djalëria”. Ai 

kishte gjetur në Vjenë, 

një grup studentësh 

shqiptarë, të cilët kishin 

mbetur në gjendje të 

keqe materiale. U 

ndihmon atyre, duke ua 

hequr të gjitha 

shpenzimet dhe ishte 

interesuar për t’ua 

zgjedhur problemet e 

shkollimit në tërësi”. 
Akti i tij i shkrimit të 

Testamentit të fundit, 

kur ishte i rrethuar nga tradhtarët e kombit të dërguar nga Zogu, me të cilën 

tërë pasurinë e tij qё disponoi, qё nga Stambolli, Selaniku, Shkupi, Prishtina, 

Tirana, Vushtrria, ia lёnte shkollës kombëtare, tregon se ai ishte apostull i 

shenjtë i shkollës kombëtare. 

 

Hasan Prishtina kudo që shkoi shndriti me punën e tij, qëndrimin e tij prej 

burri e patrioti. Kёshtu ngjau edhe në Vjenë. Tani me rastin e 100 vjetorit të 

Pavarësisë, veprimtaria e Hasanit na bëhet më e afërt, më frymëzuese.  Nga 

kjo lind pyetja se: Populli që i vret njerëzit e vet, ashtu siç ishte Hasan 
Prishtina, a do ketë prosperitet?  Faktet, mjerisht, janë zhgënjyese. Katrahura e 

përjetuar e trevave etnike shqiptare, rrethanat e hapave tanë tani, nuk na lenë të 

jemi të qetë. 

 (fund) 
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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 pestë) 

 

Me rastin e vizitës së Sylejman Meços mërgatës 

shqiptare të Australisë, veprimtari i dalluar i Ballit 

Kombëtar në Australi, Petrit Kello, për Komitetin 

Qëndror të Ballit i dhuron 1 000 dollarë1. 

 

Mërgata shqiptare e Australisë, jo vetëm që i përkrahu 

gjithmonë kërkesat e shqiptarëve të Kosovës politikisht 

dhe  financiarisht, por mbështeti moralisht dhe 

financiarisht edhe Ushtrinë Çlirimtare të Medvegjës, 

Bujanovcit dhe Preshevës, si dhe Ushtrinë Çlirimtare 

Kombëtare të Iliridës. 

 

Mërgata shqiptare e Australisë, sidomos  anëtarët e 

Ballit Kombëtar, larg vendlindjes, me vështërësi të 

mëdha kanë marrë informata për ngjarjet që janë 

zhvilluar në territoret etnike shqiptare, si dhe për 
gjendjen familjare të tyre në vendlindje. Por, ata jo 

                                                
1 Dëftesat financiare të Petrit Kellos, dërguar me e-mail, autorit të 

këtij artikulli, Brisbane, 2011. 
 

vetëm që nuk i harruan familjet, por  as nuk u kursyen  

dhe gjithmonë, në mënyrë kontinuele, shpesh duke e 

ndarë  edhe kafshatën e gojës nga familja e ngushtë e 

tyre,  kanë zhvilluar një aktivitet  kombëtar pa interese 

personale, lidhur me afirmimin dhe 

ndërkombëtarizimin e  çështjes së pazgjidhur 

mbarëkombëtare si përmes administratës  shtetërore të 

Australisë, organizatave  ndërkombëtare, ashtu edhe në 

senzibilizimin e çështjes së Kosovës para opinionit  

australian përmes organizimit të demonstratave 
paqësore si në vitin 1981, 1989, 1998 dhe 1999. 

 

Mërgata shqiptare e Australisë, në veçanti anëtarët e 

Ballit Kombëtar, jo vetëm që u ka dhënë përkrahje  

kërkesave të shqiptarëve në ish Jugosllavi, në veçanti 

në Kosovë, po ashtu pa rezerva e ka përkahur Ushtrinë 

Çlirimtare të Kosovës dhe popullin e saj, si në aspektin 

politik ashtu edhe financiar, për të zbutur sado pak 

gjendjen e vështirë  ekonomike të vëllezërve të tyre, të 

cilët kanë qenë nën ish regjimet komuniste, kanë 

organizuar edhe aksione për mbledhjen e mjeteve 

financiare, si për familje të caktuara, institucionet e 
arsimit, ashtu edhe për Ushtritë Çlirimtare.  

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

 

 

 

 

 

Rruga luftarake e Çetës së Kolë Gojanit 
(pjesa e dytë) 

 

 

Çeta e Kolë Gojanit, në fund të korrikut 1926, shkoi nga 

fshati Radulloc i Klinës në fshatin Shpenadi të Prizrenit. 

Kjo çetë qëndroi rreth shtatë javë në fshatrat Shpenadi e 

Velezhë. Luftëtarët e saj vendqëndrim kishin fushat dhe 

pyjet e këtyre fshatrave. 
 

Mbështetjen kryesore kjo çetë e gjeti te familja e 

Palokëve të Nagallavës, Komuna e Klinës, e cila 

jetonte, në atë kohë, në Shpenadi të Prizrenit, si dhe te 

familja e Ukë Lushit, Zef Gjinit, Gjokë Hasan Tushit 

etj. Frekuentimi më i madh i çetës ishte në Kullën e Ukë 

Lushit, i cili ishte në periferi të fshatit dhe se kjo pozitë 

atyre u konvenonte nga aspekti strategjik. Për qëndrimin 

në këtë familje të Kolës me shokë, ishin bërë me dije 

organet e xhandarmërisë me ç'rast edhe i rrethojnë. 

Duke vërejtur se numri i xhandarmërisë ishte i madh, 
Kola me shokë heqin shokat nga brezi, gjë që 

dëshmojnë fotografitë e tyre dhe me shoka të lidhura 

zbresin prapa kulle me qëllim që të hyjnë në pyll të 

Velezhës. Në pamundësi që të hyjnë në pyll nga 

pengesa e xhandarmërisë, ata u detyruan të drejtohen 

nga një lëndinë me ferra e ashtuquajtur "Terazhë". 

                      

Çeta veproi mbi tre muaj në territorin e Kosovës. Për ta 

likuiduar këtë çetë ishin mobilizuar forca të 

xhandarmërisë nga Prizreni, Suhareka, Lubizhda, 

Rahoveci, Dragashi etj. Në krye të këtyre forcave mori 

pjesë edhe komandanti i përgjithshëm i xhandarmërisë, 
gjeneral Vojin Tomiqi. 

 

Çeta e Kolë Gojanit kishte vepruar më tepër se tre muaj 

në mbarë territorin e Kosovës deri në Vuçitërnë, jo aq 

me armë sa kishte bërë kontrollimin e çetave dhe 

organizimin e tyre në luftë për çlirimin kombëtar. Kjo 

ishte njëherësh edhe arsyeja pse kjo çetë pastaj të ndiqej 

këmba-këmbës. 

 

I rrethuar në të gjitha anët dhe i zënë në grackë nga 

tradhtia e disa "shqiptarëve faqezi që trathtojnë shokët e 
vrasin vllazni", siç do të këndojë më vonë rapsodi 

popullor, Kolë Gojani me shokë vendosi të luftojë deri 

në vdekje. 

 

Ishte pikërisht data 9 shtatorit 1926, dita kur lufta zgjati 

me orë të tëra. Krahu i djathtë i Kolë Gojanit ishte 

Palokë Kola, kaçak që nga viti 1916. Këtë e dëshmon 

edhe rapsodi popullor përmes këngës. Në krah të këtyre 

trimave gjer në vdekje do të qëndronte edhe vëllai i 

Palokë Kolës, Marku (Binaku) që ishte nga fshati Qerim 

i Gjakovës. Për shkak të rëndësisë së madhe që i 

kushtohej elementit të kësaj çete, pushteti serb zhvilloi 

një luftë shumë të rreptë. 

 
Fillimisht ishte plagosur Mark Kola. Me gjithë rrethimin 

e hekurt ndoshta edhe ekzistonte mundësia për ikje, por 

ata nuk pranuan që ta linin shokun e plagosur. 

 

Pas një lufte të gjatë dhe heroike, u vranë të gjithë 

shokët e Kolës, përfshirë këtu edhe Palokë Kolën, kurse 

Kolë Gojani u plagos rëndë. Edhe pse në gjendje të 

vështirë, trimi e vazhdoi luftën deri në përfundim të 

municionit të pushkës. 

 

Pasi iu shpenzua municioni, ai e vendos shaminë e kuqe 
në grykë të pushkës, gjoja në shenjë dorëzimi. Me këtë 

rast majori i xhandarmërisë, Petronije Gjorgjeviq, u 

ngrit në këmbë së bashku me qenin që kishte me vete 

dhe tentoi ta kapte të gjallë Kolën. Mirëpo, trimi që 

kishte vendosur ta bënte vdekjen e burrave me 

revolverin që po e ruante për çastet e fundit të jetës e 

plagosi rëndë majorin dhe ia vrau qenin. Me këtë rast 

prapë filloi lufta, ku Kolë Gojani luftoi me 

xhandarmërinë, derisa një plumb e goditi për vdekje. 

 

Në lëndinën e Tarazhës kishte mbetur i vdekur, së 

bashku me shokë, Kolë Gojani, luftëtar i paepur për liri, 
jeta e të cilit kaloi në luftë për çlirimin kombëtar. Pas 

vrasjes së këtyre martirëve atdhetarë, në fshatin Velezhë 

dhe Shpenadi filluan, sikurse edhe në mbarë Kosovën, 

masakrat mbi popullin shqiptar. 

 

Po atë natë e dogjën me benzinë kullën e Ukë Lushit – 

vendqëndrimin e çetës, kurse shumicën e burrave të 

këtyre fshatrave i mbajtën në burg një javë në Prizren, 

duke i torturuar në mënyrën më mizore. Sipas 

dëshmitarëve, qeveria kishte sjellë rrëzë atyre viseve 

edhe topa ushtarakë, me qëllim që, nëse nuk 
shkatërrohej çeta e Kolë Gojanit, të goditeshin me topa 

fshatrat Velezhë dhe Shpenadi. 

                             (vijon) 
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Përmblodhi: Zef Ndrecaj, Schlladming/Austri                 
 

   

 

 

 

 

Mësuesi i Popullit, Ndrecë Ndue Gjoka 
(pjesa e dytë) 

 

 
Qëllimi i dërgimit të këtyre mësuesve ishte që të 

ndihmohej arsimi kombëtar Shqiptar në Kosovë. 

Vendimet mbi dërgimin e këtyre mësuesve nga 

Shqipëria ishin të nënshkruara nga shkrimtari, pedagogu 

dhe atdhetari i devotshëm Ernest Koliqi, i cili në atë 

kohë ishte ministër i arsimit të Shqipërisë. Pra, ky 

veprim kryesisht u bë me iniciativën e tij, i cili ishte i 

njohur mirë me për pozitën e vështirë të arsimit shqip në 

Kosovë. 

 

Emërimi i tij u bë pikërisht në shkollën prej guri në 
rrethin e Lugut të Drinit të Bardhë, në fshatin 

Zllakuqan, që atëherë i takonte prefekturës së Istogut. 

Ky fshat dhe mjedis njihej anë e kënd vendit për atë se 

kishte sakrifikuar shumë për eteshmërinë e tij për dije, 

që nga shkolla e para që Atë Shtjefën Gjeçovit e hapi në 

objektin përcjellës së kishës me 25 korrik 1897. Kjo 

rrethinë tani kishte bërë traditë në përpjekjet dhe 

përkushtimin për mësim dhe dije. Me ardhjen e Ndrecë 

Ndue Gjokes kjo anë edhe një herë shpërtheu me tërë 

vlugun e saj për vetëdijesim kombëtar. Kjo vatër tani 

sikur ndriti si kurrë më parë dhe Ndrec Ndue Gjoka 

ishte mu ai trashëguesi nga martirët e parë të kësaj 
shkolle, si Atë Shtjefën Gjeqovi, Atë Papsi, Atë Engjëll 

Palaj, Ndue Vorfi, etj. Dhe për një kohë shumë të shkurt 

Ndrecë Ndue Gjoka u bë njeriu më i dashur në fshat dhe 

rrethinë. 

 

Kërkesa për mësues në këtë fshat u bë pikërisht nga 

këshilltarët e rretheve që ishin formuar në këto anë, 

saktësisht nga Tun Deda, kryetar rrethi në Zllakuqan 

dhe Mark Laskaj, sekretar. Kërkesë e këtij lloji u bë 

edhe nga kryetari i rrethit në fshatin Budisalc, Ndue 

Përlleshi. Këto përpjekje sollën edhe mësuesin tjetër 
Prek Kaçin nga Shkodra që u vendos në shkollën tjetër 

në Budisals. Edhe pse mbisundonin forcat fashiste, e 

sidomos ato Italiane, në këto treva u formuan këshilla 

rrethi me qëllim që popullata të marrë veten dhe përmes 

njerëzve eminentë që kishte emëruar të jua ndaloi hovin 

synimeve të bejlerëve që përmes sistemit fashist tani 

mendonin të ktheheshin në këto anë dhe popullatën ta 

zhveshin nga pronësia e tyre. Por, për të gjitha këto 

këshilla parësore ishte arsimimi i rrethit. 

 

Organizimi i këtyre këshillave nuk shihej me sy të mirë 

nga qarqet fashiste që tentuan disa herë të provokojnë 
situatën. Në rreth u ndie nevoja që të përgatitej edhe një 

organizim më i mirëfilltë dhe pikërisht nën udhëheqjen 

e Ndrecë Ndue Gjokës u formua Këshilli Antifashist për 

të cilin qenë njoftuar edhe kryetarët e rretheve, Tunë 

Deda dhe në veçanti Ndue Përlleshi që ishte njeriu më 

eminent i kësaj ane. 

 

Ndrecë Ndue Gjoka ishte mjaft i dashur për nxënësit, i 

afërt për rrethin dhe pothuajse ishte shtyllë qendrore e të 

gjitha ndryshimeve që zhvilloheshin në këtë rajon. 

Njerëzit me të cilët ai jetonte, punonte dhe vepronte 

ishin vet kryetarët e rrethit Tunë dhe Marjan Dedaj, 

pastaj Nikollë Mrijaj, Mark Laskaj, Ukë Bekaj, Mhill 
Ndrecaj, Pjetër Jaku, Gjon Lleshi, Gjon Frroku, Pjetër 

dhe Prekë Gjergji, etj. 

 

Por, elementet fashiste italiane shpesh do t’i binin në 

gjurmë aktiviteteve të tij dhe një ditë në mënyrë mizore 

atë e arrestojnë në orën mësimore, mu para nxënësve të 

tij. Ai nga aty u dërgua në qarqet italiane në Pejë dhe 

më pas internohet në Shkodër, burg të cilit ai arriti t’i 

ikë me 27 tetor 1944, pas së cilës ai aktivitetin e vet për 

shumë kohë e zhvilloi në rrethin e Mirditës, kryesisht në 

fshatrat malore. Mirditasit e dinin rëndësinë e këtij 

pishtari dhe do ta mbanin fshehur me muaj të tërë. Gjatë 
tërë asaj kohe Ndrecë Ndue Gjoka nuk pushoi asnjëherë 

punën e tij duke bërë të pamundurën që fëmijëve tu 

mësoi shkrim dhe lexim. Në këtë zonë me kontributin e 

tij u hapën 50 shkolla dhe tani Mësuesi i Popullit 

Ndrecë Ndue Gjoka gjithë kohën do të ja kushtoi 

rrugëtimit të vështirë dhe të shenjtë të shkronjave 

shqipe, duke ndjekur me besnikëri rrugën e traditës së 

mësuesve atdhetarë, të cilët edhe u martirizuan për këto 

ideale. 

 

Sidoqoftë, vitet 1945-46 sollën vështirësi shumë të 
mëdha në tërë Shqipërinë dhe në Mirditën ku Ndrecë 

Ndue Gjoka punonte. Ai tani tërë përkushtimin do ta 

bënte në drejtim të luftës për bashkim kombëtar dhe 

kundër sistemit komunist, i cili i përkrahur nga sllavet 

dhe bolshevikët, me tërë mizorinë e tij po lëshonte 

rrënjë në Shqipëri.    

                                       (vijon) 
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Kulturë

 

Shkruan: Baki Ymeri, Bukuresht/Rumani 
 

Energjia krijuese e shpirtit shqiptar 
(Dedë Preqi, Lotë atdheu, Meditime mërgimtare, Kushtrime nga mërgimi, Amanda Edit, Bukuresht, 2013) 

 

 

Intelektuali i vërtetë jeton në dy 

botë, atë të ideve dhe atë të 

realitetit konkret. Misioni i 

shkrimtarit është rimarrja e 

flamujve të humbur nga njerëzit e 

politikës, si dhe përfitimi i 

betejave të humbura nga të tjerët. 

Ky është misioni i tij i shenjtë, 
një detyrim që e obligon dhe 

nderon në trojet e bekuara të 

historisë. Jeta është e mbushur 

me befasi, por ne duhet të jemi të 

pregaditur që asnjë e papritur mos 

të na befasojë. Fillimi i mençurisë 

është frika ndaj Zotit dhe frika 

ndaj fjalës. Kështu thekson Bibla, 

ndërsa familja, atdheu dhe kombi 

qëndrojnë mbi të gjitha, së 

bashku me nderin dhe dinjitetin.  
 

Fjalët e poetit janë diamante 

shkëlqimtare që mund të 

ndriçojnë shpirtërat dhe jetën e 

njerëzve me mendime të kristalta. 

Para nesh kemi njërin nga 

mërgimtarët tanë që digjet për 

atdheun dhe fatin e tij. Ky është 

fati i atyre që e braktisin 

vendlindjen. Kur u reken 

shtigjeve të mërgimit, ata marrin 

me vete edhe atë ishull magjik që 
quhet Kosovë apo Shqipëri. 

Autori vjen para nesh me tri 

antologji publicistike që s’kanë të 

bëjë me poezinë, por me një 

turmë subjektesh morale, 

meditative, fetare, historike dhe 

politike. Politika është arti kompromisit, ndërsa Dedë Preqi e përshkruan 

politikën shqiptare nga këndvështrime të ndryshme, duke i hymnizuar vlerat e 
demokracisë parlamentare europiane mënjanë, dhe duke i fshikulluar ata që e 

frenojnë historinë dhe demokracinë tonë, në anën tjetër.  

 

Dedë Preqi është një zë i veçantë në poezinë e sotme të diasporës shqiptare. 

Krijimtaria e tij letrare dhe publicistike, poezitë, analizat, komentet, opinionet, 

esetë dhe reportazahet, janë një dëshmi e gjallë e punës së tij, thekson Ramiz 

Dërmaku në kuadrin e një komenti. Optimizmi dhe dashuria ndaj njeriut janë 

parimet elementare të këtij krijuesi të palodhur. Mënjanë kemi grandomaninë e 

atyre që nuk i besojnë Zotit, ndërsa në anën tjetër vlerat morale dhe krijuesit e 

projekteve magjike që dinë të mbëltojnë energji pozitive në shpirtin tonë: “Me 

filozofinë e saj të bamirësisë, Nënë Tereza dha një shembull të lartë të 
humanizmit, duke fituar një respekt të plotë ndaj secilit, me një shembull të 

përsosur të harmonisë mes indianëve, myslimanëve dhe të krishterëve. Ilaçin 

më shërues dhe më të përshtatshëm, Nënë Tereza e kishte dashurinë, 

ngrohtësinë dhe shpresën. Ajo gjithnjë i lutej Zotit, për këta njerëz të lënë pas 

dore.” Apo bombardimet e NATO-s (1999), kur “Ishte dita më e shenjtë, kur 

shkëlqeu qielli dhe nëpër atë shkëlqim u duk liria e Kosovës.“Zemra troket 

derisa shuhet, sepse ajo është si kandili, dhe nëse ti i beson Zotit, ai ta ndez 

kandilin përsëri në Qiell’’.  

 

Sipas Biblës së Shenjtë, frika ndaj Zotit është një koncept pozitiv, një ndjenjë e 

thellë konsiderate ndaj krijuesit të botës. Bota pa libra është si një shtëpi pa 

nuse, apo si livadhi pa lule. Ja, pra, edhe një spektër të ri vlerash interesante, 
që vjen në bibliotekat e sentimenteve tona nga gjiri i diasporës shqiptare. Deda 

është jo vetëm një poet i mirë, por edhe një publicist artikujsh të panumërt me 

subjekte esenciale. Nëna Tereze, 100 vjetori i Pavarësisë, Kosova, Ukshin 

Hoti, Ibrahim Rugova, respekti ndaj Amerikës dhe Bill Clintonit (Engjëlli 

shpëtimtar i Kosovës), bombardimet e NATO-s kundër kuçedrës militariste 

serbe, Pavarësia e Kosovës, korupcioni, fanatizmi fetar, roli destruktiv i kishës 

ortodokse serbe, diaspora dhe bashkimi kombëtar, Gjergj Kastrioti dhe 

nëntorët e lavdisë sonë, liberalizimi i vizave, integrimet europiane, meditime 

mbi jetën, janë disa nga subjektet preliminare që defilojnë në faqet e këtyre tre 

librave.  

 
Autori shkruan me durim e koshiencë, dhe nuk e hedh fjalën pa e matur mirë. 

Gjatë analizës së artikujve, konstatojmë se ai nxjerr në pah ide fisnike dhe 

origjinale, duke i kundruar dukuritë, fenomenet, evenimentet, me syrin kritik, 

duke thyer kornizat e përshkrimit të rëndomtë. Autori i këtyre veprave shquhet 

për një gamë subjektesh historike dhe aktuale që i trajton duke i dhënë prioritet 

ndërgjegjes kombëtare, Kosovës shqiptare dhe tendencave të huaja për 

shkombëtarizimin e kombit tonë, dhe jo vetëm kaq. “Ka kaluar koha e luftave, 

Kosova ka nevojë të bashkohet në paqë”, thekson autori duke na vënë në 

kontakt me trashëgiminë tonë historike, kulturore dhe konfesionale. Librat e 

Dedë Preqit paraqesin një impuls të ri për freskimin e memorjes sonë, për 

përhapjen e diturisë dhe forcimin e vetëdijes kombëtare shqiptare.  

 
Dedë Preqi u lind më 1955, në fshatin Doblibare (BallëDrini) komuna e 

Gjakovës. Mbaroi studimet në SHLP, Gjuhë dhe Letërsi shqipe, në Gjakovë. 

Vjershat e para i botoi në revistën “Shëndeti”, në vitin 1975, dhe pastaj në 

“Zëri i Rinisë”, “Pionieri”, “Rilindja për fëmijë”, “Gazeta e Pionierëve”, 

“Drita” (Shkup), “Republika” (me pseudonim), si dhe në gazetën “Bota sot”. 

Prej vitit 1981 jeton dhe krijon në Zvicër. Shkruan prozë dhe poezi.  
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Faqja Poetike 

 

Shkruan: Majlinda Saliaj, Linc/Austri 
 

 

 

 

 

 

 

Imagjinatë  
 
Është mëngjes  
Grija mbizotëron kudo 

Në qiell, 
Retë e zeza sikur më marrin frymën. 
Mundohem të kem diell në shpirt 
Edhe atë e ka pllakosur grija. 
Përpiqem të hap dyert e imagjinatës….. 
Dera hapet, 
është diell-diell i ngrohtë pas një shiu të rrebeshtë. 
Liqeni pasqyron të verdhen diellore. 
Pylli i jeshilët të mbush me aromën e mrekullueshme 

Zogjtë cicërojnë me melodinë hyjnore 
Mos vallë kjo është parajsa e imagjinatës sime? 
E ulur në verandën e shtëpisë së drunjtë 
Ku flladi i lehtë me gjethet melodi kompozon 
Shikoj tej, 
tej në vrazhdën e lehtë të reve  
Pasqyrohet jeta ime…. 
E bukur… e vrazhdë,  

me teposhtat e të përpjetat e saj. 
Në prehër kam makinën moderne të shkrimit 
shkruaj, hedh vargje…. 
vargjet sikur s’kanë rimë  
vargjet më dalin të vrazhda  
shtëpiza e drunjtë tregon  
dhimbjet e kohërave 
kërcitjet e saj më ngjallin kujtime  

pemët e thara të mbetura trungje atje tej 
lashtësinë e jetës tregojnë 
parajsa e imagjinatës time është kjo 
e blertë, e dëlirtë, aromë e këndshme e jetës 
më bën të ndihem mirë 
të harroj për një çast nga vij e ku jam 
pika shiu më lagin fytyrën 
aromën e universit ndjej në to 

në horizont shoh ylberin e ngjyrtë  
atje tej dhe një ylber i dytë 
kjo them është mrekullia 
kjo është e madhërishmja jetë 
parajsa e imagjinatës time më mrekullon me të papriturat e saj 
vitet e jetës më shkojnë shpejt ndër mend  
andej nga ku erdha  
më s’di ku të shkoj 

parajsa e imagjinatës më pëlqen 
a thua të rri këtu përgjithmonë? 
makina elektronike e shkrimit thurë vargje 
vargjet e të mundimshmes jetë 
nxijnë ngadalë fletën e bardhë 
shikimi me mjegullohet 
loti i kristaltë pikon ngadalë 
nga faqet bie në të dhimbshmen fjalë 
e fjala fjalën shtyn me radhë  

e vargjet marrin vallen 
vallëzojnë para meje me krenari 
më duket sikur tallen me lotët e mi 

ti je e fortë më duket se thonë 
ti je e qullët thonë ca të tjera 

ngrihu dil nga ku je futur 
ec e kërce, me ne jeta është e bukur 
vallja e vargjeve me pëlqen  
melodia e gjetheve më tërheq 
cicërimat e zogjve me refrenin e tyre të përsëritshëm më 
mahnit 
ngrihem e kërcej 
pulëbardhat në liqen më shoqërojnë  
jemi kapur të gjithë përdore 

vargjet, zogjtë, pulëbardhat 
e unë e ashtuquajtura qenje njerëzore 
e udhëheq këtë valle marramendëse 
e sheh më thonë të gjithë 
është bukur, nuk është ashtu siç ti e mendon 
më pëlqen të jem pranë tyre  
udhëtoj nën ritmin e muzikës pa fund  
xhungla e imagjinatës më fut thellë në labirintet e saj 

ec pa e ditur se ku po shkoj  
para kam një derë 
kurioziteti njerëzor më bën të shkoj përpara 
hap një derë mos e hap më thonë zogjtë 
po unë s’dëgjoj  
kureshtja me shtyn përsëri 
mos e bëj më thonë pemët 
unë vazhdoj më tej 

një derë e kristaltë shfaqet para meje  
zgjat dorën ta prek 
dorëza e artë më verbon me shkëlqimin e saj 
e prek, është e ngrohtë 
mos dëgjoj zëra përsëri 
rri këtu, më mos ik 
e ardhmja e panjohur me tërheq 
hap derën  

shoh pemët të ulin kokën, zogjtë e ndalën cicërimën e tyre 
pulëbardhat strukën kokën në ujë 
dielli e humbi rrezatimin e tij 
e shtyj derën për të parë c“më pret 
para meje qielli gri 
shiu ka përmbytur me furi çdo gjë 
njerëz me sy të shqyer shoh  
nuk dalloj dot janë lotët që ju rrjedhin apo është vërshimi i 

shiut në fytyrë 
o Zot thashë me vete 
u ktheva përsëri  
te e përditshmja, normalja  
atje nga ku erdha jam  
qielli gri më plogështon shpirtin 
dua të kthehem  
po kthim mbrapa s’ka, 
ngre kokën nga qielli 

mbyll sytë një çast 
mendoj…. qe aq bukur në imagjinatën time  
shiu vazhdon e bie pa pushim... 
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Shkruan: Brahim Avdyli, Zvicër 
 

 

 

 

 

 

Përftyrimi i detit 
 

Shpesh më fanitet deti 

si sofër e madhe 

shtruar nën hënë- 

 

përreth të heshtur 

përtypen shkëmbinjtë 

kafshoren duke e njomur 
në atë verdhësi të largët... 

 

Asgjë nuk më duket 

më e pikëlluar 

se shkëmbijtë e kërrusur 

në  vetvete, 

 

e gropëzave të tyre 

po të isha gomë  

e fatkeqësive të botës 

hijën e mosbesimit 
do ta zhbija 

 

dhe trishtimet e shtruara 

në atë sofër!... 

 

 

 

Vargje për nënën 
 

Të kemi borgj 

më tepër se ajrin 

se prehjen e përjetshme- 

 

na ke ushqyer 

me dromca shpirti 

 
na ke rritur 

me drojën e përditshme 

 

e veshur  

me zhgunin e rrudhave të ballit!... 

 

Sa keq 

që s’mund të të gëzoj më shumë 

pos me ndonjë këngë 

nipa e mbesa, 

 
dhëntë fati 

e të buzëqeshësh Dielli 

ndonjëherë! 

 

 

 

 

Fragment rrugësh 
 

Kush e dëgjon këngën time 

dhe vërtetë zemra si dridhet 

ai do të jetë falumtur, 

 

se unë 

këtë grusht leckash 

dhe këtë çifteli 
do ta bart pa pushim 

rrugë më rrugë 

banesë në banesë 

 

derisa telat së klithuri të këputen 

e të fundosen 

në fund lukthi 

si e vetmja gjellë 

e papërsëritshme...! 

 

Kush e dëgjon këtë këngë 
veshët, zemrën,  

sytë le ti mbyllë- 

 

derisa të çmendem, 

derisa të vdes duke kënduar!  

 

 

Shkruan: Eduard Frrokaj, Gjakovë 

 

 

 

 

Patëm ëndrra shumë e kohë pak ... 
(dajës tim Antonit, vrarë nga forcat kriminale serbe me 27 prill 1999 në masakren e Mejes bashkë me 377 meshkuj 

shqiptarë ) 

  

Sa patëm ëndrra shumë e kohë kaq pak 
Erdhën vrasësit e endrrave këputen ëndrrën tonë, 

një natë pa ra bombat në sy ia lexuam njëri tjetrit 

trishtimin, 

më pate thënë diçka si profecia e poetit, 

s’ka shteg vere këtë verë 

askush të mos bëhet gati për bjeshkë, 

më pas ra nata e Ballkanit si balerinë e trishtimit, 

ti më humbe o zot në fund të prillit.... 

të kërkova ndër varre të reja 

në vend të gjurmëve gjeta orën e vjetër të gjyshit, 

lotët e historisë, 

lulet e vyshkura për nusen në Malësi, 
edhe ato i gjeta... 

  

Si nuk e kam ditë se në këtë botë ka varre të koduara, 

Batajnica 2, Batajnica 5, kode fantastike, tmerre 

botërore... 

 si ti thyej kodet kur nuk i kam çelësat, 
 mjeshtër nuk jam unë, 

 mjeshtërit vijnë në fund të botës, 

 unë jam këngëtar që i kërkoj ca gjurmë 

 nga koha kur ia lexuam njëri-tjetrit sytë e trishtimit… 

  

 I kam thyer të gjitha kodet 

 të gjitha varret kanë rënë, 

 më në fund u ktheve tek ora e vjetër e gjyshit 

 ku pikojnë lotët e historisë... 

 lotët e nuses në Malësi ende nuk janë vyshkë, 

 sa çudi këndej pari s’ka vend as për ty, 

 po si tha poeti kush na kthen ne të vdekur 
 në varreza të fshatit ku nën bli këndojnë kumritë... 

  

 E në cilin bli pash të lumin zot 

 këndojnë kumritë...  
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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 

 

 

Shkruan: Hazir Mehmeti, Vjenë 

 

 

Filluan me sukses garat në Ligën Shqiptare të Futbollit në Austri 
 

Fillimin e garave e ka përshëndetur edhe Josef Kaindl, zëvendëskryetar i Bashkisë së -X- të Vjenës 

 

 

 
 

7 prill 2013: -Në Vjenë filloi kampionati i Ligës 

Shqiptare të Futbollit në Austri (LSHFA). U tubuan 

ekipet pjesëmarrëse në një fushë të bukur futbolli në 

bashkinë e dhjetë. Edhe pse moti ishte i ftohtë, kjo nuk i 
pengoi garuesit të tregojnë lojë cilësore me çka ngrohën 

spektatorët e pranishëm. Garat i shpalli të hapura 

kryetari i LSHFA Qani Sylejmani, i njohur si aktivist 

dhe koordinator në ligë. Ai mes tjerash tha ‘‘Të dashur 

motra e vëllezër, mirë se erdhët në kampionatin e katër 

të Ligës Shqiptare të Futbollit në Austri. Jemi krenarë 

që brenda këtyre katër vjetëve vazhdon me sukses 

kampionati i LSHFA dhe me lojtarë çdo vit më të mirë. 

Unë krenohem me punën dhe angazhimin tuaj duke 

pritur akoma më shumë masivitet e cilësi. Unë kërkoj 

nga ju që edhe më tutje ta kultivoni fair-play-in ashtu 

sikur edhe vjetëve tjera. Nëse dikush dëshiron t’i takojë 
shqiptarët e futbollistët le të vijë në lojërat e 

kampionatit. Nga këtu i falënderoj firmat donatore që e 

mundësojnë mbajtjen gjallë të garave. Jemi të nderuar 

me prezencën e zv.kryetarit të bashkisë dhjetë, bashkia 

më e madhe në Vjenë,  Josef Kaindl’’ 

 

Ecurinë e garave e prezantoi menaxheri dhe sekretari i 

ligës, Januz Saliuka. Pastja Josef Kaindl, 

zëvendeskryetar i Bashkisë së -X- të Vjenës, në fjalën e 

tij përshëndetëse mes tjerash theksoi ’’Ju faleminderit 

për ftesën dhe pritjen e juaj të ngrohtë. Unë ju dëshiroj 

rrjedhë të suksesshme të garave dhe shikues gjithmonë 

në deponim dhe vetëm fitore’’. 

 

Në rundin e parë u paraqitën në gara këto ekipe: 

Shqiponja, Kf-Struga, Lahuta e Malësisë, FcTimi, Fc 

Megi, Fc Vllaznimi, ShKS-Afrim Zhitia, SHKS-

Mërgimi, BISH-Wien, Gostivari, Fc-Sharri. Tabela pas 

rundit të parë duket kështu: Fc Megi- 6 pikë, ShKS-

Afrim Zhitia-6 pikë, Fc Vllaznimi-4, Fc-Sharri-4 etj. 

 
Tani dy vjet, në garat lokale të Vjenës bën pjesë ekipi 

shqiptar i futbollit ‘‘Albania’’, i cili vitin që shkoi ishte 

në krye të renditjes në tabelë. Këtë vit është paraparë 

zgjerimi i ekipeve garuese edhe me nxënës shkolle ku 

fshihen shumë talente dhe presin mundësinë e afirmimit 

të tyre. Këtu është paraparë bashkëpunimi me mësuesit 

e gjuhës shqipe në gjithë Austrinë për evidentimin dhe 

informimin rreth garave dhe ushtrimeve.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zëvendeskryetari i Bashkisë së -X- të Vjenës, Josef 

Kaindl (duke folur) dhe  Qani Sylejmani, kryetar i 

LSHFA

http://www.futbollishqiptar.eu/
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Boksieri shqiptar Shpëtim Shala fitoi dhe një meç shumë luftarak në Vjenë 

 

 
 

4 maj 2013: -Shpëtim Shala nga Peja i cili ka disa vite 

që jeton dhe studion në Vjenë boksoi në Schwechat 

pranë Vjenës për titullin e tretë Internacional. Shala, 

boksier profesionit, 27 vjeqari me meritë shënoi edhe 

një fitore të vlefshme. ‘‘Bomberi’’ kosovar këtë radhë u 

ndesh me boksierin me përvojë Tomas Adamek dhe atë 

për Titullin Internacional. Shala tashmë ka 16 fitore nga 

po aq meçe të zhvilluara në boksin profesionist.  

Salla ku u zhvillua ky duel ishte e mbushur përplot me 

shikues, sidomos shqiptarë. Televizionet bënë 

transmetimin e drejtpërdrejtë. Meçi Shala-Adamek ishte 

ndër luftërat më interesante të mbrëmjes në të cilën u 

tregua mjeshtëria e këtij sporti luftarak. Gjatë tërë kohës 

tifozët shqiptarë përkrahën boksierin e tyre dhe valuan 

flamurin kuq e zi.  

 

 
 

 


