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FJALA E REDAKSISË 
 

Të nderuar lexues, 

      

Ja ku po ju përcjellim numrin e katërmbëdhjetë 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. 

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. 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 artikuj nga 

bashkëpunëtorët e shumtë nga Austria, Zvicra, Anglia, Shqipëria dhe Kosova. Këtë 

herë me shkrimet e tyre na kanë nderuar edhe Prof. dr. sc. Akil Mark Koci si dhe 

botuesi dhe përkthyesi i njohur nga Tirana, Ferdinand Latolli.    
 

Edhe këtë herë do të keni mundësi të lexoni për ngjarje me rëndësi shoqërore dhe 

kulturore. Aktivisti i njohur shqiptar me prejardhje nga Gjakova, Jonuz Saliuka do të 

marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare që zhvillohen në Austri me 29 shtator 2013, si 

kandidat për deputet në nivel nacional në listën e Partisë Socialdemokrate të Austrisë 

(SPÖ). Andaj u bëjmë thirrje të gjithë nënshtetasve austrikë me prejardhje shqiptare 

që të votojnë për kandidatin shqiptar, në mënyrë që për herë të parë në hisori, në 

Parlamentin e Austrisë të ketë një deputet shqiptar. Ne e meritojmë këtë! 

Nga angazhimet e përgjjithshme në Austri njoftohet për ndryshimin e emrit të 

shoqatës kulturore ‟‟Aleksandër Moisiu‟‟ në Lidhjen e Shkrimtarëve dhe Krijuesve  

Shqiptarë në Austri ‟‟Aleksandër Moisiu‟‟. Në anën tjetër lajm shumë të mirë paraqet 

fakti i jetësimit të idesë për krijimin e një Këshilli Koordinues të Shoqatave Shqiptare 

në Austri, përderisa pak muaj më parë u arrit që të riaktivizohet shoqata studentore 

‟‟Societas Albania‟‟. Kryetare e këtij asociacioni u zgjodh studentja Kujtime Palokaj. 

Nga aktivitetet sportive vlen të veçohet suksesi i klubit të parë shqiptar në futboll të 

madh, SV Albania, i cili garon në ligën e katërt austriake dhe që në sezonin që 

përfundoi këtë verë zuri vendin e dytë në këtë rang. Spotdashësit i janë gëzuar edhe 

njoftimit se Ligës Shqiptare të Futbollit në Austri (LSHFA) i është ndarë nga 

Ministria e Diasporës së Kosoves ‟‟Çmimi i Disporës‟‟ për rezultaete e shënuara në 

promovmin e sportit shqiptar në botë. Po ashtu bëhet e ditur se nga muaji tetor i këtij 

viti klubi i shahut „„Arbëria‟‟ me seli në Vjenë do te garojë në ligën e shahut të 

Vjenës.  

 

Në këtë numër do të mund të lexoni analiza që merren me zhvillimet politike, 

ekonomike dhe sociale në hapësirat shqiptare. Numri i njohjeve të Kosovës ka shkuar 

në 101, ndërsa në në Shqipëri u zhvilluan zgjedhjet nacionale me 23 të cilat sollën një 

qeveri të re, e me këtë shpresojmë dhe një mënyrë të re të qeverisjes. Në Kosovë 

presim që zgjedhjet komunale të 3 nentorit 2013 të sjellin më shumë shtet e më pak 

pushtet. 

 

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 dhjetor  

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.dielli.demokristian.eu/
http://www.diellidemokristian.eu/
mailto:dielli.demokristian@gmail.com
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U arrit marrëveshja për krijimin e Këshillit Koordinativ të Shoqatave Shqiptare në Austri 
(KKSHSHA)

1
 

 
Në bazë të diskutimeve dhe sugjerimeve nga të gjitha shoqatat e pranishme u vendos që të krijohet Këshilli Koordinativ 

i Shoqatave Shqiptare në Austri që do të koordinoj veprimtarinë e shoqatave në të ardhmen 

 

 

9 qershor 2013: -Organizuar nga Liga shqiptare e Futbollit në 

Austri (LFSHA) dhe me pëlqimin e shumë shoqatave dhe 

subjekteve shqiptare që veprojnë në Austri u mbajt takimi 

konsultativ për shqyrtimin e mundësisë së krijimit të një 

këshilli koordinativ që në të ardhmen do të përmirësonte 

bashkëpunimin dhe veprimin e diasporës shqiptare në Austri . 

Vetë pjesëmarrja e shumë shoqatave (13 sosh) në takim ishte 

tregues i mirë se në mesin e tyre dominon bindja se diçka 

duhet ndryshuar në mënyrë që aktiviteti të arrijë premisat e 

dëshiruara.  

Takimi u hap nga sekretari dhe menaxheri i LSHFA Januz 

Saliuka i cili fillimisht prezantoi dhe përshëndeti të pranishmit. 

Në vazhdim kryetari i LSHFA, Qani Sulejmani me një përmbledhje të shkurtër njoftoi të pranishmit për rëndësinë e 

organizimit të këtij takimi dhe ja dha fjalën Abdullah Abdullahut, ekonomist dhe iniciator i kësaj ideje. Të pranishmit 

kishin rastin që nga ai të njihen me përmbajtjen e iniciativës për krijimin e një trupi koordinativ që si synim të vetëm ka 

avancimin dhe përsosjen e organizimit të aktiviteteve të diasporës shqiptare në Austri. Bashkëpunimi do të jetë moto e 

këtij trupi që do të përbëhet nga të gjitha shoqatat dhe subjektet e mundshme shqiptare në Austri, të cilat do të 

përfaqësohen në këshillin koordinativ pa e humbur autonominë e vet organizative dhe strukturore. Hapësira për të 

bashkëpunuar është mjaft e gjërë. Vështirësitë me të cilat ballafaqohen shoqatat shqiptare, si nga aspekti financiar dhe 

atë kadrovik, gjithashtu janë evidente. Prandaj edhe ideja për koordinimin e veprimtarisë vjen në momentin kur 

organizimi i diasporës shqiptare në Austri ka shënuar një rënje-është koha e ringjalljes dhe e bashkimit të forcave për të 

parandaluar rënjen e më tutjeshme dhe daljen nga kjo agoni.  

Në debatin për krijimin e këshillit koordinativ u inkuadruan përfaqësuesit e gjitha shoqatave prezente. Dr. Ilir Çaushi 

drejtues i Institutit Kulturor ‟‟Aleksandër Moisiu‟‟ me seli në Vjenë ishte po ashtu shumë i brengosur për pozitën dhe 

nivelin e organizimit të shqiptarëve në Austri, dhe shprehu bindjen se krijimi i një këshilli koordinativ në masë të 

madhe do të përmirësonte organizimin e shoqatave shqiptare në këtë shtet. Të njëjtin mendim e kishte edhe Petrit Begati 

nga Çamëria, i cili me theks të posaçëm përmendi problematikën e prezantimit të shqiptarëve në Austri. Osman Ademi,  

mësues nga Shoqata e Mësuesve dhe Prindërve Shqiptar në Austri ‟‟VALE“  ishte i mendimit se është koha e fundit që 

një gjë e tillë të konkretizohet. Në vazhdim Dr. Sabri Osmani, mjek nga Ulqini po ashtu ishte i bindur se krijimi i 

këshillit koordinativ është më se i domosdoshëm për arritjen e një niveli me të mirë të organizimit të shqiptarëve në 

Austri. Ai  po ashtu propozoi që edhe afaristët shqiptarë të involvohen në këtë veprimtari të qëlluar. 

Nga shoqata kulturore „„Aleksandër Moisiu‟‟ nga Vjena në takim mori pjesë Besim Xhelili, kryetar, që dha një 

kontribut të konsiderueshëm me diskutimin e tij shumë konkret. Nga shoqata „„12 qershori‟‟ ishte e pranishme Rolanda 

Limani e cila po ashtu e mbështeti iniciativën. Ejup Murseli nga shoqata ‟‟Iliria“ u shpreh pro idesë. Të pranishëm në 

takim ishin edhe përfaqësuesit e shoqatës kulturore sportive ‟‟Afrim Zhitia‟‟ të përfaqësuar nga kryetari Nexhbedin 

Lleshi, i cili shprehu gatishmërinë që të jetë pjesë e këshillit koordinativ. Nga shoqata e studenteve ishte i pranishëm 

Fitim Morina, i cili me pak fjalë përshëndeti të pranishmit. Nga shoqata e shahistëve shqiptarë ‟‟Arbëria‟‟ po ashtu  u 

dha pëlqimi dhe konkretisht për këshillin koordinativ u propozua Avdyl Gjoci. Duhet theksuar se kjo shoqatë që nga 

tetori 2013 do të garojë në Ligën e Shahisteve të Vjenës. 

 

Më tutje, nga shoqata „„17 shkurti“, Baden të pranishmit i përshëndeti Agim Gashi  si dhe  Mexhit Bislimi në funksion 

të përfaqësimit të shoqatës humanitare për ndërtimin e shtëpive në Luginën e Preshevës, konkretisht ne Medvegjë dhe si 

përfaqësues i klubit të futbllit FC Timi. Në radhën e prezantimit i parafundit fjalën e morri Luan Kreka nga klubi i 

futbollit FC Shqiponja. Në fund takimin e përshëndeti edhe Halil Jashari, i cili me pak fjalë përshkroi aktivitetin dhe 

rëndësinë e ekzistimit të LSHFA në organizimin e rinisë shqiptare në Austri. 

Pas diskutimeve dhe sugjerimeve nga të gjitha shoqatat e pranishme u vendos që të krijohet Këshilli Koordinativ i 

Shoqatave Shqiptare në Austri.  

                                                 
1 http://futbollishqiptar.eu 

http://www.dielli.demokristian.eu/
http://www.yllpress.com/75107/u-arrit-marreveshja-per-krijimin-e-keshillit-koordinativ-te-shoqatave-shqiptare-ne-austri.html
http://futbollishqiptar.eu/
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Shkruan: Januz Saliuka 

Zgjedhjet në Austri 
 

 

 

 

Të nderuara/të nderuar! 

 
Shqiptarët si popull kanë një diasporë mjaft të shtrirë në 

shumë shtete evropiane dhe përtej oqeaneve. Ne nuk 

zgjodhëm rrugën e mërgimit  nga dëshira, por na u 

imponua nga shumë faktorë. Këtu dallohen disa 

periudha kohore në shekullin e fundit si para, gjatë dhe 

pas luftës së fundit ballkanike.  

 

Koha e sundimit otoman, periudhës së mbretërisë SKS 

(Serbo-Kroate-Slovene) para luftës së dytë botërore, 

marreveshjes me Turqinë për spastrimin e trojeve 

shqiptare u manifestua me migrimin masiv për në Turqi. 

E njëjta gjë vazhdoi edhe në kohën e Jugosllavisë, në 

krye me famëkeqin Rankoviq, pas viteve të 60-ta, ku 

nga shtypja vazhduan dyndjet dhe migrimi i shqiptarëve 

për arsye ekonomike dhe ato politike, me orientim të 

caktuar për zbrazjen e teritorteve shqiptare. Këtu mund 

të përmendim shumë data dhe vite të qëndresës si viti 

1968, 1971, 1981,  1989,  lufta në Kosovë 1998-1999 e 

deri në ditët e sotme, kur në qendra të ndyshme 

evropiane njihemi si azilkërkues. 

 

Sot askush nuk e di të vërtetën se sa shqiptarë jetojnë 

nëpër botë. Statistikat e ndyshme manipulojnë  me 

regjistra të ndryshëm. E vërteta është që numërikisht më 

shumë jetojnë jashtë trojeve shqiptare (e ashtuquajtura  

“Diasporë”).  Ashtu si  në shoqëritë e ndryshme në botë 

edhe Austri, nuk vërehemi fare, thuaj se nuk ekzistojmë 

për shumë arsye. Nuk dallohemi nga popujt e tjerë 

evropianë dhe më e keqja është se shumë shpejtë 

“integrohemi”. Të themi më mirë se shumë shpejtë 

arrijmë shkallën e asimilimit. Integrimi për komunitetin 

shqiptar në diasporë  intepretohet me asimilim, këto dy 

terme janë afër njëri-tjetrit, por dallojnë në kuptim dhe 

domethënie.   

 

Shoqëritë evropiane intensifikojnë punën e tyre në 

integrimin e migrantëve, që më tepër është përshtatje në 

shoqërinë e re sesa marrje e së drejtës për të qenë i 

barabartë në të gjitha strukturat e shoqërisë si ato 

administrative, ekzekutive dhe legjistrative. Shembulli 

më i mirë në botë, ku nga populli autokton mbi 90% ka 

diskrimin pozitiv ndaj komuniteve që jetojne në atë 

bashkësi është Kosova, ndonjëherë edhe në dëm të 

mazhorancës. Njëherit me asnjë fqinj Kosova nuk 

aplikon rregullat e reciprocitetit! 

 

Tani si Diasporë kemi ngelur në mes të zhvillimeve në 

trojet shqiptare dhe rrjedhave ekonomike, kulturore, 

politike në vendet ku jemi me banim të përhershëm. 

Kemi ngelur mu në mes. Në vendlindje ne cilësohemi si 

diaspora, në shoqërinë ku jetojmë cilësohemi si njerëz 

me prejardhje migracioni. Çfarë na ngel neve që në 

njërën apo tjetrën shoqëri të jemi të barabartë është 

vetëm forma demokratike, me ndihmën e votës së lirë 

dhe ne mund të përcaktohemi dhe ndikojmë në 

zhvillimet e mëtutjeshme dhe të trajtohemi drejtë!  

 

Zgjedhjet nacionle 2013 në Austri – 29.09.2013 
Zgjedhjet nacionale të Austrisë do të mbahen më 29 

shtator 2013. Nga këto do te del përbërja  e re e 

parlamentit të Austrisë, ku populli zgjedh përfaqësuesit 

e vet dhe ne si pjesë përbërëse e kësaj shoqërie mund të 

zgjedhim (të gjithë ata me të drejtë vote) pëfaqësues nga 

komuniteti jonë.  

 

Të nderuara bashkëkombase dhe bashkëkombas , 

 

unë garoj në fushatën parazgjedhore në formacionin e 

Partisë Socialdemokrate të Austrisë-SPÖ në tërë 

teritorin e Austrisë. Është një rast ku edhe ne mund të 

kemi përfaqësues të komunitetit tonë në parlamentin e 

Austrisë. Kjo me shpresë që JU të shfrytëzoni të drejtën 

dhe votën tuaj të zgjedhni drejtë. 

 

Një përkrahje masive nga komuniteti shqiptar  do të 

ishte e nevojshme dhe e domosdoshme që të kemi 

mundesi të pëfaqesimit në nivelin e ligjevënësve në 

parlamentin e Austrisë. 

 

Shpresoj që përvoja ime shumëvjeçare në qendra të 

edukimit, këshillimoreve për çeshtje sociale dhe 

http://www.dielli.demokristian.eu/
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juridike, projekteve si ato arsimore dhe të 

integrimit/diversitetit (llojlloshmërisë), puna 

shumevjeçare si pëfaqësues i sindikatës 

(Gewerksachaft) në Odën e Punës në Vjenë  (AK 

Wien), aktivitetet dhe lëvizjen shqiptare si ato para 

luftës së fundit ballkanike/internacioanlizimi i çeshtjes 

shqiptare, gjatë luftës që përfshiu edhe trojet shqiptare, 

aktivitetet e shumta kulturore dhe sportive të pasluftës e 

deri më sot, përvojë e cila  do të na pëcjell edhe në të 

ardhmen. Shpresoj se jam mjaft bindës me punën 

shumëvjeçare të gezoj besimin dhe përkrahjen tuaj që 

vota e hedhur më 29.09.2013 pranë SPÖ, ku ju shkruani 

dhe emrin tim Januz Saliuka, të jetë votë direkte që do 

të na sjell përpara.  

 

Besoj se duhet të jetë motiv i qartë se çfarë na sjell vota 

jonë e përbashkët. 

 

Nëse përcjellim komunitetet e tjera që jetojnë në Austri 

do të shohim se ato kanë përfaqësuesit e tyre në të gjitha 

strukturat shoqërore, kështuqë për ne hapen perspektiva 

të reja dhe trajtim i drejtë në të gjitha lëmitë si ato për 

integrim dhe diversitet, arsim, punësim, përfaqësim në 

të gjitha struktura si ato administrative, ekzekutive dhe 

politike të shoqërisë, mbrojtjen e rrjetit social, 

prezantim të drejtë të gjinive dhe shumë të tjera. Dobia 

është e ndërsjelltë. 

 

Unë jam dhe ngeli ithtar i përfaqësimit proporcional dhe 

në të të gjitha strukturave te shoqërisë në Austri. Me 

hyrjen time në parlament do të shtohet mundësia e 

trajtimit në një nivel më të lartë me natyrën e 

problemeve dhe vështirësive që ballafaqohen „migratët“ 

e në veçanti komuniteti ynë në Austri. Do të qëndroj 

besnik dhe në funksion të diversitetit në të gjitha sferat 

shoqërore. Veçanërisht komunitetit shqiptar i mungon 

faktorizimi dhe barazia me të tjerët.  Do të jem në 

shërbim të interesave Tuaja dhe kërkoj një bashkëpunim 

të drejtë dhe të sinqertë, ku brengat Tuaja do të jenë 

brengat e mia – brengat tona! 

 

Me respekt, 

I Juaji  Januz Saliuka 
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Shkruajnë: Vehbi Haliti dhe Driton Murati, Kapfenberg (Austri) 

 

 

Jeta kulturore në diasporë përcjellë ritmet e atdheut
2
  

  

Shoqatat simotra “Skënderbeu” dhe “Aleksander Moisiu” në vazhdën e aktiviteteve të tyre të përbashketa mbajtën 

një orë letrare në Kapfenberg  

  

2 qershor 2013: -Në një ambient të ngrohtë, në praninë e shumë mysafirëve dhe adhuruesve të fjalës së shkruar, me 

punimet e tyre u paraqitën anëtarët e të dyja shoqatave. Pas një prezantimi të shkurtërt të aktiviteteve si dhe të 

shkrimtarëve të pranishëm në këtë orë letrare, mundësia e prezantimit ju dha edhe më të vegjëlve, të cilët i kënaqen të 

pranishmit me recitalet e tyre. Vlen të theksohen në këtë rast paraqitjet e shkëlqyeshme të Enita Vojvodës, Loresa 

Gërbeshit dhe Agnesa Krasniqit. Në vazhdim nga shoqata “Skënderbeu” me seli në qytetin e Kafenbergut me krijimet e 

tyre para të pranishmëve u paraqitën Driton Murati, Bajram Krasniqi dhe Vehbi Haliti, ndërsa pjesa ekskluzive e 

programit ishte e rezervuar për poetët tashmë të afirmuar të shoqatës “Aleksandër Mosiu“ nga Vjena. Veprimtaria dhe 

historiku i shkurtër i shoqatës “Aleksandër Moisiu” u prezantua nga studentja Edona Ramadani ku u vu në pah puna dhe 

serioziteti i këtyre krijuesve në gjinitë e ndryshme letrare. Punimet e kësaj tribune letrare me një fjalë rasti i 

përshëndetën edhe prof. Myslim Nagavci, veteran  i arsimit, Tahir Turkaj, kryetar i shoqatës kulturore “17 Shkurti” nga  

Baden dhe Naim Sadiku nga shoqata “Internacionale” në Kapfenberg. 

 

Para publikut artdashës së fjalës së 

shkruar në vijim me punimet e tyre u 

paraqitën Anton Marku, Besim Xhelili, 

Prekë Brahimi, Hazir Mehmeti,  Dan 

Kosumi, Zef Ndrecaj dhe poetesha 

Edona Ramadani, ndërsa u lexuan edhe 

poezi nga Ragip Dragusha, Ramiz Selimi 

dhe Isa Kosumi. Fjala e shkruar vinte e 

kumbonte fuqishëm ne sallë duke sjellur 

tek të pranishmit bukurinë e vargjeve të 

thurura, here-herë të mbështjellura me 

ngrohtësinë e mëmëdheut e here-herë me 

tymin betejave të lirisë. Poeti dhe 

njëherësh zyrtari i Ambasadës së 

Republikës së Kosovës në Austri, Anton 

Marku, në emër të institucionit që         

Poetë dhe artdashës së fjalës së shkruar në Kapfenberg           përfaqësonte, i dhuroi kryetarit të 

shoqatës “Skënderbeu”, Agron Bytyqit   

                                                                         një  vëllim të veprave të Adem Demaqit. 

 

Në këtë rast u vu në pah nevoja e organizimeve të tilla në diasporën shqiptare që 

do të sherbejë edhe për afirmimin e krijuesve të rinj të cilët nuk janë të paktë. Ky 

takim dhe pjesëmarrja e shumë bashkëatdhetarëve janë dëshmia më e mirë se jeta 

kulturore në diasporë, me gjithë vështirësitë, nuk ngecë prapa asaj në atdhe. Në 

fund u nënshkrua memorandumi për bashkëpunim të ndërsjellë në mes të dy 

shoqatave. Tingujt e ëmbël të muzikës folklorike dhe interpretimi i 

shkëlqyeshëm i rapsodit Shaip Mehmeti përmbyllën këtë orë letrare. 

  

  

Prof. Myslim Nagavci, veteran i Arsimit gjatë fjalës përshëndetëse në Kafenberg 

 

Dy javë më vonë, me 16 qershor 2013 shoqata kulturore ‟‟Aleksandër Moisiu‟‟ 

nga Vjena, në bashkëpunim me shoqatën shqiptare ‟‟2 korriku‟‟ Wiener Neustadt 

organizuan një orë të përbashkët letrare. Në ambientet e bibliotekës së këtij qyteti  

krijues shqiptarë të ardhur nga më shumë anë të Austrisë lexuan krijimet e tyre. 

Në këtë manifestim u shpreh dëshira që edhe në të ardhmen të organizohen orë të 

tilla letrare, e në veçanti edhe në dy gjuhë, shqip dhe gjermanisht. Me këtë rast 

me poezitë e tyre u paraqitën shumë autorë, jo vetëm nga Vjena e Wiener 

Neustadt, por dhe nga Graci, Schladmingu, Linci, Welsi, Kafenbergu, etj. 

                                                 
2 https://www.facebook.com/notes/vehbi-haliti/or%C3%AB-letrare-n%C3%AB-kapfenberg/10151453926837227 
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Shkruan: Pjetër Logoreci, Vjenë 

Guri i çmueshëm i Kosovës 

 

Me Destan Gashin u njohëm në 

një galeri arti në Vjenë, ku të dy u 

gjendëm për të shijuar punimet e 

piktorit kosovar Gazmend 

Freitag. Destanin e kisha parë një 

herë, në verë, në koloninë e artit 

në Velipojë të cilën e drejton 

mjeshtri shkodran, skulptori 

Skënder Kraja. Pas njohjes e 

bisedave të para, ai më ftoj që të 

vizitoj studion e tij e cila gjindet 

në periferi të Vjenës. Është 

shumë interesante të kundrosh një 

skulptor gjatë procesit të punës në 

atelie, prandaj mora me vehte 

edhe aparatin fotografik që të 

mund të fiksoj mbresat e mija. 

Sapo hyra në atelienë e tij u 

përballa së pari me flamurin 

kombëtar që varej në krahun e një 

“burri–gurë” shtatëlartë që të 

krijonte përshtypjen se sapo 

kërkonte ta ngrinte diku lart... Pas 

pesë minutash u ndjeva lirshëm, 

por edhe në një ambient ”të 

njohur e të këndshëm” për mua, 

mbasi shumë objekte më “flisnin” 

shqip... Në vendin ku isha ulur 

për të shijuar kafen që më ofroj 

mikpritësi isha i rrethuar nga 

legjenda e figura që i njihja që 

fëmijë.... 

Gjëja që më çuditi shumë ishte se 

përpara gurëve-figura që po 

punoheshin nuk kishte asnjë 

model të gjallë, vizatim apo 

maket pasi Destani punonte direkt 

me sy të lirë në gurë. Destani 

është ndër të paktët artistë 

bashkohorë që në Vjenë  

ushtrojnë artin e vjetër të 

skulpturës. Për të shuar 

kuriozitetin tim ai filloi të më 

tregojë me pasion origjinën e 

karakteristikat e gurëve të tij.....ja 

mermeri i bardhë me vjen nga Carrara e Italisë... , por unë nuk po dëgjoja 

mbasi instinktivisht isha afruar pranë fëmijës-gurë që pi qumshtin e gjiut të 

Rozafës....‟‟po-po, atje ku dhemb dhëmbi vete gjuha‟‟ .....më permendi ai nga 

kujtimet e malli që më kishte mbërthyer....po ..Shkodra (kështu më quan ai 

mua-Shkodra) ...ky është guri i bardhë i Carrarës që ngjanë me gurët e lagur 

nga qumështi i bardhë i nënës Rozafa.... 

Vazhduam të bisedonim rreth jetës sëtij private dhe artistike. Ai më tregoi se 

vinte nga një familje e varfër nga Zoqishti (komuna e Rahovecit në Kosovë) 

ku kishte mbaruar shkollën fillore duke treguar shenjat të veçanta të talentit të 

tij në krijimin e figurave të vogla nga balta amtare, të cilat mësuesit ja 

pëlqenin shumë. Më vonë, pas shumë vështirësish ekonomike dhe familjare, 

kishte frekuentuar shkollën e mesme të artit figurativ në Pejë. Në shpirtin rebel 

të Destanit digjej dëshira për të prekur me dorë rrugët e artit. Kështu me punë 

këmbëngulëse arrin të fitojë konkursin e pranimit në Akademinë Mbretërore të 

Arteve të Bukura në Bruksel, e cila drejtohej nga profesoresha e njohur 

Vanservenbergen, ku me 1978 diplomohet për pikturë. Më pas kthehet në 

Kosovë ku punon për dy vjet si mësues vizatimi në shkollën në Zoqishtë. 

Gjatë kohës në fshat i ringjallet dëshira e vjetër për skulpturën dhe vendosë të 

plotësojë njohuritë e tij në fakultetin e skulpturës të Akademisë së Arteve të 

Bukura të Brukselit që drejtohej nga profesori Martin Guyaux. Aty me 1985 

merr titullin e diplomën e skulptorit profesionist. Më pas vendoset në Vjenë, 

pasi në vitin 1981 kishte njohur shoqen e tij të jetës, Barbaren, vajzën nga 

Vjena. 

Pas viteve me impenjim të plotë për formimin e tij, 

fillon periudha e krijimtarisë me prodhimtari të 

bollëshme. Në punën e tij ai frymëzohet me tema nga 

folklori shqiptar. Por edhe bukuria e femrës prek 

shpirtin e tij artistik. Figurat e femrës të skalitura në 

gurë zë një vend të madh në krijimtarinëe tij. Kushdo 

që përballet me punën e tij kupton botën e madhe 

shpirtërore të Destanit, temperamentin rebel e po ashtu 

shpirtin e butë të tij. Figurat si Rozafa, Dy Vajzat, 

Nëna me Binjaket, Aurora, Vajza Afrikane, Vajza në 

Plazh, Nymphe, po t‟i kundrosh, të mbushin me 

dhembshuri, por edhe me dashuri njërzore. Nga 

energjia e eleganca e fantazisë së Destanit janë krijuar figura që “flasin” vetë 

si: Kërcimtarja, Balancë, Lisa, Kërmilli, etj. Artisti Gashi në të shumtën e 

rasteve viziton personalisht guroret (minierat e gurit) nga ku vendosë për 

bllokun e gurit në masën e ngjyren e parashikuar. Nganjëherë, aty në minierë 

frymëzohet dhe i lindin idetë e reja për krijesa të reja artistike. Zakonisht, për 

punët e tija ai përdorë materiale guri nga “Sölker, Krastaler, Mermer nga 

Wachau, Arlburger, Gummerner, Mermer nga Südtirol, gurë Italian nga 

Carrara, gurë Brasilian apo të Salzburgut”. Kombinimi i ngjyrës dhe linjave 

(strukturës) të gurit ka ndikimin e vet në fantazinë dhe kreativitetin e Destanit. 

Më tërhoqi vëmendjen punimi ‟‟Gruaja e Hasit‟‟ ku struktura dhe ngjyrat e 

gurit ishin të larmishme e të ngjashme me veshjen kombëtare të asaj zone. Pra, 

gjetja ishte e përsosur si vetë bukuria e gruas së gdhendur në atë mermer. 

Destan Gashi ka punime të cilat gjinden në të gjithë anët e botës që nga 

Amerika, Italia, Austria, Gjermania, Zvicra, Spania, Lichtensteini, Belgjika, 

Holanda...të cilat janë të vëndosura në sheshet kryesore të qyteteve apo i 

përkasin ndonjë koleksionisti privat. Ai është nderuar për punën e krijimet e tij 

me shumë çmime ndërkombëtare. Qysh student ai u nderua nga Bashkia e 

Brukselit për punimin në gurë të ‟‟Dona Barbantia‟‟, e cila është e vendosur në 

qendër të këtij qytetit. 
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Shkruan: Hazir Mehmeti, mësues dhe gazetar në Vjenë    
 

         

Radstadti i vogël në festën e madhe 
 

 

 

9 qershor 2013: -Në lokalitetin turistik të Radstadit, 

rrethina e Salzburgut ishte festë e vërtetë. Aty koloritit 

alpin iu shtuan ngjyrat e buzëqeshjet e fëmijëve 

shqiptarë nga e gjithë Austria. Ishte dita kur do të 

tregohen njohuritë e mësuara mbi atdheun, gjuhën, 

historinë e trojeve shqiptare. Tanimë tradicional “Kuizi i 

diturisë„„ i organizuar nga mësuesit e gjuhës amtare, 

kurse mësuesja Armida Biçaku ishte organizatore 

nikoqire bashkë me prindërit e veprimtarët e shumtë. 

Austria ishte mike ndaj kombit tonë dje dhe sot. Ajo e 

financon mësimin e gjuhëve brenda shkollave publike 

duke siguruar të gjitha çka i duhet nxënësit, krahas 

mësimit në gjuhën e shkollës. Mag. Efie Fleck, 

përgjegjëse për mësimin e gjuhëve amtare kësaj radhe 

mungonte fizikisht por ishte gjithkund e pranishme me 

përkrahjen e saj të vazhdueshme. 

 

Për këtë festë erdhën mysafirë të nderuar nga të dy 

ministritë relavante të Kosovës: Ministra për Arsim, 

Shkencë dhe Teknologji (MASHT) përfaqësohej nga 

Nuhi Gashi, përgjegjës për koordinim e mësimit të 

gjuhës shqipe në diasporë, ndërsa nga Ministria e 

Disaporës (MD) mori pjesë Ymer Avdiu, udhëheqës i 

divizionit të Arsimit në MD. Ishte hera e parë që 

shpenzimet e kuizit të mbulohen  nga Ministria e 

Diasporës. Ishte ky një sihariq i mirë për 

mërgimtarët.    Programin e drejtoj mësuesi nga Vjena 

Osman Ademi, kurse atë e hapi nikoqirja, Armida 

Biçaku. Blerim Canaj, këshilltari i parë në Ambasadën e 

Republikës së Kosovës në Austri, përshëndeti të 

pranishmit në emër të Ambasadorit Dr. Sabri 

Kiqmari.”Për shkaqe pune Ambasadori i Republikës së 

Kosovës nuk mundi të jetë sot me ne por ai ju dërgon 

përshëndetje organizatorëve, mësuesve, nxënësve dhe 

gjithë të pranishmeve. Suksese në garën e diturisë dhe u 

përgëzoj për përpjekjet për kultivimin e gjuhës shqipe, 

kulturës shqiptare”. Më pas tubimin e përshëndeti edhe 

Ymer Avdiu,  duke thënë “të dashur nxënës, mësues e 

prindër, ju përshëndes në emër të Ministrisë së 

Diasporës dhe personalisht të Ministrit, Ibrahim 

Makolli. Duke  u dëshiroj sukses në garën e diturisë. 

Ngjarjet sikur kjo e sotmja janë shumë të rëndësishme 

për ruajtjen e identitetit këtu në diasporë. Së bashku me 

Ministrinë e Arsimit dhe Ambasadën e Kosovës këtu ne 

do jemi vazhdimisht në mbështetjen tuaj. Këtë vit në 

Kosovë do organizohen programe javore për 20 nxënës 

me katër mësues nga Austria dhe finalen e kuizit në 

televizionin publik më 27 korrik. Ju dëshiroj sukses dhe 

faleminderit për ftesën dhe pritjen”. Nga ana tjetër Nuhi 

Gashi nga Ministria e Arsimit i përshëndeti të 

pranishmit duke iu dëshiruar suksese në emër të 

Ministrisë së Arsimit. “Projekti lidhur me tekstet 

mësimore me sukses po realizohet në ndihmë mësimit 

në diasporë. Pasuria e gjithë kësaj dite është prezenca e 

fëmijëve, Krahas lojës e cila sigurisht do jetë një lojë e 

bukur më shumë gëzim, shumë dashamirësi. do të jetë 

një lojë e bukur ku të gjithë fëmijët të dalin fitues, të 

ndjejnë gëzimin e punës së tyre të palodhshme që kanë 

bërë me mësuesit e tyre gjatë një viti” shtoi Gashi. 

 

Nga vendorët përshëndetën Tagwercher Josef, kryetari i 

Radstadt-it, “Faleminderit për ftesën dhe për ardhjen 

tuaj këtu në një manifestim kaq madhështor. Nxënësve 

u uroj suksese në kuiz dhe suksese  në mësimin e gjuhës 

amtare”.  Mysafire ishte Sigi Lanschützer, 

drejtoreshë  shkolle. Përshëndetën edhe  Mag. Ingrid 

Bogensberger, zv.drejtoreshë, Stefan Mitterwallner, 

dikur drejtor shkolle dhe prof. Franz Weissensteiner, 

regjisor teatri.  

 

Rruga që mësuesit dhe 

nxënësit morën pjesë 

në garat e diturisë ishte 

i gjatë. Ata kishin 

udhëtuar me qindra 

kilometra nga të gjitha 

Landet e Austrisë.  Nga 

Radstadt  ekipi “Iliria”, 

me nxënësit Alba Aliti, 

Jetmira Murati, Besart 

Shabiu. Nga  Zeltweg-u 

ekipi “Dardania”  me 

nxënësit Arlinda  

Gallapen,Vjosa  Bytyqi 

dhe Albjona  Kicaj. 

Ekipi fitues "Rozafa" Kicaj.     

 

Nga Graci  ekipi  “Dituria” , mësuese Bukurije Limani, 

me nxënësit Dionit Shala, Qëndresa Maloku, Egzona 

Shurdhaj.  Nga Linci ekipi “Shqiponja” i mësuesit  Izri 

Rexha me nxënësit Delvina Prushi, Medina Maliqi, 

Bujar Pajaziti. Nga Linci ekipi “Flamuri” i mësuesit 

Ismet Sinani, nxënësit Eltina Murati, Xhenoll Rexhepi, 

Xheneta Murtezani. Nga Wels-i ekipi “17 shkurti” me 

mësuesen Rafete Kosumi dhe nxënësit Fatjon Zuljbeari, 

Ermira Ahmeti, Elmina Garipi. Nga Tulln-i ekipi 

“Dukagjini” i mësueses Miradije Berisha me nxënësit 

Fiona Kabashi, Hylja Nazifi, Leonit Ademi. 

Nga  Gänsendorf-i ekipi “Afrim Zhitia” i mësuesit 

Ibrahim Hasanaj me nxënësit Argjira Elshani,Ilir 

Hasanaj, Blerim Gjyrveci. Nga Wels/Styer ekipi 

“Doruntina” i mësueses Besa Morina me nxënësit 

Shadije Sherifi, Arta Alili, Arbenita Alili. Juria 

vlerësoj  sipas pikëve të grumbulluara, se vendin e parë 

e meriton  ekipi “Rozafa” nga Rottenmanin-i i mësueses 

Roza Nrecaj  me nxënësit Laura Krasniqi, Maltrim 

Rexhaj, Drenusha Paqarizi. Vendi i dytë ekipi “17 

Shkurti” dhe  vendi i tretë ekipi “Dukagjini”.    
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Shkruan: Majlinda Saliaj, Linc (Austri) 
 

 

 

 

 
 

Sa  mësohet gjuha amtare në shkollat austriake? 

 

 

Jetojmë në vend të huaj, flasim gjuhë të huaj, përpiqemi 

me të gjitha mënyrat të integrohemi në të gjitha fushat e 

jetës . Është bukur të shohësh e të dëgjosh të rinjtë e 

fëmijët tek e flasin gjuhën gjermane aq rrjedhshëm. Por, 

është për të të ardhur keq  tek i dëgjon ata tek flasin 

gjuhën amtare.  

 

Shumë fëmijë të lindur në një shtet të huaj mësojnë 

shpejt dhe pa shumë vështirësi gjuhën e vendit ku ata 

shkojnë. Kjo është më se e ditur, pasi fëmijët janë të 

prirur të mësojnë  shumë shpejt të rejat, si në gjuhë 

ashtu dhe në elektroteknikë. Duke qenë se që në moshë 

të re fëmijët frekuentojnë kopshtet dhe shkollat për ta 

bëhet më e mundshme mësimi i gjuhës së huaj Dhe ne 

prindërit ose të rriturit ndjehemi të lënë pas dore për sa i 

përket kësaj çështje.. 

 

Por, a duhet lënë pas dore gjuha amtare? Në asnjë 

mënyrë, jo. Pasi punoj shumë me fëmijët dhe të rinjtë, si 

dhe duke qenë vetë nënë e dy fëmijëve vërej se fëmijët 

tanë kanë mangësra në gjuhën amtare. Ju mungon fjalori 

i duhur, lidhja e drejtë e fjalisë, e në të shumtën e 

rasteve dalin jo mirë në sytë tanë. Është për të ardhur 

keq për keqtrajtimin që i bëjnë gjuhës së nënës. I njëjti 

fenomen është edhe tek prindërit, të cilët me mangësitë 

që kanë në fjalorin e gjuhës së huaj e që e kapin me 

shumë vështirësi bëhen objekt humori nga fëmijët e 

tyre. 

 

Po çfarë duhet të bëjmë në këtë drejtim? 

Flitet shumë për mësimin e gjuhës shqipe në shkolla. A 

është e mjaftueshme një apo dy orë në javë? A janë 

mësuesit e kualifikuar si dhe a ekzistojnë materialet e 

duhura për mësimin e gjuhës amtare? Në shkollat e 

Lincit ka mësues të gjuhës shqipe të cilët punojnë me 

pasion për tu mësuar fëmijëve tanë gjuhën amtare. A 

kanë këta mësues literaturën bashkohore? A kanë planin 

mësimor edukativ të njëjtë me atë që mësohet në vendin 

nga ku edhe kanë rrënjët? 

 

Në një takim me ministrin e diasporës nga Kosova vitin 

e kaluar u diskutua ky shqetësim dhe ai premtoi se do 

merrej personalisht me këtë problem jo të vogël për 

fëmijët tanë. U diskutua sjellja e librave të gjuhës shqipe 

nga ministria e arsimit e Kosovës për fëmijët shqiptarë 

në Linc e që do të zgjerohej edhe më tej në landet tjera 

austriake. 

Sa është punuar në këtë drejtim apo ishte thjesht një 

premtim i rastit si bëjnë shpesh politikanët? Më 

shqetëson ky fakt jo vetëm si mësuese apo pedagoge por 

edhe si  prind dhe shtetase shqiptare. Gjuha jonë e 

ruajtur me breza me gjithë vështirësitë dhe fatkeqësitë 

historike që ka kaluar vazhdon të mbetet e pastër dhe 

me të gjitha vlerat që ka trashëguar nga rilindasit tanë të 

cilët dhanë dhe jetën për të mos u asimilizuar kjo gjuhë. 

 

Po sot çfarë po bëjmë ne? Shqiptarët nga natyra janë të 

zgjuar dhe mësojnë shpejt, sidomos gjuhët e huaja. Po të 

shkojmë në Shqipëri apo Kosovë takojmë shumë të rinj 

të cilët flasin më shumë se dy gjuhë të huaja. Kjo të bën 

të ndihesh krenar.  

 

Një fenomen që i bën fëmijët tanë të ndjehen keq është 

edhe kur ata shkojnë me pushime pranë gjyshërve e të 

afërmve ndërsa kanë mungesë të fjalëve dhe përdorin të 

folurën si në gjuhën gjermane. E të indinjuar na pyesin 

neve, prindërve se pse nuk u kemi mësuar gjuhën 

shqipe.  

 

Në anën tjetër, a dinë fëmijët tanë të shkruajnë drejt, të 

dinë kryefjalën,  kallzuesin, kundrinorin e drejtë e të 

zhdrejtë, rasat, etj?. A e njohin fëmijët tanë Fishtën, 

Çajupin ,vllëzërit Frashëri, Asdrenin, Kadarenë, 

Podrimen, Agollin, Qosjen e letrarët tjerë tanë të 

famshëm? Besoj se jo. Prandaj më shqetëson ky fakt. Si 

mund të pretendojmë ne që fëmijët tanë nesër të mund 

të bëhen mësues, mjekë, inxhinierë apo përkthyes kur ju 

mungon gjuha-ajo që lidh njerëzit, vendet e  kulturat. A 

mund të pretendojmë që fëmijët tanë të mund tua 

transmetojnë gjuhën e nënës fëmijëve të tyre kur ato 

vetë janë të mangët në gjuhën amtare.?  

 

A nuk ka ardhur koha që të bejmë diçka për gjuhën 

tonë, ndërkohë që kemi rastin e mirë që shumë popuj në 

Austri nuk e kanë; që fëmijët të mësojnë në shkolla në 

gjuhën e tyre amtare? 

 

Jemi ne ata që duhet të ngrejmë zërin që premtimet të 

mos ngelen vetëm në letra apo fjalë të thëna në erë, por 

të bëhen realitet, që fëmijët  tanë, fëmijët e fëmijëve 

tanë e brezat që do vijnë ta transmetojnë gjuhën tonë të 

mrekullueshme me të gjitha vlerat që ka. Që ta 

shkruajnë e ta flasin bukur.  
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Blic Info nga Austria 

 

3 qershor 2013: Piktori Gazmend Freitag merr pjesë në një ekpozitë të përbashkët në kryeqytetin e Austrisë 

 

Pas disa sukseseve me ekspozitat e tij në Gjermani që nga vitet nëntëdhjeta 

dhe më pas edhe në Austri, krijuesi Gazmend Freitag u prezantua me 

punimet e tij edhe në Vjenë. Më parë këtë vit, ai ekspozoi edhe në 

“GALERIE-halle Linz” dhe  në “Café Kronberg” në Scharten. Tani ai u 

paraqit në galerinë e njohur “Der Kunstraum” në qendër të Vjenës. Hapjen 

e ekspozitës e bëri krijuesi Hubert Thurnhofer, autori i veprës ‟‟Das 

Testament des Damien First‟‟. Gazmendi është prezantuar me sukses me 

punimet e tij në antologjinë e krijuesve shqiptarë në Austri “Iliricum”, 

vepër e shoqatës kulturore “Aleksandër Moisiu” në Austri. Gazmendi 

kryesisht punon në grafikë, ngjyra vaji në kanavace. Bukuria e femrës dhe 

peizazhi dominojnë  në veprat e tij (H.M).  
 

19 korrik 2013: Ekspozitë në Vjenë e skulptorit Destan Gashi
3
 

 

Në Galerinë e njohur vjeneze „„Artefakt„„, skulptori i njohur nga Kosova, 

Destan Gashi edhe një herë u paraqit para publikut austriak. Kësaj radhe  

së bashku me pesë artistë të tjerë nga Austria, Gjermania, Holanda dhe 

Japonia. Ishte ky një aktvitet në kuadër të projekteve të shkëmbimit 

kulturor. Me gjithë vapën e madhe që mbretëronte ato ditë në Vjenë, salla 

ishte e mbushur me dashamirë të pkturës dhe skulpturës. Ekspozita u hap 

nga Mag. Günther Schönberger. Njëzet skulptura prej mermeri, të 

përthekuara nën titullin ‟‟Legjenda e Rozafës dhe histori të tjera në gur„„  

ruajnë linjën që Destan Gashi i qëndron besnik me vite: traditës së 

skulpturës në gur. Skulpturat e tjera të ekspozitës i kushtohehin bukurisë 

femërore.  

 
1 gusht 2013: Botohet Abetarja e parë në Austri 

 
Ka disa vite që autori Hazir Mehmeti përpilon dhe boton tekste dhe materiale 

ushtrimore për mësimin plotësues në gjuhën shqipe. Kësaj radhe ai 

prezantohet me abetaren e parë shqipe në Austri. Koncepti i mbetet besnik 

parimeve didaktike të abetareve që tashmë janë botuar këtu edhe në gjuhë të 

tjera. Në pjesët e leximit, të shkrimit dhe ushtrimeve theksi është vendosur 

në diferencimin përmes shumëllojshmërise së ofertave. Trajnimi i fjalorit të 

përgjithshëm është një tjetër element i rëndësishëm i këtij teksti shkollor. 

Sigurisht, kjo punë është zhvilluar me kompetencë dhe është në 

pëputhshmëri me standardet e Ministrisë së Arsimit të Austrisë. 

 

 

 

11 gusht 2013:  “Kolona” merr çmimin kryesor në festivalin e filmit të shkurtër “Alpinales Kurzfilmfestival” 

 

Në festivalin e 28-të të filmit të shkurtër “Alpinales Kurzfilmfestival”, që u 

zhvillua në Nenzing të Austrisë, çmimin kryesor “Goldener Einhorn” në 

mesin e 824 filmave pjesëmarrës e fitoi filmi nga Kosova “Kolona”, i 

regjisorit Ujkan Hysaj.  Motoja e festivalit të sivjetmë ka qenë “shkurt dhe 

mirë”, duke iu referuar kategorisë së filmit të shkurtër. Në mbrëmjen finale u 

ndanë tetë çmimet që i jep publiku dhe juria. Sipas saj “filmi, me një epërsi 

bindëse ndaj të gjithë të tjerëve, ka arritur që, duke filluar nga sekonda e 

parë, të krijojë një tension konstant”, thuhet në vlerësimin e jurisë. Në këtë 

film tematizohet lufta e Kosovës gjegjësisht mprehtësia e vendimeve që 

duhet t`i merrnin individët në raport me konfliktin.  

                                                 

3 http://www.skulpturenatelier-gashi.at/aktuelles.htm 
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Info nga Kosova 

Përurohen librat “Shën Maria dhe Nëna Tereze” dhe “Kremtimi i Meshës” 

“Shën Maria dhe Nëna Tereze” i autorit prof. Anton Nikë  Berisha dhe “Kremtimi i Meshës” i don Pren Kolës, ish-

meshtarit shqiptar në Vjene (2008-2012) janë titujt e dy librave që u përuruan me 3 gusht 2013 në ambientet e 

katedrales “Zoja Ndihmëtare” në Prizren 

3 gusht 2013: Për librin e parë, para të pranishmëve 

referoi don Gjergj Gjergji, i cili e vlerësoi kontributin e 

prof. Anton Nikë Berisha, i cili me penën e tij ka bërë 

përpjekje të zbulojë mistere të jetës së Nënës Tereze, 

duke u bërë kështu ndër studiuesit e paktë i cili arrin të 

bëjë lidhjen e sakrales me letërsinë. Libri i dytë, 

“Kremtimi i Meshës”, u tha se vjen në duar të lexuesit 

në përvjetorin e njëzetë të shërbimit meshtarak të don 

Pren Kolës, i cili deri më tani ka botuar me dhjetëra tituj 

librash, si për Nënën Tereze, ashtu edhe libra poetikë e 

studime fushash të ndryshme. Don Robert Kola, duke 

folur për librin “Kremtimi i Meshës” tha se atë e shquan 

përkormëria dhe thjeshtësia, ndërkohë e ka vlerësuar 

librin si burim të rëndësishëm liturgjik, i shkruar në 

harmoni me dokumentet koncilare të Vatikanit, por që 

mbështetet mbi traditën tonë fetare katolike shqiptare. 

Studiuesi shkodran, prof. Mentor Quku, ka shpalosur 

para të pranishmëve detaje nga jeta dhe puna shkrimore 

e don Ndre Mjedës në fushën liturgjike dhe për studimet 

që ai ka barë mbi Bogdanin e Budin, ndërkaq librin e 

don Pren Kolës e vlerësoi si vazhdim të traditës së 

teksteve liturgjike të filluara nga don Ndre Mjeda. Prof. 

Quku ka folur edhe për kontributin e Imzot Lazër 

Mjedës dhe të vëllait, don Ndre Mjedës si dhe për 

lidhjet e tyre me familjen Bojaxhiu në Shkup, e cila i 

dha njerëzimit të Lumen Nënën Tereze, për të cilën në 

këtë përurim u tha se është një udhërrëfyese për kombin 

tonë, ashtu siç është për hebrenjtë Abrahami, të cilit i 

drejtohen lutje për të mirën e mbarë njerëzimit. Libri 

“Shën Maria dhe Nëna Tereze” është botuar nga “Fjala 

hyjnore”, ndërsa “Kremtimi i Meshës” nga shtëpia 

botuese “Drita”. 

 

 

Shkrimtarët mërgimtarë promovojnë veprat e tyre në Kosovë 

 
5 gusht 2013: -Në Prishtinë, në 

kuadër të ditëve të mërgatës, u 

hap panairi i librit të 

mërgimtarëve dhe u promovuan 

libra të autorëve kosovarë që 

jetojnë në diasporë.  Shkrimtari 

nga Gjermania, Hasan Qyqalla, 

me rastin e promovimit të këtyre 

veprave tha se ky eveniment është 

këmbim i vlerave të krijuesve të 

mërgatës dhe krijuesve të 

vendlindjes. Per librin e 

shkrimtarit Neki Lulaj “Balada e 

Heshtjes”, Qyqalla tha se sjell tek 

lexuesit shumë vlera dhe 

shkathtësi krijuese të autorit, në të 

cilën gjen zbatim gjuha 

kombëtare, ku në qendër të 

vëmendjes është lufta e shqiptarit 

për çlirim. Besim Xhelili, 

redaktor i veprës “Prush 

ndjenjash” të shkrimtares së re 

Teuta Rexhepi nga Gjakova, e 

cila jeton dhe vepron në Austri, 

tha “libri është i 

shkruar ashtu siç i 

vijnë mendimet një 

njeriu të rëndomtë, 

pa i maskuar djajtë 

që ndodhen brenda. 

Autorja është e 

lidhur vazhdimisht 

me vendin ku ka 

lindur dhe ku është 

rritur‟‟.   

 

Për veprën “Ndiq 

ëndrrën” të Milazim 

Kajtazit, foli 

Argjend Hasani. Ai 

tha se ky vëllim poetik është një shpalosje e poezisë, emocioneve të 

akumuluara në intervale të ndryshme si në kohë po ashtu edhe në hapësirë. 

Poeti Kajtazi ka shprehur një lloj pesimizmi dhe ka dhënë një mesazh, duke 

kërkuar të vërtetën që asnjëherë për fajin e tij nuk e ka zbuluar. “Autori 

përmes kësaj vepre ka prezantuar realitetin e zbërthyeshëm dhe të 

pazbërthyeshëm që ndodh në atdhe po ashtu edhe në mërgim. Autori nuk i 

shkëputet atdhetarizmit, dashurisë ndaj vendlindjes për asnjë moment, edhe 

pse ato e hodhën larg atdheut”, tha Hasani (Kosova live).  
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Monografia e parë e mësimit shqip në Austri 

 
 Promovimi i “Mësimi shqip në Austri” u bë në Bibliotekën Kombëtare në Prishtinë. Monografia ka 300 faqe dhe është 

një dokument i bazuar në shumë burme arkivore austriake e shqiptare- Thelbi i saj është fillimi dhe zhvillimi i mësimit 

shqip. Botimin e saj e mundësoj Ministria e Diasporës 

 

16 gusht 2013: -Austria është njëra nga vendet e rralla ku është zgjidhur shumë mirë mësimi në gjuhën amtare. Mësimi, 

mësuesit dhe të gjitha nevojat e mirëvajtjes janë të rregulluara me ligje në kuadër të mësimit publik austriak. Vitin që 

lamë pas ishin të evidentuara 24 gjuhë amtare, në mesin e tyre edhe gjuha shqipe. Sipas numrit të nxënësve të kombeve 

të të ardhurve, shqiptarët renditen pas atyre në gjuhën kroate dhe turke. Nga 13 560 

nxënës me gjuhë shqipe të lajmëruar si gjuhë amtare, mësimin e vijojnë vetëm 2 101 

nxënës. Kjo nuk mjafton kur dihen kushtet shumë favorizuese që ofron Ministria e 

Mësimit në Austri. Janë evidentuar 24 mësues në nëntë njësitë federale përbërëse të 

vendit.  

 

Redaktori dhe lektori i librit, shkrimtari e publicisti BedriTahiri:  “Monografia-Mësimi 

shqip në Austri (1987- 2012)”, kap një fushëveprim më të gjerë se sa e thotë titulli. Në të 

nuk shkruhet vetëm për mësimdhënien e mësimnxënien, vetëm për mësuesit e për 

nxënësit. Autori vështrimin e hedh tej e tej në histori, duke na dhënë informacione të 

bollshme për albanologët e shkencëtarët austriakë që gjuhën tonë të lashtë e vunë  në 

vendin e merituar, paskëtaj për gjurmët e shqiptarëve nëpër kohë në tokën austriake, për 

atdhetarët tanë të devotshëm e figura të shquara të artit e kulturës, të cilët lanë gjurmë të 

pashlyera në këtë qytetërim të lulëzuar, në Vjenën e Hasan Prishtinës e të Aleksandër 

Moisiut. Sidoqoftë, strumbullari rreth të cilit vërtitën të gjitha veprimet e shtjellohen 

tematikat, padyshim, është mësimi shqip i fëmijëve tanë mërgimtarë në këtë shtet me 

traditë shekullore internacionale”. Promovimi i radhës i kësaj monografie do të mbahet në 

Vjenë (H.M). 

 

 

Xhenc Bezhi, poeti që jeton në Salzburg prezantoi dy libra në Gjakovë 
 

17 gusht 2013: - Klubi letrar “Gjon Nikollë Kazazi” nga Gjakova 

promovoi dy vepra poetike të autorit nga diaspora Xhenc Bezhi. 

Autori ka lindur në Gjakovë ku për shumë vite ka migruar jashtë 

dhe kësaj here në vendlindje erdhi me vëllimet me poezi 

“Krushku mërgimtar” dhe “ Letër mbretit tim”. Promovimi u 

zhvillua në  bibliotekën “Ibrahim Rugova” në Gjakovë. 

 

 

 

 

 

Ministri i Diasporës i Kosovës, Ibrahim Makolli priti një delegacion nga Austria 

19 gusht 2013, Ministri i 

Diasporës, Ibrahim Makolli, në 

një takim të veçantë, priti një 

delegacion nga Austria. Pjesë e 

këtij delegacioni ishin Dr. Helga 

Krismer, zëvendëskryetare e 

bashkisë së qytetit të Badenit, 

anëtarë të këshillit bashkiak, 

përfaqësues të partive politike 

dhe nga mediet e shkruara. 

Ministri Makolli, duke u uruar 

mirëseardhje dhe qëndrim të 

këndshëm treditor në Kosovë, 

tha: “një numër i madh i 

bashkatdhetarëve tanë jetojnë dhe 

punojnë në Austri. Shteti austriak 

i ka pranuar dhe i ka 

integruar mirë, dhe për këtë 

i shpreh mirënjohje dhe 

falënderime të thella. Jemi 

të gatshëm ta rrisim nivelin 

e bashkëpunimit ndër-

institucional në të gjitha 

fushat, në mënyrë që të 

përfitojë mërgata, me prioritet të veçantë mësimi plotësues”.  

 

Më tutje, ministri Makolli e njoftoi delegacionin austriak për punën dhe 

aktivitetet e Ministrisë së Diasporës, si dhe për historikun dhe rolin që ka 

pasur e ka diaspora në zhvillimin e Kosovës.  Në shenjë respekti dhe 

mirënjohjeje, ministri Makolli i nderoi anëtarët e këtij delegacioni me nga një 

dhuratë, “Hyjnesha në fron”. 
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OPINIONE: Fjala jonë

 

Të vishesh me rroba të huaja 

 
 

Edhe pse nga ky rregull ka përjashtime, trendi i disa 

personave, sidmos i mërgimtarëve tanë në Evropë, që 

dëshirojnë të bëhen çdo gjë përpos vetes së tyre është 

gjithnjë në rritje. Dikur vlente parimi se masat janë 

natyrshëm tradicionaliste ndërsa elitat avangardiste. 

Me kalimin e kohës kjo ka ndryshuar. Kryesisht për të 

keq. 

 

Të vazhdosh të jesh ai që ishe dje është sfidë por dhe 

mundësi. Origjinalitet. T‟i shkosh pas të panjohurës, 

dhe atë ‟‟pa ja ditur hallin vetes‟‟, është sikur të 

nënshkruash humbjen para se ajo të ndodhë. Në anën 

tjetër, sot shumë njerëz po mundohen të gjejnë rrugën 

ende pa e definuar cakun. E mira nuk është gjithmonë e 

shtrenjtë dhe e shtrenjta jo gjithmonë është më e mira. 

 

 

Akullore në dimër e çaj të nxehtë në verë 

Definicioni i artit nuk duhet të jetë ‟‟githçka që ne nuk 

mund ta bëjmë‟‟. Të përshtatesh me botën e re nuk do 

të thote të heqësh dorë nga rrënja. Nga identiteti. Kjo 

për më tepër kur marrim parasysh të dhënën se shpesh 

mëngjesi që pason nuk është aq i mirë sa dhe mbrëmja 

e një nate më parë. Nuk thuhet kot se ‟‟dikush sa do të 

fitojë nuk arrin të bëhet i pasur‟‟.  

 

Sigurisht se bukuri është vetëm atëherë kur jo vetëm 

kopshti ynë por dhe i të tjerëve përreth janë të bukur. Si 

individ, si bashkësi, si komb jemi unikat. Askush tjetër 

në këtë nënqiell nuk është si ne. Le të jemi krenarë për 

këtë fakt dhe ta ruajmë, promovojmë dhe kultivojmë 

këtë pasuri pa vrapuar pas rrobave që s‟janë tonat. 

 

 

 

----- 

 

Letër nga diaspora 
 

Miku im! 

 

E di se dhe ti, si shumë prishtinas të tjerë 

tashmë jeni kapluar nga ‟‟ethet e zgjedhjeve‟‟ 

që në Kosovë do të mbahen në nëntor të këtij. 

Edhe tek ne në Austri do të ketë zgjedhje. Kësaj 

radhe për deputetë në garë është dhe një 

kandidat shqiptar me nënshtetesi austriake. 

Përvoja nga e kaluara tregon se shqiptarët me të 

drejtë vote në diasporë kanë interesim jo të 

mjaftueshëm për zhvillimet politike, qoftë në 

vendet ku tani jetojnë apo në shtetetet prej nga 

vijnë. Dua të besoj se kësaj radhe do të jetë 

ndryshe. Për të mirë. 

 

Para pak kohësh u lajmërova për tu regjistruar 

dhe angazhuar i vullnetar në një shoqatë 

joqeveritare këtu në Vjenë. Në lidhje me këtë u 

desh të pres disa javë deri sa më erdhi radha për 

të marrë ftesën për një takim prezantues. 

Paramendo se sa kohë duhet për të gjetur një vendpunim të ri. E në anën tjetër gati askush nuk është i papunë. Të gjithë 

merren me diçka apo punojnë. Të papunë pothuajse janë vetëm ata që nuk kanë të drejtë të krijojnë marrëdhënie pune 

apo ata që kërkojë por luten të mos gjejnë punë. Kështu pra funksionon shteti që momentalisht ka shkallën më të ulët të 

papunësisë në Evropë (rreth 4%) dhe nga tetë milionë banorë mbi tre milionë prej tyre bëjnë punë vullnetare. 

 

Miku im! 

 

Shpresoj që në javën e parë të nëntorit bashkëkombasit e mi në Kosovë nuk do të hidhërohen me njëri-tjetrin nëse do të 

ju ndodhë të gjenden në ndonjë turmë. Ata duhet ta kuptojmë se turma janë ata vetë. Përndyshe me të vërtetë do të 

vijmë në një situatë kur të burgosurit do të lexojnë gazetat ditore dhe do të pyeten se ‟‟a janë normal ata jashtë‟‟. 

 

Do të shkruaj prapë në dhjetor. Deri atëherë shpresoj që ty do të gjej ende në ‟‟google‟‟, jo në ‟‟you tube‟‟! 
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OPINIONE: P.S:-shkrimet në këtë seksion janë qëndrime personale të artikullshkruesve 

Shkruan: Besim Xhelili, kryetar i shoqatës së shkrimtarëve dhe krijuesve shqiptarë në Austri ‟‟Aleksandër 

Moisiu‟‟ 

 

Rigjallërimi i diasporës shqiptare në Austri 

 
 

Vetë numri i madh i shoqatave shqiptare në Austri 

tregon se njerëzit tanë janë aktiv dhe sipas mundësisë që 

kanë mundohen të kontribuojnë në sferat e ndryshme të 

jetës shoqërore. Gjithsesi se shumë nga këto shoqata 

tashmë edhe ekzistojnë vetëm formalisht dhe nuk dihet 

fati i tyre. Nga ana tjetër, organizohen koncerte të 

ndryshme, hahen darka, bëhen mitingje, studentët 

mundohen pak më pak të merren me studime, të 

punojnë pak më shumë qoftë me lajmërim e qoftë ‟‟në 

të zezë‟‟. Me rëndësi mbrëmjet gazmore të jenë përfekte 

dhe të ketë aklool të mjaftueshëm dhe gjëra të tjera që e 

rrisin energjinë e festimit dhe gëzimit. Disa klasikë kanë 

zënë edhe poste të mira të punës dhe i kanë vërë vetes 

dhe familjeve të tyre disa mure absurde, duke parë 

vetëm interesat e tyre personale materiale dhe kënaqjen 

me jetën moderne që na ofron shteti ku jetojmë. 

 

Foto me rastin e dhurimit të antologjisë „‟Ilyiricum‟‟ 

Zv.Kryeministres së  Kosovës, Mimoza Kusari-Lila 

 

Vërehet një mungesë bashkëpunimi dhe koordinimi të 

përbashkët të aktiviteteve. Gjithashtu, në këtë kohë të 

digjitalizimit, ku shumë thjeshtë njerëzit mund të 

njoftohen dhe informohen për ngjarje dhe aktivitete të 

ndryshme, ne mërgimtarët shqiptarë që jetojmë në 

Austri e kemi të vështirë të zgjohemi nga ai gjumë, të 

cilin e kalojmë bile me sytë hapur. Nuk i intereson 

askujt nëse dikush ia dërgon një email, një ftesë për një 

orë letrare apo që nuk vjen në pyetje ndonjë kërkesë për 

ndonjë ndihmë të një botimi të ndonjë libri, gazete apo 

diçka të ngjashme. Shumica mendojnë se investimi në 

kulturë është një humbje e rëndë. Mirëpo këtu është 

gabimi. Ka ardhur koha që të tregojmë edhe ne se 

mundemi të merremi me shumë gjëra dhe të japim 

kontributin tonë edhe në sferat e ndryshme të jetës 

shoqërore në Austri. 

 

Në mesin e përafërsisht 80 000 shqiptarëve që jetojnë 

këtu padyshim se ka edhe shumë intelektualë, mësues, 

mjekë, shkrimtarë, krijues e njerëz të shumtë që edhe 

janë të aftë të japin shumë si për kulturën tonë, poashtu 

edhe për kulturën vendase e cila pret nga ne t‟i 

bashkohemi. Është gabim ky vetë-izolimi ynë kulturor, 

letrar dhe shoqëror. Kohë më parë u organizua edhe 

manifestimi i 17 shkurtit, ditës së pavarësisë së Kosovës 

këtu në Vjenë. Edhe Lidhja e Shkrimtarëve dhe 

Krijuesëve Shqiptarë në Austri “Aleksandër Moisiu” me 

seli në Vjenë e dha mundin e vet në mbajtjen e këtij 

aktiviteti gazmor. Për të ardhë keq është se nga 1 500 të 

pranishmit asnjëri nuk shprehi dëshirën të blejë një nga 

antologjia e parë e krijuesëve shqiptarë që jetojnë në 

Austri, botuar po nga kjo Lidhje në nëntor të vitit 2012. 

Antologjia u ofrua me një çmim vetëm prej 5 euro. Kjo 

është për të qarë kur mendojmë se nëpër kafenetë e ditës 

apo të natës harxhojmë nga qindra euro…! 

 

Nga ardhja e të parëve tanë në Austri, pra, nga vitet 

1967/68 e deri në ditët e sotme vërehet se kanë 

ndryshuar shumë gjëra. Derisa atëherë të gjithë 

mendonin që të mblidhin pak të holla, të bëjnë një 

pasuri të vogël dhe të kthehen në vendlindje, sot ne jemi 

bërë pjesë e pandarë e jetës së këtushme. Tash rriten 

edhe gjeneratat e treta, të cilat kanë edhe nevoja më të 

shumta. Dy nga këto nevoja të rëndësishme janë ruajtja 

nga asimilimi dhe integrimi në shoqërinë ku jetojmë. 

Integrimi nuk do të thotë asimilim. Prandaj, edhe vetë 

shteti austriak, si një nga shtetet e ralla, e përkrah edhe 

mësimin e gjuhës amtare të të gjitha etniteteve që 

jetojnë në këtë shtet. Mësuesit e angazhuar shqiptarë 

marrin rrogat nga shteti, njësoj sikur edhe mësuesit e 

tjerë austriakë. Kur njeriu e di mirë gjuhën e vet që e 

flet në shtëpi, atëherë ai e ka edhe më të lehtë të mësojë 

gjuhët e huaja, pasiqë horizonti i tij i të menduarit është 

vital dhe pa komplekse.  

 

Para disa javësh, mësuesi Hazir Mehmeti botoi edhe 

monografinë e tij sa i përket mësimit plotësues në shqip 

në Austri. Në këtë monografi ai ka përfshirë edhe shumë 

gjëra të tjera që kanë të bëjnë me jetën tonë në 

përgjithësi në Austri. Dhe pikërisht aty edhe lexova se 

shumë pak nga mërgimtarët tanë e shfrytëzojnë të 

drejtën që na ofron shteti austriak, që fëmijët të mësojnë 

gjuhën amtare shqipe. Këtë ai edhe na ka thënë 

personalisht disa herë. Fajin e kanë prindërit, të cilët të 

dhënë pas arsyeve të ndryshme, tërthorazi të cekura 

edhe në fillim të këtij shkrimi, nuk i dërgojnë fëmijët në 

mësim plotësues në shqip. Është e qartë se ne shqip 

flasim në banesë, mirëpo një gjuhë e kulluar që mësohet 

në shkollë është ajo që u duhet fëmijëve tanë dhe që ua 

hap edhe mundësitë e zgjerimit të horizontit të tyre 

gjithpërfshirës dhe aktivizon gatishmërinë e tyre që 

edhe gjuhën gjermane ta mësojnë më lehtë. Fundja, 

ruajtja e gjuhës sonë nga elementet e gjuhëve të huaja 

përreth vendlindjes sonë është një arsye më shumë të 

dërgohen fëmijët në mësimin plotësues në shqip. 

(vijon) 
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Shkruan: Marjan Sebaj-Sopi 

 

 

 

 

 

Tolerancë? - Dashuri Vëllazërore! 
(pjesa e parë) 

 

 

Jo vetëm tolerancë, por mbi të gjitha DASHURI VËLLAZËRORE! 

 

Populli shqiptar pamvarësisht përkatësisë së tij fetare ka një gjak, një babë e 

një nanë (prindër të përbashkët), pra mes veti janë vëllezër e motra. Prandaj, 

është shumë pak të themi e ‟‟toleroj‟‟ apo ‟‟kemi tolerancë‟‟. 

 

Tolerohen fqinjët, miqë e dashamirë, tolerohen nacionalitet tjera e jo familja 

mes veti, në familje (që jemi të gjithë ne shqiptarët) duhet mbretëruar paqja, 

harmonia e dashuria…veq tolerancë në familje është shumë pak! 

 

Kemi qenë nga fillimi, jemi e do jemi vëllezër, të një gjaku! 

 

Jemi një gjak, prandaj mos të mashtrojmë veten! 

 

Me shekuj e vite neve mashtrojmë veten tonë për gjëra që nuk janë aspak të 

vërteta e aspak reale. Gjatë historisë e njerëzve të ndryshëm, si politikaj, 

udhëheqës fetar-klerik, nga njerëz të thjesht e nëpër oda gjithnjë kemi zakon 

të mburremi kinse me tolerancë fetare, me vëllazërinë tonë, me 

bashkëjetesën tonë…, dhe gjithë këtë duket se e bëjmë pikërisht për atë që në 

mesin e popullit shqiptarë nuk ka tolerancë, nuk ka drejtësi, nuk ka barazi as 

gjinore e as fetare… 

 

Mos të harrojmë faktin se pikërisht aty ku më së paku ka dashuri-flitet për 

dashuri, ku më së shumti ka korrupcion flitët për shtetin ligjor, ku më së 

shumti ka varfëri-njerëzit pasurohen, ku më së shumti flitët për demokraci-

ka diktaturë…E duket se të gjitha këto tipare i bartim neve shqiptarët duke u 

krenuar me një histori që aspak nuk ka qenë tolerante, e aq më pak me 

dashuri ndërvëllazërore! 

 

Mos të mashtrojmë vetjen tonë se shqiptarët na qenkan shembull i tolerancës 

fetare! 

 

Ka pasur shumë të kqija, vrasje-vëllavrasje…, sepse (nuk) ka patur tolerancë 

e aspak dashuri! 

 

Nëse analizojmë e shiqojmë historikisht, atëherë na del se jemi ndër popujt 

që më së shumti bëmë gjakderdhje vëllavrasje-a nuk ndodhi e nuk po ndodhë 

kjo ende (edhe në shekullin e 21-të) në mesin e popullit shqiparë? Vallë në 

këso gjëra, atëherë mund të distancohemi nga shqiptaria e jonë?! Jo, nuk 

mund të ikim e dalim nga lërkura e jonë. Gjatë historisë (në veçanti gjatë 

pushtimit të Perandorisë Osmane) a nuk ishin shqiptarë të gjithë ata 

pashallarë, beglerë, agallarë e çka jo që pikërisht shtypën vëllaun e vet (të 

përkatësisë së besimit tjetër), vranë vëllaun e vet të krishterë sa ishin ushtar 

turq, shërbëtor të tyre, edhe atë për gati 500 vite rresht?! Kjo na u dashka të 

quhet tolerancë?! 

 

Duke mos hyrë në raste të veçanta e individuale, me emër e mbiemër. A nuk 

ishin shqiptarë ata që gjatë kohës komuniste (veçmas në Shqipëri) 

masakruan, vranë e zhdukën me mijëra shqiptarë të gjakut të tyre?! Vallë 

edhe këtu paska vrarë, masakruar e prerë tjetër kush e ne jetuam në atë farë 

tolerance?! Pra, ku është këtu 

toleranca, ku është këtu paqa, 

harmonia e dashuria vëllazërore në 

mesin e shqiptarëve?!!!  E tani disa 

thonë, jo kjo është një pakicë, e unë 

them se të gjitha këto gjëra që 

përmendëm më lartë janë bërë nga 

pushtetarët, nga politikajt.  

 

Merrni vetëm emrat (nuk dëshiroj 

me këtë rast të shpalosim emra të 

askujt) e krerëve tanë, politikajve 

tanë gjatë shekujve që bërën kërdi 

në popullin tonë. A nuk janë 

thuajse të gjithë këta gati se emëra 

„shqiptarë“?! 

 

Nga e gjitha kjo kur të analizojmë 

mirë e mirë, atëherë del që jo se 

nuk ka patur tolerancë, por kemi 

me qindra raste ku ka patur 

përplasje, ku ka pasur dhe ka inat, 

ku ka pasur dhe ka urrjetje, ku ka 

pasur dhe ka gjelozi, smirë, ku ka 

pasur dhe ka tendeca, ku ka pasur 

dhe ka mosdurim, pabarazi, fyrje, 

ngacmime, fërkime, ngatërresa e 

vëllavrasje për shkak të përkatësisë 

fetare apo bindjeve të ndryshme 

nga vet nxitësit dhe kryerësit e 

gjakderdhjeve dhe veprave të liga 

tjera që janë politikaj e udhëheqës 

fetar.  

 

Të mos harrojmë se këta 

përfaqësojnë popullin e populli, 

pasi na paska qenë tolerant e 

toleron vëllaun e tij të përkatësisë 

tjetër fetare pse nuk u ngritë e nuk 

ngritët kundër këtyre bëkqinjëve, 

por disa prej tyre i brohorisin dhe i 

ndjekn mësimet e tyre të 

shëmtuara, dashakeqe e 

qëllimkëqija?!  

(vijon) 

 

 

http://www.dielli.demokristian.eu/


            Revista DIELLI DEMOKRISTIAN: www.dielli.demokristian.eu                                                                                nr. 14: Vjenë, shtator  2013 

16 

 

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 dytë) 

 

 

Një tjetër shkrimtar, vepra e të cilit do jetë me 

përmbajtje biblike është edhe Thomas Mann (1875-

1955). E tillë është Jozefi dhe vëllezërit e tij, libër kjo e 

ndarë në katër pjesë: Historitë e Jakobit (1933); 

Djaloshi Jozef (1934); Jozefi në Egjipt (1936) dhe 

Jozefi ushqen familjen (1943). Është kjo një histori e 

njohur biblike. Romani është një pasqyrim i kohës i 

mbështjellë me një vel biblik. Autori që edhe vet i 

mërguar dhe çështjen e eksodit e trajtoi mbi hipotekstin 

biblik (si tek: Mojsiu 1:37-40). Njëri ndër autorët më të 

suksesshëm të letërsisë bashkëkohore gjermane, Stefan 

Heym (1913-2001), bazuar në historinë biblike të 

mbretit David, në librin Mbreti David, raport, paraqet 

sistemin politik totalitar në (ish) Gjermaninë 

Demokratike. Heroi i romanit, Ethani, i bën një raport 

mbretit David, por që rebelimin e tij kundër sistemit 

nuk guxon ta thotë hapur, por e fshehë “nën rreshta”, 

për shkak të mungesës së shprehjes së mendimit të lirë. 

Janë një tjetër kategori e shkrimtarëve gjerman të 

shekullit XX, si: G. Trakl (1887-1914), N. Sach (1891-

1970), P. Huchel (1903-1981), E. Meister (1911-1970) 

dhe P. Celan (1920-1970), në veprat e të cilëve hasim 

Psalmet dhe atë psalme pendese, si reagim për 

katastrofat e problemet e shekullit XX. Poezi të këtij të 

fundit e të shumë autorëve të tjerë, në Kosovë i ka 

përkthyer studiuesi Isak Ahmeti. 

 

Duke qenë një libër bazë, libër në themelet e 

qytetërimit perëndimor, Bibla përgjatë gjithë ekzistimit 

të saj ka vazhduar së ushqyeri me lëndë letërsinë, 

krijues e studiues të fushave të ndryshme të artit e të 

mendimit njerëzor përgjithësisht. 

 

Bibla është një tekst në lëvizje, do thoshte studiuesja 

Feride Papleka. Si e tillë, ajo komunikon me të gjitha 

epokat e mendimit njerëzor (letrare, filozofike etj.). 

Bibla është gjithnjë një sot dhe flet gjithmonë me të 

tashmen. Një veçori e këtillë, patjetër që do ta bëjë 

Biblën një libër të pazëvendësueshëm për krijuesit, jo 

vetëm të artit letrar. Duke pasur një hapësirë të gjerë 

përmbajtësore, Bibla paraqet kodin e madh letrar të 

kulturës dhe të civilizimit evropian (Prof. E. Sedaj). 

Tematikat e shumta që gjenden në Bibël, si: dashuria, 

eksodi, tradhtia, vrasja, robëria, paqja, hyjnorja, 

shpresa, ringjallja, sprova, mëkati, humanizmi, 

premtimi e shumë të tjera janë dhe tematika frymëzimi 

për krijues të shumtë. Veç kësaj, duke pasur parasysh 

edhe rrethanat (shoqërore, politike) në të cilat shpesh u 

gjenden krijuesit, për më tepër në rrethana të 

disfavorshme për lirinë e mendimit ose edhe 

sanksionim e saj, është Bibla ajo që krijuesve do iu 

ofrojë strehë, një mundësi dhe model se si mund të 

shpreheshin ata, siç do të vepronte Milton tek Parajsa 

e humbur, ta zëmë. Por Bibla si një tekst në lëvizje, si 

Libër i Shenjtë do ushqejë me lëndë letrare, me lëndë 

arti edhe Manconin. Prandaj, rrymimi kryesor dhe 

botëkuptimi që e shpreh romani i tij (Të fejuarit, 

vër.S.Gj.) – është moralizimi i krishterë, katolicizmi 

dhe synimet e tij, ideali moral që del prej këtyre 

synimeve (Prof. Hasan Mekuli). Po nga i njëjti moral, 

po nga i njëjti shpirt biblik janë të frymëzuara edhe 

Himnet e shenjta, me të cilat donte të kremtonte 

festimet kryesore të viti liturgjik e të ofronte një 

shembull të lirikës së re, që do të ishte e tipit koral dhe 

objektiv. Nga dymbëdhjetë, sa kishte menduar të bënte, 

Manconi kishte përfunduar vetëm pesë himne: 

Ringjallja (La Risurrezione) – (1812); Emri i Marisë (Il 

nome di Maria) – 1812-1813); Krishtlindjet ( Il Natale) 

– (1813); Pasioni (La Passione) – (1814-1815) dhe 

Rrëshajët (La Pentecoste) – (1822, redaktimi i tretë). 

 

Studiues të shumtë, duke pasur parasysh ndikimin e 

Biblës tek krijues të ndryshëm, flasin edhe për një 

letërsi të tërë kishtare botërore e për një philosophia 

biblica-philosophia Christi. 

 

Kur flasim ose shkruajmë për traditën letrare dhe për 

ndikimet biblike në letërsi, atëherë me të drejtë do të 

aplikojmë edhe termin letërsi kishtare, term ky letrar-

shkencor që aplikohet me dekada dhe shekuj në 

historinë e letërsisë botërore, prandaj, në dritën e këtij 

pohimi po theksojmë se në historinë e letërsisë botërore 

mund të lexohet jo vetëm për ekzistimin e letërsisë 

kishtare, por edhe për llojet e ndryshme të kësaj letërsie 

me ç‟rast edhe janë aplikuar termat: drama kishtare (që 

në mesjetë ishte pothuaj e vetmja formë e dramës së 

zhvilluar dhe embrion prej së cilës u zhvillua drama 

moderne evropiane dhe teatri modern), drama liturgjike 

(e cila kulmin e vet e arriti në shek. XII), himni kishtar, 

shkrimtarë kishtarë etj. etj. Si përfaqësues më eminent 

që janë frymëzuar nga Bibla janë: Shën Ambrozi (340-

397), Shën Jeronimi (340-420), Shën Augustini (354-

420), Shën Toma, Beda Venerabilis (670-735), Euzebi 

i Cezarisë (260-340) etj., pa të cilët nuk mund të 

paramendohet asnjë histori e letërsisë botërore (Prof. 

Isak Ahmeti). 

 

(vijon) 

http://www.dielli.demokristian.eu/
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Intervistë me aktivistin, Pjeter Logoreci, Vjene 
 

U lind në Shkodër në një familje me tradita atdhetare dhe artdashëse. Ishte shumë aktiv në lëvizjet antikomuniste të 13 

dhjetorit dhe të 2 prillit 1990 në Shkodër, si dhe në ri-hapjen e institucioneve fetare që sollën pluralizmin politik në Shqipëri. 
Po ashtu ishte pjestar i grevës kombëtare të urisë së të përndjekurve politikë në Tiranë që solli dhe rrëzimin e qeverisë 

komuniste. U arratis nga Shqipëria në Austri për arsye politike ku diplomoi dhe punon si punonjës social për integrim dhe të 

drejtat e të huajve në këtë shtet. 

 

 

 

Z. Logoreci, cilat ishin sfidat me të cilat u ballafaquat pas ardhjes suaj 

në Austri? 

Sfida e parë dhe më e rëndëshishmja ishte përpjekja për t‟u integruar në 

shoqërinë austriake. Mësimi i gjuhës gjermane, diplomimi këtu dhe vendosja 

e kontaktit me tregun e punës.  

 

Sa ishte e vështirë për ju të integroheni në shoqërinë austriake? 
Pata vështirësi pasi që kur erdha këtu isha në moshen 45 vjeçare …dhe 

mosha “bën të veten” për të ju përgjigjur ritmit të jetës e kërkesave të kohës. 

Por, arrita t‟i kapërcej ato me këmbëngulje dhe punë.  

 

Kohë më parë ju keni zbuluar dhe dërguar në Shqipëri disa disçe me 

zërin origjinal të aktorit të famshëm shqiptar Aleksandër Moisiu, i cili 

në fillim të shekullit të kaluar bëri emër nëpër teatrot evropiane, ndër ta 

dhe në Burgtheater në Vjenë. Na tregoni pak më shumë për këtë 

inciativë? 
Gjatë kontratës një-vjeqare që pata me teatrin popullor të Vjenës arrita të 

vendos kontakte me shumë zyrtarë dhe punonjës të fushës së artit, të cilët më 

ndihmuan të bëj kërkime dhe të gjej shumë dokumenta të panjohur për 

gjeniun e skenës, aktorin me origjinë shqiptare Aleksandër Moisiu. Në Vjenë 

gjeta dhe një album me tri pllaka gramafoni ku ishte dhe zëri original i 

Moisiut që interpretonte monologun e Faustit të Goethes. Atë e dhurova në 

arkivin e shtetit shqiptar i cili nuk kishte objekte me zërin e tij, që të jetë 

pronë e të gjithë shqiptarëve. 

 

Si u prit sjellja e disçeve të Aleksandër Moisiut nga autoritetet e shtetit 

shqiptar? 

Shtypi dhe televizionet shqiptare e paraqiten gjerësisht këtë ngjarje. Për mua 

shteti ishte drejtoresha e arkivit qendror të shtetit në Tiranë, znj. Nevila 

Nika, e cili e priti me shumë vlerësim e mirënjohje këtë dhuratë të rrallë. 

Kam në plan të dërgoj atje, së bashku me të rejat tjera për Moisiun, edhe 

dokumentet origjinale të nxjerrjes dhe ri-atdhesimit të eshtrave të Imzot 

Nikollë Kaçorrit. 

 

Ju njiheni si një ndër aktivistët më aktiv shqiptar në Vjenë. Pos tjerash 

keni aktruar dhe në disa shfaqje teatrale. Nga e keni këtë pasion për 

teatrin? 
Pasioni e talenti për teatrin ka lindur së bashku me mua. Por, periudha e 

diktaturës komuniste ishte shumë e vështirë për familjen time në të gjitha 

drejtimet. Përveq burgosjes e internimeve në familje regjimi më ndaloi të 

luaj në skenë pasi “biografia” e familjes Logoreci ishte e “nxirë”. Ne ishim 

„„klasa e reaksionarëve, kundërshtarë të regjimit“, pasi pjestarë nga familja 

ime kishin mbaruar shkollat në perëndim apo ishin klerikë katolikë. 

 

Sa jeni të kënaqur me aktivitetet që zhvillojnë shoqatat e ndryshme 

shqiptare në Vjenë? 
Ka disa shoqata e forume ku shqiptarët janë aktivë, sidomos nga Kosova. 

Marr shumë ftesa për pjësmarrje në aktivitete, por për arsye pune e kohe jo 

gjithmonë mundem të marrë pjesë në to. Aktivitetet ku kam qenë present 

disa herë kanë qenë shumë mirë të organizuara dhe me sens e ndjenjë 

kombëtare. 

 

Sipas jush çfarë duhet të 

ndërmerret në mënyrë që 

shqiptarët të jenë më prezentë 

në jetën shoqërore në Austri? 
Mendoj se përfaqësitë e 

shoqatave të shqiptarëve në 

Austri apo këtu në Vjenë duhet të 

kenë lidhje më të forta me 

pushtetin lokal dhe forumet e 

bashkësisë evropiane për të 

përfituar nga projektet e tyre.  

 

Cili do të ishte roli i 

intelektualëve shqiptarë në këtë 

shtet? 

Me shtetin austriak, që është një 

shtet i konsoliduar dhe me shumë 

eksperiencë, çdonjeri nga ne 

duhet të punojë me përkushtim 

dhe korrektësi. Kasta e 

intelektualëve shqiptarë këtu 

duhet dhe mund të luaj një rol më 

të madh në ndërgjegjësimin e 

klasës politike shqiptare, si në 

Shqipëri ashtu edhe në Kosovë. 

 

Cilat do të jenë projektet tuaja 

të ardhshme? 

Momentalisht punoj në një 

projekt të ministrisë të arsimit 

austriak me muzeun kombëtar 

austriak të artit që quhet „„80 

Klassen um die Welt“. Në muajt 

shtator e tetor jam i angazhuar në 

dy filma artistik në Vjenë dhe 

Shqipëri. Njëkohësisht jam 

shumë aktiv në zbulimin e 

aktiviteteve të shumë figurave të 

njohura shqiptare që studiuan, 

punuan e jetuan në Vjenë 

 

Porosia juaj për lexuesit e 

revistës ''Dielli Demokristian''? 

Të gjindemi afër me njëri-tjetrin 

si në ditët e vështira të luftës në 

Kosovë, kur i treguam botës së 

përparuar akte të papara 

humanizmi e solidariteti. Të mos 

humbim kulturën kombëtare (të 

jua trashëgojmë fëmijëve), 

traditat e gjuhën e bukur shqipe.  

 

.Intervistoi: Mark Marku 

http://www.dielli.demokristian.eu/
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Intervistë me piktorin shqiptar në Austri, Gazmend Freitag (www.gazmendfreitag.net) 
 

Gazmend Freitag është piktor shqiptar nga Kosova, i lindur më 25 maj 1968 në Pataqani i Poshtëm. Posa përfundoi shkollën 

e mesme regjistrohet në fakultetin juridik në Prishtinë. Rrjedhat në Kosovën e robëruar dhe mbyllja e Universitetit të 
Prishtinës e detyruan Gazmendin ta braktis vendlindjen në vitin 1990 duke u vendosur në Gjermani, deri më 2003. Sot jeton 

dhe krijon në Linz, Austri. Gazmend Freitag i përkushtohet pasionit të tij të fëmijrisë, pikturimit. Duke poseduar talent të 

madh në punën e tij artistike në grafikë, ngjyra vaji, tush dhe laps, arrin popullaritet me temën feminitet dhe peizazh. Me 
kalimin e viteve në krijimtarinë e tij kanë ndikuar shumë piktorë të njohur evropianë si dhe piktorë të realizmit nga Amerika. 

 

 

 

Ju kujtohet kur për herë të parë keni marrë në duar brushën për 

pikturim? 
Fillimisht dua përzemërsisht të falenderoj redaksinë tuaj për këtë intervistë. 

Zanafilla e pikturimit tek unë është në fëmijëri. Për herë të parë kam mbajtur 

brushë në duar me hyrjen time në shkollë, në lëndën e vizatimit. Aty jam 

konfrontuar me aquarelet e para. 

 

Po piktura juaj e parë? 

Pikturat e para nga unë mund të ekzistojnë në arkivin e shkollës fillore në 

Pataqani i Poshtëm. Mund të jetë ndonjë natyrë e qetë, ndonjë shtëpi apo 

pemë.  

 

Sa keni përparuar si artist që nga ardhja juaj në Austri dhe mundësia të 

merreni pjesë në ekspozita të ndryshme këtu? 

Lëvizjen time nga Gjermania (1990 – 2003) në Austri e definoj si periudhë 

më të avancuar deri më tani. Në Austri iu kam përkushtuar kryesisht artit. Ky 

është një vend shumë artdashës dhe ka mjaft mundësi dhe hapsirë për tu 

prezentuar. Me anëtarësimin tim në shoqatën e piktorëve “Forum Palette 

Oberösterreich” më është dhënë mundësia e integrimit tim më të gjerë në 

skenën e artit.  

 

Cili është kontakti juaj me jetën kulturore në Austri? 
Unë mbaj kontaktet me jetën kulturor në Austri për aq sa kam kohë. Është 

më se e domosdoshme për t„i vizituar edhe ekspozitat e piktorëve tjerë dhe 

për të vendosur kontaktet me njerëz të artit dhe kulturës, gjë që nuk është 

lehtë sot në këtë shoqëri aq dinamike dhe gjithnjë në ndryshim. 

 

Muaj më parë, ndër të tjera, ju keni ekspozuar pikturat tuaja në një 

ndër galeritë më të njohura të Vjenës. A mund të na tregoni më shumë 

për këtë pjesëmarrje tuaj? 

Në qershor të këtij viti ekspozova në galerinë shumë të njohur në Vjenë “Der 

Kunstraum”. Sukses i madh për mua ishte kur galeristi z. Thurnhofer më 

pranonoi në programin e tij. Po ashtu jam befasuar pozitivisht se sa shqiptarë 

artdashës kanë qenë të pranishëm në mbrëmjen e hapjes së ekspozitës në 

fjalë. 

 

Çfarë do të thotë arti për juve? 

Është vështirë të jap një definicion me 

verzion të shkurtër. Arti është për mua 

kënaqësi shpirtërore, domosdoshmëri 

që i jep arsye dhe kuptim jetës sime.  

 

A mund të jetohet dhe fitohet nga 

arti?  

Unë nuk merrem me art për ta 

komercializuar atë. Prandaj marr 

porosi të ndryshme kohë pas kohe për 

të siguruar jetesën time. Ndodh nganjëherë që ndonjë pikturë imja të gjejë 

artdashës që më shpërblejnë meritueshëm. 

 

Cilat motive dhe ngjyra dominojnë në punimet tuaja? 

Motivet e mia janë kryesisht qenia njerëzore në stilin figurative, realizmi 

modern i shekullit –XX-; jeta e qetë, peisazhi, portretet dhe nudo. Natyrisht 

se unë motiveve të mia iu jap një 

interpretim artistik në stilin tim. 

Pra, lejoj lirinë krijuese të 

interpretimit për të mos kaluar 

tërësisht në realizëm spontan. 

Ndërsa ngjyrat e mia janë vetëm të 

vajit, të qualitetit më të lartë por 

edhe më të shtrenjtë të cilat i marr 

nga Franca. Janë ngjyrat më të 

përsosura që nga mesjeta, por edhe 

më e ndërlikuar për t‟i zotëruar. 

Dashuria për ngjyra vaji më ka 

lindur përgjatë “periudhës 

gjermane” në vitet e 90-ta, kohë kjo 

kur kam jetuar atje. Tek unë nuk 

dominon ndonjë ngjyrë e posaçme. 

Unë përdor çdo ngjyrë në motivet e 

mia figurative. Interesante janë 

linjat që unë pikturoj me 

llojlloshmërinë e ngjyrave, në vaj, 

kuptohet. 

 

Cilët piktorë shqiptarë dhe 

austriakë vlerësoni në mënyrë të 

veçantë? 

Nga piktorët shqiptarë vlerësoj 

Ibrahim Kodrën që ka jetuar dhe 

krijuar në Itali (ka qenë i shoqëruar 

në kohën e tij edhe me Pikason), 

Budim Berishën që ka qenë 

profesori im i artit në vitin e parë 

dhe të dytë në shkollën e mesme në 

Kosovë, etj. Nga austriakët vlerësoj 

Egon Schiele dhe Gustav Klimt, 

Alfred Kubin, Kokoschkën, VOKA 

e shumë të tjerë. Ky i fundit jeton e 

krijon edhe sot. 

 

Cila do të jetë ekspozita e radhës 

në të cilën do të merrni pjesë si 

krijues? 

Në plan kam pjesëmarrjen time në 

“European Art Fest” në Linc nga 

fundi i shtatorit 2013, ndërsa në 

janar 2014 me temen “Faces” do të 

ekspozojë bashkë me disa anëtarë 

të shoqatës “Palette Forum 

Oberösterreich” në Traun.  

 

Intervistoi: Lush Neziri 

http://www.dielli.demokristian.eu/
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Intervistë me studiuesin, Mag. Gjon Keka, Grac (Austri) 
 

Gjon Keka u lind në vitin 1981 në fshatin Karaqevë e ulët, komuna e Dardanës (Kamenicës) në Kosovë. Është politolog dhe 

autor librash si dhe kandidat për PhD në shkenca politike në Universitetin Emuni dhe Akademine Diplomatike Shqiptare nën 
mbykqyrjen e profesorëve Dr. Lisen Bashkurti dhe Dr. Robert Pichler nga Universiteti i Gracit. 

 

 

 

 

Çfarë ndjenje është të jetosh 

dhe studiosh në Grac? 

Të jetosh në një qytet të kulturës, 

e aq më tepër edhe të studiosh, 

është një privilegj dhe një ndjenjë 

e veçantë, sepse jeton i rrethuar 

nga kultura, mundësitë, vlerat dhe 

zhvillimi i gjithanshëm. Pas 

gjithë këtyre do të thotë të jesh 

edhe pjesë e dinamikës dhe jetës 

brenda kësaj fryme si dhe këtij 

ambienti të kulturës evropiane të 

qytetit të Gracit. Këtu ndjej dhe 

atë frymën e shumë shqiptarëve 

intelektualë, atdhetarë e 

veprimtarë që kanë studiuar, 

vepruar dhe dhënë kontributin e 

tyre në aspektin e çështjes sonë 

arsimore, kulturore dhe 

kombëtare në përgjithësi. 

 

Sa jeni të kënaqur me 

mundësitë që ofron shteti 

austriak në fushën e arsimit 

dhe shkencës? 

Hapësira që shteti austriak ofron 

për fushën e shkencës dhe arsimit 

janë për t‟u vlerësuar tepër lartë. 

Ata i kushtojnë një rëndësi të 

posaçme të rinjve. Kjo për faktin 

se shteti austriak është një shtet i 

dijes. Shtet që edukon dhe i jep 

mundësi të mëdha atyre që duan 

të arrijnë suksese. Nga e gjithë 

kjo mund të them se çdo brez që 

do t‟i hyj fushës së dijes dhe 

shkencës i ka mundësitë për të 

realizuar veten në këto fusha dhe 

kjo i bënë ata të kënaqur me 

gjithë ato mundësi që i ofron 

shteti secilit pa marrë parasysh 

prej nga vjen ai apo ajo. Është për 

t‟u nënvizuar se këtu talentët 

kanë një trajtim të madh, sepse 

kjo i bënë ata dhe shtetin pjesë të 

fushave të përbashkëta dhe 

zhvillimit të vendit në përgjithësi. 

 

Cili është dallimi mes 

universiteteve shqiptare dhe 

atyre austriake? 

Dallimet janë të mëdha, mos të 

them fundamentale, sepse 

universitetet këtu kanë një traditë 

të gjatë, kanë nxjerrë kuadro të njohura. Pastaj ka një mishërimi në mes të 

teorisë që studiohet dhe praktikës. Pra, standardet e arsimit janë të mirëfillta. 

Edhe tek ne nuk mungojnë kuadrot, por ne kemi një përvojë të ndryshme për 

arsye të historisë së edukimit dhe zhvillimit të fushave shkencore. Megjithatë 

mendoj se edhe disa universitete në Kosovë dhe Shqipëri po arrijnë standardet 

e njëjta me ato evropiane. Mund të them se e vetmja gjë që i bënë të 

barazpeshuara universitetet tona me ato evropiane është sistemi i përbashkët i 

Bolognës, sistem ky bazë për secilin vend evropian. Edhe disa nga parametrat 

infrastrukturorë që tanimë janë krijuar edhe në Kosovë e Shqipëri janë afër 

nivelit të këtushëm.  

 

Në Grac kanë qëndruar dhe marrë dituri edhe shumë personalitete të 

kulturës shqiptare, ndër ta edhe Lasgush Pogradeci, Pjetër Malota dhe 

Marie Kraja. A është duke vazhduar ende kjo traditë? 

Duhet potencuar se gjithmonë mendimtarët dhe intelektualët më të mëdhenjë 

kanë qenë ata që kanë rrezatuar më së shumti edhe nga vendet ku ata kanë 

fituar dijen e tyre. Në këtë rast edhe këtu në Grac. Dhe kjo traditë ka vazhduar 

dhe natyrisht do të vazhdoj edhe në të ardhmen sepse kombi ynë gjithnjë ka 

nxjerrë njerëz të aftë që kanë rrezatuar kulturë dhe dije si dhe i kanë shërbyer 

atij kudo ku ata kanë jetuar e vepruar. 

 

Sa janë të organizuar studentët shqiptarë në Grac? 

Ka një organizim por ka mundësi për hapësirë gjithnjë për më shumë sepse 

niveli i organizmit nuk është ashtu si do të duhet të jetë natyrshëm. Mendoj se 

do të ishte ideale sikur studentët e Kosovës dhe Shqipërisë të kishin organizata 

të përbashkëta sepse do të ishte tepër e frytshme për ta dhe frymëmarrjen e 

përbashkët kombëtare të tyre.  

 

Cili është libri që 

keni botuar së fundi 

dhe cilët janë të tjerët 

në dorëshkrim? 

Libri i fundit që doli në 

dritë me rastin e 100 

vjetorit të Pavarësisë 

së Shqipërisë ishte libri 

mbi personalitetin dhe 

burrshtetasin e madh të 

kombit, Gjergj 

Kastrioti-Skënderbeun 

që mbanë titullin 

“Skënderbeu, ideator i Bashkimit Europian”. Ndërsa në vijim kam edhe dy 

libra në dorëshkrim. Njëri nga ta i kushtohet politologut Ukshin Hoti dhe do të 

dal në dritë diku në muajt në vijim. Librat do të prezantohen nga shtëpia 

botuese ‟‟Botart‟‟ ,në Panairin e librit të nëntorit të këtij viti në Tiranë. 

 

Viteve të fundit nga qarqe të caktuara ka një tendencë për zhvlerësimin e 

rolit të Gjergj Kastriotit-Skendërbeut dhe Nënës Tereze. Cili është 

mendimi juaj për këtë fenomen? 

Në lidhje me këtë është e rëndësishme të nënvizohet një gjë:-Se këto sulme 

fatkeqësisht po vijnë nga brenda, nga disa mbetje sulltaniste që kanë për qëllim 

njëllosjen e gjithçkaje që është arbërore dhe evropiane. Poashtu ka edhe 

ideologë që nuk e njohin mirë personalitetin mbi-kohorë dhe rolin e madh të 

Gjergj Kastriotit-Skenderbeu në mbrojtjen e themeleve të kombit dhe 

http://www.dielli.demokristian.eu/


            Revista DIELLI DEMOKRISTIAN: www.dielli.demokristian.eu                                                                                nr. 14: Vjenë, shtator  2013 

20 

 

identitetit të tij kombëtar 

evropian. Por edhe të asaj se ai 

kishte edhe rolin e mburojës për 

gjithë Evropën dhe civilizimin e 

saj nga perandoria barbare-

osmane. Poashtu sulmet edhe mbi 

figurën dhe veprën e Nënës së 

madhe Terezë vijnë nga po e 

njëjta kuzhinë dhe kanë për 

qëllim që këtë bijë të kombit tonë 

të mos i lënë të shëndrisin edhe 

në tokat e tyre arbërore. Ata të dy 

po shëndrisin tanimë në mbarë 

botën me shpirtin dhe veprat që i 

ka lënë pas sepse nuk ka njeri në 

botën e civilizuar që nuk njeh 

këto vlera, si atë të Gjergj 

Kastriotit-Skenderbeut ashtu edhe 

të Nënë Terezës. Kështu që 

kombi ynë tani ka vetëm një 

armik-atë të brendshëm. Unë 

shpresoj se popilli im një ditë do 

dëbojë nga trupi i tij këtë të keqe 

dhe do të ecë në rrugën e 

natyrshme të unitetit kombëtar 

dhe drejt rikthimit në familjen e 

lashtë evropiane. 

 

Cilat janë qëllimet e vërteta të 

armiqëve të popullit shqiptar? 

I vetmi qëllim ka qenë është edhe 

tani minimi i themeleve 

ekzistenciale të popullit shqiptar 

evropian. Me fjalë të tjera 

zhdukja nga harta e natyrshme 

evropiane e kombit shqiptar. Por 

një gjë është e sigurtë, se ne si 

komb jemi të ndërtuar apo mbi 

shkëmbin e përjetshëm. Pra, kemi 

një marrëdhënie vertikale dhe 

horizontale që nuk mund ta lëviz 

apo shlyej asnjeri nga faqja e botës. Jemi komb që nuk mund ta shuaj askush. 

 

Cilën rrugë 

duhet ndjekur 

kombi shqiptar 

në mënyrë që të 

jetë i denjë të 

marrë pjesë në 

familjen e madhe 

evropiane? 

Kjo është një 

pyetje interesante. 

Madje pyetje që 

do duhej shpesh të 

na dëgjojnë 

veshët tanë. 

Mendoj se e 

vetmja rrugë për 

shqiptarët është 

rruga e tyre e 

vjetër e 

paraardhësve dhe 

ecja në vizionin e 

tyre. Rrugë tjetër 

alternative nuk ka. 

Çdo devijim nga 

kjo rrugë na shpie 

në humnerë dhe 

çoroditje. Prandaj 

është e vetmja rrugë që na shpie jo vetëm në familjen tonë evropiane por edhe 

në unitetin e plotë të popullit shqiptar. 

 

Në aspektin profesional, ku do donit të ishit pas pesë viteve?  

Tani nuk mund të parashikoj një gjë të tillë. Por, një gjë është e sigurtë:-Se do 

jem ky që jam. Në profesionin tim dhe në punën time studimore brenda fushës 

sime. Por gjithmonë do të rri sa më larg veshjes me rroba partiake apo 

pushtetare. Do t‟i shërbej kombit tim kudo që të jem pa u ndalur deri në 

frymën e fundit.  

Intervistoi: Anita Marku 
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Histori 

Shkruan: Fatbardha Demi, Tiranë 

 
Gazetare dhe studiuese e pavarur në fushën e historisë. Materiali që gjendet më poshtë është studim që trajtohet për herë të parë 

nga albanologjia dhe  në vijim të studimit tjeter „„Rruga e zbulimit të emrit të besimit pellazg dhe të vashës krahë shqiponje„„ që 
është mbajtur në kuvendin e dytë  të pellazgeve, në Tirane në vitin 2012 dhe materialit „„Si u nderua BESA shqiptare në tempujt 

e faraonëve„„. Krahas këtyre studimeve, Fatbardha Demi ka publikuar shkrime të shumta për temat historike, të politikës së 

ditës, mbi origjinën e gjuhës shqipe, tema shoqërore, mbrojtjen e pasurisë arkeologjike, etj, e të cilat janë botuar si në gazetat e 
Tiranës edhe në ato elektronike në gjuhën shqipe në Gjermani, Suedi, Amerikë, Itali si dhe në forume të ndryshme. 

 

 

Hëna dhe dielli, simbole kultike në dy kokat e shqiponjës pellazge 
(pjesa e parë) 

 

Pelasgetë kishinë nje besë te bukur‟ e vjershëtore. Besonin gjithe shenjat‟ e natyrës e trupet‟ e qjellit; i faleshinë djellit, 

henës, yjevet të mëdhenj, qiellit,revet,eresë,detit e të tjerave. Kjo besë, që thuhet “mythologji” eshte bes‟ e të parëvet 

prindër tanë, pelasgvet (Sami Frashëri)  

 

Mbi simbolin e flamurit shqipëtar, shqiponjës dy 

krenore të zezë në fushë të kuqe, janë bërë studime të 

shumta. Studiuesit e lashtësisë, pohojnë njëzëri se, 

shqiponja është një nga figurat kultike më të lashta, më 

të fuqishme dhe më jetëgjata. Edhe në ditët e sotme, ajo 

vazhdon të përfaqësoje gjuhën, kombin, emërtimin e 

Shqipetarëve, por edhe simbolet shtetërore të vëndeve të 

tjera, brënda dhe jashtë Europës. Megjithatë, simboli i 

shqiponjës nuk ka aritur të trajtohet shkencërisht në 

domethënien e saj historike. Ka patur shumë 

hamëndsime, sidomos për qënien e dy kokave të 

drejtuara në anë të kundërta, përmendja e të cilëve do të 

hante shumë vend e kohë, dhe mendoj se janë të bazuara 

thjesht në ngjarjet historike dhe simbolin e dyfishtë, se 

sa pikërisht në natyrën e saj, si simbol kultik i BESIMIT 

të Pellazgëve hyjnorë. Përse Flamuri i shqipëtarëve (dhe 

jo vetëm ay, tek Kombi ynë) përfaqëson : Historinë e 

lindjes së besimit, njohjes së natyrës, zhvillimit dhe e 

organizimit politik, e njeriut të parë në Lashtësi ? Që 

t‟iu pergjigjemi të gjitha këtyre atributeve të flamurit 

tonë, duhet të zbulojmë fillimisht se si u krijua emërtimi 

dhe kulti i shqiponjës dhe domosdoshmërisht të hyjmë 

në labirinthin e thellësisë së kohrave. 

 

Kur lindi gjuha dhe besimi, tek njeriu primitiv ? 

Një prej themeluesve të historisë moderne të besimit, 

Mircea Eliade (1907-1986) është shprehur se: “Duke 

qënë një dukuri njerëzore, besimi është edhe një dukuri 

shoqërore, gjuhësore dhe ekonomike – është i 

pakuptueshëm njeriu jashtë gjuhës dhe jetës në 

bashkësi”(1)  

 

Prof. Anxhelo Karkanji (Angelo Carcagni), duke 

studiuar vizatimet e njeriut primitiv në shpellën Grotta 

dei Cervi në Porto Badisco (Itali), ka nxjerrë 

përfundimin se lindja e besimit është e lidhur me lindjen 

e gjuhës. Shtytja ndaj besimit mund të jetë e lindur, me 

qënëse e vërejmë në të gjithë botën, por sot mundet të 

pohojmë nga llogjika e fakteve, se besimi është 

zhvilluar krahas me gjuhën (si mjet komunikimi), 

afërsisht 50 mije vjet përpara. (2) Për të shprehur 

besimin e tij, njeriu primitiv fillimisht ka zhvilluar në 

formën e mjaftueshme për komunikim – gjuhën, dmth 

një sasi të caktuar fjalësh. Për këtë arësye në besimin 

pellazg, por edhe në fetë e reja që lindën prej tij, thuhet 

se: “E para ishte fjala”. Prof Angelo Carcagni në 

studimin e tij “Gjuha dhe mendimi simbolik”, pohon se 

fjala që krijoi njeriu primitiv, nuk përcaktonte vetëm një 

send apo dukuri, siç ndodh sot, por shprehte një mendim 

të tërë. Për rrjedhojë, fjala luante rolin e një simboli : “ 

Me zhvillimin e të folurit, njeriu primitiv përftoi një 

mundësi të re të marrdhënieve në komunitet, të 

shkëmbimit simbolik (fjala-simbol)...Roli i saj zanafillor 

(i fjalës) është ndërtues në zhvillimin e njeriut dhe duhet 

të njihet në përbërësit e saj kryesor: Të vendosë 

identitetin e grupit, të krijojë një rregull shoqëror të 

lidhjes dhe të bashk-jetesës,të disiplinojë sjelljet 

subkoshiente...Kur flasim për shenja dhe simbole të 

botës neolitike, të jetës neolitike, të qytetrimit neolitik, 

nuk bëhet fjalë për çështje thjesht emërtimesh...nuk 

gjëndemi përballë “shënjave” të thjeshta , sepse mbrapa 

këtyre shënjave, mbrapa këtyre simboleve përcaktuese 

(fjalës) ndodhen ide, koncepte, këndvështrime mbi 

botën e deri edhe ndjenja dhe emocione. (3) Duke 

kuptuar se gjuha e parë që krijoi njëriu, përbëhej nga 

fjalë-simbole që shprehnin një mendim të thjeshtë (më 

vonë edhe ide të kuptueshme vetëm nga “njerëz të 

zgjedhur”), kemi gjetur ÇELËSIN që hap portën e 

labirintit të Lashtësisë dhe të besimit pellazg, nga e ka 

origjinën edhe emri dhe miti i shqiponjës i flamurit tonë 

kombëtar.  

 

Ku e mbeshtes këtë mendim? 

Lieblein, në një paragraf të shkruar në vitin 1884 

pohonte se: “ Vete idea e Zotit ishte zhvilluar në një 

periudhe më të herëshme të gjuhëve sesa gjuha indo-

europiane...Kur të kemi arritur deri kaq larg (sa të 

zbulojme këtë gjuhë zanafillore-shën im), ka shumë të 

ngjarë, që në këtë gjuhë parahistorike, të gjejmë edhe 

fjalë që shprehin idenë e Zotit “ (4) Për lidhjen e fjalës 

me besimin ka shkruar Ptahhotepi (2400 pk): “Fjala 

shkruhet me një yll, sepse synohet të përndritet shpirti i 

lexuesit me një dritë me prejardhje hyjnore”. (5) . 
1- Mircea Eliade. « Trattato di storia dele religioni »,1976 Editore Boringhieri, 

Torino - 

www.paxpleroma.it/.../Trattato_Storia_Delle_Religioni_Mircea_Eliade.pdf  

2- www.lagrottadeicervi.it/arte-religione-e-magia/ 

3- po aty 

4- f315,316 Martin Bernal « Athina e zeze » Shtepia botuese 55, Tirane 2009  

5- f21 “Mesimet e Ptahhotepit -Libri me i lashte i botes” Logoreci, 2006 
 

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

                

Pellazgo-ilirët dhe pasardhësit shqiptar 

(pjesa e tretë) 

 

 

Mund të nënvizojmë këtë se 

“shqiptarët janë pasardhës të 

popullit të lashtë të kulturës 

evropiane dhe pellazgë (të 

vërtetë-shënimi im)”“Poeti më i 

madh i të gjitha kohërave Homeri 

ishte një Pellazgë, ose thënë më 

mirë një shqiptar 

”(Macedonien...,Cleanthes 

Nicolaïdes 1899, faqe 180 ). Të 

gjithë evropianët në Iliada dhe të 

tjerët të luftës së Trojës ishin 

pellazgo-shqiptarë, si p.sh. 

Aleksandri i Madh, Konstantini,  

Justiniani, Pirro, Gjergj Kastrioti , 

pastaj edhe mendimtari më i 

madh i të gjitha kohërave 

Aristoteli dhe shumë e shumë të 

tjerë. 

 

Prandaj, mund të vlerësoj se 

shqiptarët janë pasardhës të 

Pelasgo-ilirëve dhe janë një nga 

kombet më të lashta që kanë 

ruajtur gjerë në ditët tona 

identitetin e tyre kombëtare dhe 

gjenin, si dhe në mënyrë stoike 

dhe me sakrifica të djersës së 

përgjakur kanë mbrojtur qenjen e 

tyre dhe identitetin kombëtar 

evropian.  

 

Me fjalë të tjera çdo prurje e re 

dhe të dhënit dritë mbi kontekstin 

në fjalë, e në veçanti atë të 

origjinës pellazgo-ilire, dhe 

shqiptarëve si pasardhës të tyre si 

dhe të gjuhës së lashtë të 

shqiptarëve, gjuhë kjo po ashtu që 

rrjedh nga burimi i saj natyror 

pellazgo-ilir do të jetë një prekje 

e madhe e substancës e rrënjëve 

dhe e përqafimit një ditë edhe të 

vërtetësisë së këtyre 

hulumtimeve, tezave dhe 

studimeve mbi shqiptarët si 

pasardhës të pellazgo-ilirëve. Kjo 

dhe sepse vetë gjaku i tyre 

(pellazgëve) “ruhet i pastër apo 

gjendet tek shqiptarët si 

pasardhës tyre të gjakut dhe gjenit 

e origjinës‟‟. Madje edhe vetë 

emrat e dialekteve si Gegë 

(Shqipëria e Veriut) ashtu edhe 

toskë (Shqipëria e Jugut) janë që 

nga kohërat e lashta si zona 

pellazgite. Ndoshta atë që ju nuk e keni pritur këtë gjë (por kjo është një e 

vërtetë-shënimi im).” (Natur und Leben, Hermann Joseph Klein 1880 ,faqe 

554). 

 

Ndërkaq ngritja e këtyre çështjeve në këtë kohë dhe studimi mbi to do t‟i 

zbuloj gjeneratave tona fytyrën e tashme dhe të ardhme të kombit tonë. Do të 

zhdukte heshtjen ndaj kësaj të vërtetë të madhe se shqiptarët janë pasardhës të 

pellazgo-ilirëve dhe evropian. Do të zbulonte sekretin e mbajtur gjatë në 

krahëror nga të gjithë rreth kësaj të vërtetë historike dhe gjenealogjike të 

trungut të familjess si të gjuhës ashtu edhe të autoktonisë së kombeve të lashta 

evropian.  

 

Me pak fjalë, tani studiuesit e sotëm duhet që ,ashtu si me autorët antik edhe 

ata të më vonshëm, të ecin dorë më dorë, hap pas hapi, për të parë ashtu siç e 

panë ata tokën shqiptare, zbulimet që bënë dhe hulumtime e gjetjet e tyre 

domethënëse. Pra për të hyrë kështu në një studim të periudhave përgjatë 

rrugës së tyre të kërkimit dhe për të arritur kështu deri tek gjetja e vulës së 

plotë të origjinës së pellazgëve apo shqiptarëve si pasardhës të tyre. Shqiptarët 

janë pellazgo-ilirë dhe vështirë se mund të mohoj kush këtë, sepse ka gjetje në 

shumë kronika, në hulumtime arkeologjike të studiuesve seriozë dhe të 

zellshëm dhe para së gjithash ka gjurmë që flasin për lashtësinë dhe 

autoktoninë edhe përkundër hedhjes në errësirë të prejardhjes së vërtetë nga 

dogmatët dhe studiuesit joseriozë dhe me syze ideologjike. Pasigura në 

rrugëtimin e këtij studimi dhe hulumtimi reth origjinës pellazgite dhe asaj të 

pasardhjes e që janë shqiptarët, është hequr tani të gjithë studiuesit dhe 

historianët mund të ecin të sigurtë drejt këtij rrugëtimi sfidues dhe plotësimi të 

asaj që duhet plotësuar. 

 

Sido që të jetë, pellazgët janë mesazhi i antikitetit që sot mund të dëgjohet 

vetëm nëpërmjet gojës së pasardhësve të tyre, siç janë shqiptarët. Ky mesazh 

është substanca e origjinës së vetë gadishullit dhe qytetërimit të lashtë 

evropian. 

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

 

 

 

 

 

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

U persekutuan edhe për së vdekuri 

Për Mbretërinë Serbo-Kroato-Sllovene shqiptarët, që 

kërkonin liri dhe çlirim kombëtar, konsideroheshin 

terroristë. Si të tillë përpiqeshin t'i paraqesin edhe para 

popullit shqiptar. Pas likuidimit të Çetës së Kolë 

Gojanit, forcat e xhandarmërisë serbe i tërhoqën të 

shtatë kufomat nga fusha e Terazhës, i vunë mbi një 

qerre dhe i bartën për Prizren. Të gjitha kufomat i 

vendosën në qendër të qytetit në Shadëravan për t'i 

ekspozuar para masës së popullit, me qëllim që t'ia fusin 

frikën në palcë. Në bazë të dokumenteve dhe të dhënave 

katër luftëtarë identifikoheshin: Kolë Gojani, Palokë 

Kola, Mark Kola dhe Zef Ndoja nga Xhuxha. Sipas 

dëshmive edhe tre të tjerë ishin mirditorë nga Shqipëria, 

e kjo ndërlidhet me faktin se Kolë Gojani dajat e nënës i 

kishte nga Xhuxha, në familjen e Frrok Gjoçajt. 

 

Për t'i identifikuar këta të tre, xhandarmëria serbe 

grumbulloi kalimtarë të rastit dhe i lidhi për t'i 

pushkatuar nëse familja nuk i identifikonte dhe nuk 

pranonte se ata ishin terroristë. Oficerët e xhandarmërisë 

e dërguan nënën e Kolës te kufoma e Kolës, duke e 

pyetur se a e njihte djalin e vet? Pasi ajo u përgjigj se e  

njeh, oficeri i tha: ja se çka ka vrarë djali yt, duke ia 

treguar qenin, dhe se ka shkuar gjak për gjak me qenin, 

kurse ajo e mllefosur i thotë se djali im nuk ka shkuar 

gjak për gjak me qenin, por gjak me gjak për oficerë të 

lartë serbë. 

E indinjuar më tepër nga tradhtia e shqiptarëve, sepse 

nga okupatori priteshin vetëm vrasje dhe torturime, nëna 

Mari e vajton djalin e vet Kolën në Shadërvan të 

Prizrenit, me ç‟ rast ndër të tjera thotë:"Ai që shet vllanë 

e vet, ka nuk shet kral e mret" 

Pushteti serb nuk ua dha madje as kufomat familjarëve. 

Në shenjë hakmarrjeje dhe të ndjelljes së frikës, sipas 

disa dëshmitarëve, ata u varrosën nga xhandarmëria 

serbe diku në rrethinë të Prizrenit, ndërsa familjarëve të 

Kolës, në fshatin Jagodë, iu konfiskua toka nga pushteti. 

Vëllai i Kolës, Ndou, iku për në Shqipëri, kurse pas 

lëvizjeve të tij për në Kosovë edhe ai u vra nga serbët dy 

vjet pas. Nëna Mari, e cila tani kishte mbetur me duar 

në gji edhe nga vdekja e vajzës, Prenes, të martuar në 

familjen Coli në Krushevë të Vogël të Klinës, u 

përkujdes gjer në vdekje për nipat e saj jetimë Pashk 

dhe Kolë Colin në Krushevë të Vogël. 

 

Se sa i rëndësishëm ishte likuidimi i Çetës së Kolë 

Gojanit për Mbretërinë SKS dëshmon e dhëna se gazeta 

"Politika", menjëherë më 10 dhe më 11 shtator 1926, 

shkroi për shkatërrimin e kësaj çete, duke i potencuar si 

të vrarët ashtu edhe të plagosurit në radhët e forcave të 

xhandarmërisë. Populli shqiptar e ruajti dhe e ruan edhe 

sot e kësaj dite kujtimin për Çetën e Kolës dhe luftëtarët 

e saj të shquar. Rruga jetësore e tyre dhe e atdhetarëve 

të tjerë u frymëzua dhe shërbeu si shembull për çlirim 

nga okupatori.  

(fund) 
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Përmblodhi: Zef Ndrecaj, Schlladming (Austri)                 
 

   

 

 

 

 

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

 

 

Duke qenë në këtë shënjestër mësuesi i popullit, Ndrecë 

Ndue Gjoka, u vra më 17 janar 1946 mbi bjeshkët e 

larta të Fanit. Ai i vra nga forcat e errëta që rrënjët pa 

tjetër do t‟i kenë në regjimin komunist dhe spiunët 

komunist-jugosllavë. Të dhëna mjaft të përfolura japin 

edhe një fakt mjaft rrënqëthes për këtë vrasje që vite me 

radhë mbeti enigmatike. 

 

Diplomati Ziko Sharkiq kishte marrë detyra nga këshilli 

i frontit të shtetit jugosllav i krijuar në qytetin e 

Shkodrës, ku bënin pjesë katër anëtarë, e që merrnin 

udhëzime drejtpërdrejt nga Rankoviçi, i cili iu dha 

urdhër për të vrarë Bardhok Bibën, cucat e malësisë, 

mësuesin Ndrec Ndue Gjoken si dhe djegien e sharrave 

në Kryezi në Pukë. Ishte përsëri Rankoviçi që dha 

urdhër për këtë vrasje. 

 

Sidoqoftë ‟‟të vritesh në pusi nuk e humb lavdinë‟‟, 

thotë një fjalë popullore. Vrasjen e tij dhe shumë vrasje 

të njerëzve eminentë duhet kërkuar mu në veprat e tyre. 

Si mos të vritej një njeri që kishte hapur mbi 50 shkolla 

shqipe. Si mos të vritej një njeri që kalitë dhe ngritë 

vetëdijen kombëtare të popullit të tij. Ai me tërë atë 

veprimtari verbonte gjithë armiqtë e kombit të tij. Pa 

dyshim ai po ashtu verboi të gjithë ata që kishin lakmi 

për pushtimin dhe ndarjen e Shqipërisë dhe kombit 

shqiptar.  

 

Ndërsa për atë që ngriti dorë mbi këtë kolos mbetet hije 

e zezë përjetë. Ai vrau kombin, dritën, pishtarin dhe 

atdhetarin e tij. Edhe kjo vrasje identifikohet me thënjen 

e Isuf Gervalles, i cili para vdekjes, po ashtu i vrarë në 

pusi thotë ‟‟... nëse vrasësi është shqiptar kurrë mos u 

zbuloftë‟‟. 

Por, është rrënqethëse për popullin tonë që ende ka 

individ faqezi që vrasin edhe sot. Ky është tmerri më i 

madh dhe më absurd që mund t‟i bëhet kombit. Po a 

mund të quhet armik një njeri i vrarë në pusi me një 

çantë në dorë, me libra, fletore e shkumës i nisur për tek 

nxënësit e tij.  

 

Vepra e këtij mësuesi të popullit jeton si një shembull i 

pashuar në një epikë të lavdishme. Emri i tij la gjurmë të 

thella në historinë e arsimit kombëtar. 

 

 

 

 

 

Evokimi mbi jetën dhe veprimtarinë e Ndrec Ndue 

Gjokës 

Lutfi Hoxha ishte shoku më i ngushtë i jetës së Ndrecë 

Ndue Gjokës, i cili po ashtu u emërua mësues për të 

ndihmuar arsimimin kombëtar në Turiqevc të 

Skenderajt në Kosovë. ‟‟qëllimisht, pasi hymë në 

Kosovë shkuam në Pejë ku u këshilluam me shumë 

intelektualë dhe atdhetarë‟‟, thotë Lutfiu ‟‟dhe pasi 

përfunduam bisedat me puthuajse të gjithë u betuam se 

do të punojmë me të gjitha aftësitë tona profesionale për 

të ndihmuar arsimimin e këtij populli. Pothuaj se çdo të 

dielë edhe takoheshim, sidomos në Pejë, ku 

komunikonim edhe me mësues dhe veprimtarë të tjerë‟‟. 

 

Po ashtu 

takimet e 

Ndrecës me 

Drenicën 

asnjëherë nuk 

mungonin. Ai 

kishte ndikim 

të madh tek 

Jaho Dibra, i 

cili ishte 

emëruar 

mësues në 

prefekturën e 

Drenicës dhe 

bashkë bënin 

çdo gjë për 

arsimimin e 

kësaj ane ashtu 

dhe në ngritjen 

e vetëdijes 

kombëtare. 

 

Foto nga libri i Pjetër Nikollës për Ndrecë Ndue Gjokën 

 

‟‟Në një rast‟‟, rrëfen Lutfi Hoxha, ‟‟ishim në Pejë dhe 

patrulla italiane kontrollonte kalimtarët për armë. Unë i 

propozova të mos shkojmë drejt tyre. Ai vendosi të 

kalonim. Na ndaluan. Tre nga ta ishin shqiptarë e të 

tjerët karabinierë italianë. Më fjalën e parë Ndreca ju 

drejtua me ‟‟jemi mësues shqiptarë nga Shqipëria dhe 

vëllai dhe miku kur të vjen në shtëpi nuk pyetet se ku ka 

qenë dhe nga vjen‟‟. ‟‟Na lëshuan dhe vazhduam 

rrugën‟‟, thotë Lutfi Hoxha. Ndreca më pas ju kishte 

drejtuar atij me fjalët ‟‟e sheh, kosovarët janë besnikë. E 

duan kombin dhe Shqipërinë. Por, ata e duan edhe lirinë 

dhe për këtë ne duhet punuar shumë‟‟.                                                             

(vijon)
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Kulturë

 

Shkruan: Prof. dr. sc. Akil Mark Koci 

 

 

 

 

 

 

 

Moxarti, gjeni i ngrohtë drite dhe dashurie 
 

 

Ideja për të shkruar një libër për 

kompozitorin e famshëm 

Volfgang Amadeus Moxart  më 

ka preokupuar tash sa vjet. Sepse 

sa herë dëgjoja muzikën e tij, 

ndjeja një kënaqësi të veçantë, 

edhe pse unë kompozoja viteve të 

shtatëdhjeta një muzikë që 

dallohej nga kompozimet e 

shumë kolegë të mi. Unë nuk 

kërkoja konceptin e bukurisë kur 

kompozoja veprat e atyre viteve, 

por kisha në brendinë time 

shpirtërore një ndjenjë të 

karakterit tim krijues se duhet të 

kompozoja jo si klasikët e 

mëdhenj të shekujve të kaluar, 

por si krijuesit e kohës në të cilën 

jetoja. Megjithatë nuk më 

pengonte aspak të dëgjoja 

muzikën e shekujve të kaluar, 

sepse ‟‟gjëja më e rëndësishme  

dhe më e lartë që krijon njeriu‟‟, 

sipas filozofëve romantikë, ‟‟ 

gjallëron brenda njeriut, brenda 

botës së tij shpirtërore, 

domethënë në krijimtarinë 

artistike, dhe pastaj jashtë tij‟‟. 

Dhe, e dyta, shkuarjet e mia të 

shpeshta në qytetin e vendlindjes 

së Moxartit, në  Salzburg, bënë që 

unë më mirë dhe më për së afërmi 

ta njihja krijimtarinë, jetën dhe 

peripecitë e tija gjatë jetës së 

shkurtër të tij. A ka më tragjike 

dhe më vështirë se në ditët e 

fundit të jetës së 

‟‟Kammerkompositeurit të oborrit 

perandorak‟‟. Wolfgang Amadeus 

Moxartit, u shua i varfër e i 

mbytur në borxhe, në orët e 

mëngjesit të 5 dhjetorit 1791. 

Pranë tij nuk ndodhej askush për 

t'ia mbyllur sytë, kurse tani jo 

vetëm Salzburgu ,Vjena por e tërë 

Austria, e mbajnë si idhullin më 

të madh të të gjitha kohëve dhe 

nxjerrin, pos fitimeve të 

ndryshme, edhe fitime materiale 

që reflektohen në tërë ekonominë e këtij shteti. 

 

Ndoshta më së miri e cilëson  këtë krijues për talentin e tij  Jozef Hajdni, i 

cili thotë: ‟‟I vetmi që me madhështinë e shpirtit të tij krijues, kishte parë me 

qartësi shndritjen e gjenisë së pavdekshme nën petkat  e mjerueshme 

tokësore të mikut të dashur, gjendej në Londër. Bet'hoveni nuk jetonte ende 

në Vjenë‟‟.( B.P. faqe Moxart  ‟‟Dritëhijet e një gjeniu‟‟, faqe 13.). 

 

Një meritë e jashtëzakonshme e 

Moxartit është se ka qenë ‟‟njeriu 

më i talentuar muzikor‟‟ e kjo më 

së miri flet se atë mund ta 

konsiderojmë edhe si gjeniun më të 

madh të artit në përgjithësi, sepse 

nuk ka pasur në atë kohë asnjë 

krijues që të këtë pasur atë 

erudicion e kulturë muzikore, 

artistike dhe estetike me gjerësi 

universale si Moxarti. Ai nuk ka 

qenë krijues i bazuar vetëm në 

imagjinatën e pasur të tij, por e ka 

pasur në vete të zhvilluar edhe 

‟‟subjektin artistik, që i forconte 

përgjegjësinë krijuese‟‟. Gjëja më 

tragjike ndodhi në fundin e jetës së 

tij kur, si thotë muzikologu i njohur Bernard Paumgartner, ‟‟Asnjë kureshtar, 

asnjë mik, asnjë i afërm, as edhe e veja, nuk gjendeshin buzë varrit të errët të 

tij, kur duart indiferente të varrmihësit të Shën Markut e varrosën me ngut 

trupin e vogël të mjerë mes mbetjeve të të vobektëve pa emër‟‟. Atëherë, 

ç‟mund të thuhet për sjelljet kaq primitive të bashkëvendësve të tij të 

atëhershëm dhe për të gjithë ata profesionistë, anëtarë të oborreve mbretërore 

ku kishte shërbyer me shumë ‟‟profesionalizëm dhe dinjitet‟‟, siç thoshte 

vetë Moxarti. Sjellja me kaq mosmirënjohje dhe ironi dëshmonte për një 

ndjenjë injorance dhe antipatie ndaj këtij gjeniu të madh të kohës. Askush 

nga bashkëvendësit nuk iu kushtonte vëmendje krijimeve të tija gjatë jetës së 

tij, gjë që pati pasoja të rënda për te dhe për krijimtarinë e tij. Sa herë 

kompozonte dhe luante në piano, në dhomën e tij nuk gjendej kush ta 

dëgjonte dhe ta inkurajonte,  siç bënte Grofi kur Bet'hoveni ekzekutonte dhe 

kompozonte.  

 

Nëse e analizojmë figurën e tij, mund të dallojmë këto cilësi dhe tipare: 

Tipari i parë i veprave të tija muzikore është bukuria estetike që ka të bëjë 

me jehun e melodive dhe të harmonive në veprat e krijuara, të cilat paraqesin 

jo vetëm përbërjen meloritmike, por edhe formën e qartë të çdo gjinie 

muzikore. Kjo paraqet një kënaqësi të veçanta estetike, prandaj  gjykimi i 

shijes sipas cilësisë nga bashkëvendësit nuk kishte peshë aq të madhe, sepse 

paraqitnin një tubë njerëzish të pashkolluar dhe të paditur aq sa duhet për 

artin e tij të madh. Interpretimi dhe analizat profesionale të veprave të tija në 

atë kohë nuk ishin në nivel të duhur, as profesional dhe as nxitës. Sepse, 
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veshi i tyre nuk ishte i aftë të 

dëgjonte muzikën e tij 

objektivisht të bukur e dinjitoze 

dhe se ishin në disnivel të qasjeve 

artistike e nuk i kuptonin proceset 

artistike të tija, siç ndodh 

zakonisht me veprat e krijuara të 

bashkëkohësve. E, sipas 

filozofëve dhe estetëve ‟‟arti nuk 

vlerësohet si një konglomerat nga 

shijet e parapëlqimit të subjektit 

arbitrar, përkundrazi, ai duhet të 

vlerësohet si një proces që iu 

nënshtrohet normave objektive‟‟. 

E ato ishin të panjohura për 

veprat e Moxartit dhe për kohën e 

tij. Për tiparet e tjera do të flasim 

më vonë, sepse Moxarti duhet  të 

trajtohet nga një këndvështrim 

tjetër-ai psikologjik. Ky krijues 

ishte në gjendje t‟i kuptonte 

bashkëvendësit e tij pse nuk e 

adhuronin sa duhet atë dhe 

krijimtarinë e tij. Sigurisht se 

Moxarti nuk mundi t‟i kuptonte të 

gjithë faktorët që përcaktonin 

zhvillimin apo prapambetjen e 

edukatës artistike dhe estetike dhe 

e vlerave estetike të arteve. 

Ndoshta më së miri këto elemente 

i shpjegon Aleksandër 

Baumgartneri (1714-1762), i cili 

thotë: ‟‟Unë deklaroj, shkruante 

ai, se nuk është e mundur të 

kërcesh me një hap nga errësira e 

natës në ndriçimin e ditës. Nga 

errësira e paditurisë drejt dritës së 

mendimit të qartë, duhet, 

gjithashtu, të ecësh me ndihmën e 

shoqëruesve të mirë, të poetëve 

që kanë imagjinatë të lirë e të 

hapur, por edhe të gjallë‟‟. Citimi 

im i Baumgartnerit mbase bie 

ndesh me mendimet e Moxartit 

për publikun muzikëdashës të 

Salzburgut. Se, ka një koment 

tjetër që nuk e justifikon këtë 

mendim, ngase ka pasur edhe në 

mesin e tyre dashamirës të 

muzikës së tij, të cilët nuk 

mendojnë njësoj si Moxarti. Ja, 

bie, fjala gazeta muzikore 

berlineze Berliner Music-

Zeitung e vitit 1793, pra dy vjet 

pas vdekjes së Moxartit, shkruan 

se mjeshtri i kapelës në oborrin e 

Pruisisë, Joan Fridrih Rajnhardt, 

qortonte ‟‟modën ekspresive të 

moxartianizmit, e cila, mësa 

duket, nuk do të mbarojë kurrë‟‟. 

Është interesant të themi lidhur 

me këto edhe për ca polemika të 

deklaruara kundër artit të tij - ‟‟të mendojmë për Bet'hovenin  dhe Vagnerin - 

nuk pati asnjëherë; kurse mundi për ta depërtuar e kuptuar gjithnjë më mire, 

fatmirësisht, nuk është shterur krejt as sot. E  ç' janë, vallë, fjalët, lavdërimet 

në krahasim me këmbënguljen e zjarrtë me të cilën çdo muzikant serioz 

përpiqet të depërtojë gjithnjë më thellë në organizimin e mistershëm të asaj 

muzike aq të dashur? Ajo që në të shfaqet e thurur pa lodhje me bukuri 

magjike është vetëm porta misterioze e së errëtës ‟‟mbretëri të Nënave‟‟. 

Dhe aty, sa s‟arrin ta kapë dot arsyeja, vepron forca e çdo krijimtarie, prej 

andej niset impulsi i fundit i ligjeve të amshuara të zhvillimit të imazhit të 

tyre tingullor - të muzikës‟‟. 

 

Në këto rrethana, duke i referuar artit të 

Moxarti ne mund të sjellim konkluzione të 

shumta për muzikën e tij e cila gjendet 

harmoni të përsosura, bukuri melodike, 

ekuilibrin e matur si në tingullin, strukturën 

harmonike dhe elementet e tjera të 

domosdoshme për të krijuar kompozime me 

vlera të përsosura artistike bazuar në thelbin e 

disiplinave estetike meta-teorike të asaj kohe, 

edhe pse ajo mënjanon qenësinë e saj. Nga ky 

këndvështrim muzikologët dhe profesionistët 

e muzikës konsiderojnë se krijimtaria e 

Moxartit është bazuar në dy segmente të 

rëndësishme të kohës duke shkrirë në të 

muzikën gjermane dhe italiane duke krijuar 

shprehjen e vet origjinale. Dhe, po ta 

analizojmë me kujdes, do të shquajmë dhe do të ndjejmë bulëzat e muzikës 

së këtyre dy popujve, sepse qëllimi i muzikës italiane ka qenë zbavitja, kurse 

qëllimi i muzikës gjermane ka qenë të shprehurit. Me fjalët e tjera muzika 

italiane ka qenë e gëzueshme, kurse ajo gjermane serioze. Derisa italianët 

muzikën e tyre e kanë bazuar në premisat e muzikës vokale në formën e 

operës, të kantatave, gjermanët e kanë konsideruar më të bukur muzikën 

instrumentale pa vokale, por të bazuar në format e tyre natyrore si janë 

simfonia, sonata dhe të tjerat. E, italianët e kanë bazuar muzikën e tyre në 

teksturën homofone vokale (një melodi me akorde), kurse muzika gjermane 

ka polifoni (shumëzërëshi me akorde). Ndërkaq, italianët me muzikën e tyre 

kanë bërë që dëgjuesit të shijojnë gëzimin dhe harenë, kurse gjermanët janë 

munduar ta shprehin bukurinë dhe mjeshtërinë e vijave të kontrapunktit. Po a 

i dallojmë te Moxarti këto dy elemente?  Gjithsesi në muzikën instrumentale 

kemi preferencat e muzikës gjermane, kurse në ato vokale preferencat e asaj 

italiane. Pra, ky duhet të jetë tipari i dytë i Moxartit, i cili i ka qëndruar 

besnik deri në fund. 

 

Nëse analizojmë këto dy tipare në muzikën e Moxartit, do të vërejmë se 

tipari i parë i veprave të tija muzikore paraqet bukurinë estetike, ku meloditë 

dhe harmonia në veprat e krijuara, paraqesin jo vetëm përbërjen meli-

ritmike, por edhe formën e qartë të çdo gjinie muzikore. Kjo krijon një 

kënaqësi të veçanta estetike, kurse tipari dytë krijon këtë që thamë më sipër. 

Pra, të dyja këto tipare paraqesin thelbin e krijimtarisë së Moxartit dhe fare 

nuk pretendojmë të bëjmë gjykimin e tyre sipas cilësisë për të cilën E. Kanti  

e trajton si ‟‟aftësi për të gjykuar një objekt ose një tip parafytyrimesh që na 

dhurojnë kënaqësi... ‟‟. Me këto pretendime  ai u përpoq të prekte një cak të 

prerë nga e orientoi terë krijimtarinë e tij që dallohet shumë dhe qartazi nga 

pararendësit e tij. Në këtë drejtim ai krijoi një stil krejtësisht të ri, ai nuk 

është larguar nga idetë dhe qëllimi i muzikës së tyre, edhe pse, sipas 

Baumgartnerit  ‟‟...mbi artin e Moxartit pasqyrohet në mënyrë të çuditshme 

ndryshimi gradual i stilit dhe i shijes, nga Bet'hoveni, shkallë – shkallë, deri 

te Vagneri dhe Bramsi. Gjykimet e tilla shumë shpesh i cekin pa e prekur 

thelbin e sintezës moxartiane, edhe pse intuita e sigurt e disa mendjeve më të 

ndriçuara mbërrin ndonjëherë të shquajë të vërteta më të 

thella‟‟.(BP: Moxart: Dritëhijet e një gjeniu).   
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Shkruan: Ferdinand Laholli 
Ferdinand Laholli u lind më 16 qershor 1960 në Gradishtën moçalore, ku familja me prejardhje nga Vidohova e Korçës qe 

dërguar të përjetonte ferrin e regjimit enverhoxhian, si pasojë e emigrimit të atit të tij në Amerikë. Më pas familja Laholli 

dërgohet në kampin e internimit Savër, ku për tridhjetë vite vuajti mohimin total të sistemit monist. Si i internuar iu mohua 
ndër të tjera edhe studimi i lartë. Në moshën 15-të vjeçare dërgon për botim dorëshkrimin e librit të tij të parë, porse 

botimin e librit të parë në Shqipëri e përjetoi vetëm pas rënies së diktaturës. Më 1990 emigron në Gjermani e sot është 

autor i një sërë librash. Poezitë e tij janë përkthyer e botuar në gjuhën gjermane, italiane, angleze, suedeze, turke, 
hollandeze, kerntisht, rumanisht dhe frëngjisht. Është bashkautor i më shumë se 20-të antologjive në gjuhë të ndryshme, 

autor i 11-të librave për fëmijë e të rritur. Nga viti 2011 drejtues i "Shtëpisë Botuese Laholli". Pas diplomimit në Institutin 

Gëte merret kryesisht me përkthime letrare nga letërsia gjermanofone. Gjer më sot ka shqipëruar mbi 20-të libra. 

 

Të ekzistosh do të thotë të dish kush je 

 
Mbi librin „Sfera e qelqtë“ të autores austriake Marianne Gruber 

Shqipëroi nga gjermanishtja: Armand Plaka 

Publikoi: „Shtëpia Botuese Laholli“, 2013 

 

Dhe vjen një ditë, kur qyteti 

zgjerohet e zgjerohet pafundësisht 

brenda vetvetes, e po pafundësisht 

ndotet e zhurmohet, zhurmohet dhe 

ndotet në skaje amshimi. Dhe vjen 

një ditë, kur ligji e ndalon hyrjen në 

të, për të evituar sadopak shpejtësinë 

ndytëse të qytetit. Por ndërkohë 

ndalohet edhe dalja prej tij, për të 

parandaluar infektimin e fshatit prej 

ndotjes dhe zhurmave. Fshati në këtë 

libër të autores së njohur Marianne 

Gruber është sinonim i natyrës së 

virgjër, për të cilën qytetasit 

mallohen aq shumë. Blerimi dhe ajri 

i pastër janë shndërruar për qytetarët 

si elemente jashtëplanetare. Zhurma 

aktuale dhe ajo pasuese, që i shtohet 

pandarësisht aktuales, për të 

mundësuar ekzistencën e mëtejshme 

njerëzore qytetase (!), duke mos 

harruar përmendjen e ndotësisë së vazhdueshme të ambientit, bëjnë, që 

njeriu të veçohet nga të tjerët e të koracohet tek vetja. Për të mundësuar 

vetveten njeriu shpik sferën e qelqtë, e cila ka aftësinë të mos lejojë futjen e 

asnjë zhurme brenda saj. Tash brenda saj futet vetë njeriu, për t‟iu shmangur 

zhurmave, për t‟i ikur shurdhimit. Edhe pse njeriu tash gjendet pandarësisht 

kundruall vetes, nuk ka as më të voglën dëshirë, ta njohë atë. Kështu për 

momentin. Kështu edhe për një kohë të gjatë. Gjersa vjen një kufi çasti, kur 

vetmia merr përmasat e një trysnie vigane, për përballjen e së cilës kërkohet 

bashkënjeriu. Pra është momenti i rikonstruktimit të domosdoshëm të 

kujtesës apo nevoja e rilindjes së saj.  

Që izolimi individ apo kolektiv ka fytyrë asgjëje, e kemi përjetuar më së miri 

ne shqiptarët, madje me dekada të tëra. Në një suazë të tillë pamundësie nuk 

ka asnjë pranverim vetish ekzistenciale. Se të ekzistosh do të thotë të jesh 

apo më saktë: të dish se kush je. Nëse nuk dihet kjo gjë, duhet mësuar 

patjetër. Njohja e vetes dhe i realitetit rrethues kërkon bazament. Referuar 

librit “Sfera e qelqë” e autores austriake Marianne Gruber kjo gjë realizohet 

vetëm duke u kthyer paksa prapa, vetëm duke hulumtuar tek e shkuara. Se e 

shkuara, edhe pse e shkuar, është dhe mbetet një realitet i përjetuar e si e tillë 

edhe taban vërtetësie. Ky kthim i herëpashershëm tek e shkuara i duhet 

medoemos njeriut, pasi i shërben njohjes së mëtejshme të vetes dhe riparimit 

të së sotmes, pra përmirësimit të saj. Retrospektiva i vihet në ndihmë 

aktualitetit, por jo asaj, që jemi mësuar ta quajmë “e nesërme” apo 

“ardhmëri”. Sinonime të tilla abstrakte i përkasin një gjendjeje, që nuk 

ekziston, që është iluzion, pra që 

nuk është e vërtetë. I vërtetë për 

njeriun është e mbetet vetëm 

përjetimi, pra e tashmja amshuese 

dhe e shkuara eterne. 

 

Pavarësisht se sfera e qelqtë 

prezantohet si një mjet shpëtimi, 

kuptohet fare qartë se ajo është 

veçse me funksionim izolues. 

Vetmia e thinjur në atë lloj izolimi 

ravijëzohet aq terrshëm, saqë para 

syve imagjinues të lexuesit 

konturohet një terr i përjetshëm 

birucash, ku gjallimi i vetes është i 

rrethuar nga dhjetra pikëpyetje 

dyshimi. Se të gjallosh do të thotë 

edhe të dish, qoftë edhe 

vagëllueshëm, prej nga vjen dhe ku 

je. Por gjithsesi duhet ditur se ku 

shkohet apo ku duhet shkuar, ngaqë 

gjallimi nënkupton lëvizjen. Por në 

vetminë e paraqitur te ky libër, si 

frymimi i çastit ashtu edhe kujtesa 

kanë trajtë amullie. Kujtimi, që 

rropatet, për të arritur diku, i 

gazmohet ndërkohë mosarritjes së 

tij. Plogështia e vazhdueshme e 

kujtesës gjer në caqet e 

indiferences, ku të kuptuarit dhe të 

pakuptuarit kanë të njëjtën vlerë, 

nxjerr edhe më qartë në pah, se 

vetmia ky fytyrë amnezie. 

Protagonisti e njëherësh edhe 

rrëfyesi i ngjarjeve të këtij romani 

është një fëmijë i gjetur, apo 

referuar shqipëruesit Armand 

Plaka: një fëmijë i braktisur. Ky 

personazh jeton në një nga sferat e 

qelqta të qytetit. Të jesh i gjetur 

apo i braktisur nënkupton të mos 

kesh asnjë vlerë, për të cilën do të 

kishte nevojë shoqëria. Pavarësisht 
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kësaj domethënieje, edhe këta njerëz të braktisur e kanë megjithatë 

përkujdesjen e shtetit, paçka prapaskenës, që mund të frymojë te një 

përkujdesje e tillë. Për lexuesin kamuflimi i këtij fakti nuk përbën ndonjë 

rëndësi kushediçfarë. Edhe pse sfera e qelqtë ofron mbrojtje, funksioni i 

vërtetë i saj nuk është aspak mbrojtja e njeriut, por izolimi i tij. Për t‟i bërë 

ballë një izolacioni të tillë apo më qartë akoma: për të mos u bërë pre e 

marrisë së tij, heroi i romanit e sheh si imediate komunikimin me 

bashkëdhomasit, të cilët ekzistojnë vetëm në imagjinatën e tij. Me sa duket 

izolimi është lajtmotivi i këtij romani, bashkëdhomasit imagjinarë alternativë 

ikjeje prej tij. Por pavarësisht përpjekjes për të dalë nga vetmia, një ikje nga 

izolimi mbetet i pamundur në këtë roman, të cilin autorja e quan utopik, 

ndoshta për shkakun e thjeshtë, ngaqë shtjellimit përsiatës të ngjarjeve u 

mungon guximi i veprimit. Megjithë praninë e personazheve imagjinativë 

romani ka kryekëput një strukturë monologe. Përcipërisht duket sikur 

pikërisht një konstrukt i tillë e lodh paksa vëmendjen e lexuesit klasik, gjë që 

megjithatë nuk është e vërtetë. Lodhja e sadopaktë frymuese gjatë leximit 

nuk vjen nga forma e preferuar e të rrëfyerit, por vetëm e vetëm nga 

pështjellimi i herë pas hershëm i gjykimit dhe “veprimit” të protagonistit, që 

endet qorrsokakshëm drejt asgjësë 

së vetvetes. Kjo paqartësi e 

personazhit mund të shihet edhe si 

paqartësi autoriale te ky libër. 

Sikurse u citua më sipër, ky titull i 

sapovënë në qarkullim është 

përkthyer nga Armand Plaka. 

Tashmë dihet se në shqipërimet 

letrare prioritet duhet të ketë 

përcjellja kuptimplote e tekstit të 

huaj, pa harruar rrjedhshmërinë e 

gjuhës. Parë në këtë kontekst, Plaka 

vjen shumë premtues në funksionin 

e interpretit letrar. 

 

 

Marianne Gruber, lindur më 1944 në Vjenë, e kaloi fëmijërinë e saj në Burgenland. Frekuentoi një gjimnaz me profil 

shoqëror dhe më pas studioi disa semestra mjekësi dhe psikologji. Veç kësaj ajo kreu edhe 

studimet për piano në konservatorin e qytetit të Vjenës.Ka shkruar prozë, lirika, esse, 

artikuj të shumtë për radion dhe krijime për antologji të shumta, për të cilat është laureuar 

me një sërë çmimesh letrare. Ka ndërmarrë mjaft udhëtime për mbajtje referatesh nëpër 

aktivitete ndërkombëtare në Europë dhe përtej saj. Që nga viti 1980 ajo punon si 

shkrimtare dhe si moderatore e “Club 2” në radiotelevizionin austriak ORF. Nga 1991 deri 

më 1994 ishte kryetare e rrethit letrar ''Podium'' dhe nga 1992 deri 1995 botuese e revistës 

“Podium”. Nga janari i vitit 1994 është Presidente e Shoqërisë Austriake për Letërsi. 

Përpos kësaj, në hapësirën kohore 1980-1988 Gruber ka qenë anëtare e Bashkimit të 

Autorëve të Gracit dhe prej 1986 është anëtare e Klubit Austriak P.E.N. 

 

 

 

Vepra të botuara: 

“Sfera e qelqtë”, roman utopik, Grac, Vjenë dhe Këln. Botoi “Styria”, 1981. Botuar edhe nga: “Suhrkamp”, TB 

Frankfurt mbi Majn, 1984. 

“Protokolli i frikës” - Shën. Pëlten dhe Vjenë. Botoi “NÖ Pressehaus”, 1983. 

“Stacioni i ndërmjetëm”, roman, Vjenë. Edicioni S – botim i “Shtëpisë Botuese Shtetërore Austriake” 1986. Botuar 

edhe nga “Suhrkamp”, Frankfurt mbi Majn, 1988. 

“Vdekja e zogut pikalosh”, dy tregime – botoi “Fischer”, Frankfurt mbi Majn, 1991. 

“Qetësi”, roman, Vjenë, “Edicioni S” – publikim i “Shtëpisë Botuese Shtetërore“, 1991. 

“Udhëtimi aventuresk i Esras në planetin blu” – Vjenë, „Jugend & Volk“, 1992. 

“Merimanga dhe tregime të tjera të zeza sterrë“ – Vaduz, “Edition LerchenStein“, 1995. 

“Në kështjellë” - Insbruk: Shtëpia botuese “Haymon”, 2004. 

“Kujtmet e një të marri“ – Insbruk. Botoi “Haymon”. 

 

Shpërblime: 

Çmimi i Librit i Ministrisë Federale për Arsim dhe Art. 1981 

Çmimi i Sekretariatit të Shtetit për Çështjet e Grave, 1981 

Çmimi i Promovimit të Letërsisë i Landit të Austrisë së Poshtme, 1982 

Çmimi i Publikut i Dhomës së Punës të Austrisë së Sipërme 1984 

Çmimi “George Orwell” i qytetit Shën Pëlten, 1984 

Çmimi i Lirikës i Shoqërisë Letrare të Shën Pölten, 1986 

Çmimi “Otto-Stoessl”, 1986 

Çmimi për historitë e shkurtra i Shoqërisë Letrare të Shën Pëlten, 1988 

Bursa e Shtetit nga Ministria Federale për Mësimdhënie dhe Art, 1990 

Çmimi për Librin e të Rinjve të qytetit të Vjenës, 1992 

Çmimi “Giuseppe Acerbi”, Itali 1996 

Çmim vlerësimi për letërsinë, 1997 

“Profesor Nderi” i Universitetit Nishni Novgorod, Rusi, 1997 

Dekoratë ari për shërbime të qytetit të Vjenës, 2005 
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Shkruan: Prof. Murat Gecaj, publicist e studiues, Tiranë 

 

 

 

Mosha as profesioni nuk pengojnë që të shkruash poezi 

Gani S. Pllana del me vëllimin e parë, “Për një pikë ujë!... 

 

Tashmë, është e ditur për të gjithë se vjersha ose poezi nuk shkruajnë vetëm 

ata persona, të cilët i kanë kryer studimet për gjuhë e letërsi ose, në 

përgjithësi, për degë të ngjashme. Po kështu, nuk është për t‟u habitur edhe 

nëse mësojmë që autori i një vëllimi të parë me poezi nuk është në moshë të 

re. Në të dyja rastet, kur po nisi t‟i shkruajë këto pak radhë, mendja më 

shkon te kolegu e miku im, Gani Pllana, pedagog për lëndë teknike, në 

Universitetin e Prishtinës…  

 

Bashkë jemi njohur në 2-3 vitet e fundit, për shkak të afrimit dhe 

pjesëmarrjes në veprimtaritë e Institutit të Integrimit të Kulturës Shqiptare, 

me qendër në Tiranë dhe që drejtoheshin nga i ndjeri dr.Ibrahim Gashi. Sjell 

tani në kujtesë, që mr.sc.G.Pllana lexoi një punim të tij, në Konferencën e 

organizuar nga IIKSH, në kryeqytetin Tiranë. Më pas, ai është botuar në 

librin me përmbledhje të temave nga ajo Konferencë, me titullin: ”Një 

Komb, një Arsim, një Kulturë”(Tiranë, 2012). 

 

Gjatë kësaj periudhe njohjeje, pata rastin të lexoj dhe të shkruaj diçka 

modeste për një vëllim me poezi të bijës së tij, Albulenës. Pra, nuk kisha 

dijeni ose u befasova, kur e saktësova se Ganiu shkruante poezi. Këtë gjë e 

mësova vetëm pak muaj më parë, kur ai më dërgoi, përmes Internetit, 

vëllimin e parë të tij dhe kërkonte që të bëja redaktimin letrar. Sigurisht, këtë 

punë e kreva me dëshirë dhe atë ia ktheva këtij autori, i cili më informonte se 

do ta dërgonte menjëherë dorëshkrimin në shtyp.  

Dhe ja, lajmi i mirëpritur mbërriti 

në adrësn time e-mail, në Internet. 

Ganiu më shkruante shkurtimisht: 

“I nderuari prof. Murat Gecaj, po ju 

dërgoj librin tim komplet, që doli 

sot nga shtypi. Shëndet dhe punë të 

mbara! Ju, mund ta reklamoni këtë 

gjë, nëpër redaksi shtypi e në 

Internet. Me respekt: Gani Pllana, 

Prishtinë, 7 qershor 2013”. 

Sigurisht, në përgjigje të këtij 

mesazhi, nga zemra e përgëzova 

dhe e urova këtë koleg e mik timin, 

tashmë autor edhe në krijimtarinë 

poetike. 

Le ta shfletojmë së bashku këtë 

vëllim modest me poezi, “Për një 

pikë ujë”-vjersha për të rinj 

(Prishtinë, 2013). Recensent është 

Jonuz Fetahaj dhe ballinën e ka 

përgatitur Lejla Ibrahimi. Ai u 

përgatit e u botua nga një pedagog 

me punë të gjatë dhe të suksesshme 

në profesionin e tij, por jo në 

fushën e krijmtarisë letrare. 

Sigurisht, përvoja jetësore ka bërë 

që Gani Pllana të na japë për lexim 

poezi me mendim të pjekur, duke 

prekur tema të shumta e duke na 

dhënë mesazhe kuptimplote.  

Që në poezinë e parë, ”Mbaje 

mend”, na tërheqin vëmendjen 

vargje të tillë shprehës, për plagë të 

shoqërisë së sotme, si: “...në këtë 

kohë shumë të egër,/ ku i fundit del 

i pari,/ ku e mira mbetet nën 

tavolinë,/ kur e keqja merret për të 

mirë...”. Pastaj mendimet rrjedhin 

lirshëm, përmes një figuracioni të 

pasur dhe duke na futur thellë në 

mendime: “Na sulmuan shumë 

barbarë,/ s‟ka mbetur gjë pa u 

sharë!?” 
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Por edhe në poezitë vijuese autori nuk e ndalën ritmin e fjalës së tij, duke 

trajtuar në vargje të lirë, tema mjaft të rëndësishme për periudhën e sotme, 

sidomos për jetën kosovare. Ato përshkohen nga ndjenja të larta atdhetare, 

nga shqetësimi i natyrshëm i autorit për fatin e Kosovës, të bashkatdhetarëve 

tanë, kudo që ata ndodhen. Të kësaj tematike janë edhe poezitë: “Në këtë 

kohë”, “Jo shumë moti”, “E kishin thënë për ne”, “Sofrës shqiptare”, 

“Shekujt që ikën”, “Dikur”, “Erdhi Liria”, “Vëllezërit tanë, në diasporë” etj. 

Autori shpërthen në vargje mirënjohjeje, me dufin e zemrës së tij: “Erdhi L I 

R I A,/ falë nënave tona heroike,/ që lindën djem e vajza trimëresha;/ falë 

gjakut të dëshmorëve,/ që u sakrifikuan ndër shekuj,/falë miqëve tanë në 

botë”. Duke shprehur dashurinë dhe ngazëllimin e pakufishëm për tokën e 

bekuar të Kosovëss, poeti G.Pllana shkruan: “Vetëm këtu:/ dielli rrezon fort;/ 

vetëm këtu,/ shiu bie pa erë;/ vetëm këtu,/ del ylberi/ me shtatë ngjyra...”. 

Temën e ditës, bashkimin shpirtëror e fizik të shqiptarëve e trajton te poezia 

“Rrugët”, arteriet që bashkojnë zemrat tona: “Sot: /Kosova e Shqipëria,/ me 

rrugë moderne.../ Nisemi nga Prishtina,/ mëngjesi në Tiranë;/ marrim arsim 

në Shkodër,/ deri pasdite vonë,/ të qetë pa tronditje./ Të harlisur e të ditur,/ 

kthehemi e bëjmë/ gjumë në Prishtinë”. 

Por brengat e poetit atdhetar janë të shumta e njëra nga ato është toka martire 

e Çamërisë, për të cilën shkruan: “Çamëria,/ tokë shqiptare,/ me bukuri 

përrallore,/ është në zemër,/ në zemra:/ e bukur,/ e dëlirë dhe sa e mirë!...”. 

Ndjenjat e poetit janë të prekshme edhe në kujtim të prindërve, të nënës e 

babait: “Nëna ime fle e qetë” e “Baba, të kam borxh!”. Ndërsa për gjyshin e 

tij të dashur dhe të paharruar tregon që, megjithëse ishte pa shkollë, i la 

pasuri të paçmuar një libër të rrallë, për të cilin derdhë vargjet: “Abetaren e 

gjyshit/ e ruaj në bibliotekë,/ e shfletoj me kujdes,/ e lexoj me dashuri,/ se 

më jep dituri”. Për etjen e bashkatdhetarëve, për arsim e përparim, flet edhe 

poezia “Biblioteka e mësuesit”. 

Përveç disa poezive me tematikë 

shoqërore, është edhe ajo, nga e 

cila e ka marrë titullin tërë vëllimi, 

pra “Për një pikë ujë!...”. Se uji 

është aq i domosdoshëm e 

jetëdhënës për njeriun, për 

sigurimin e tij shqetësohen e 

trazohen të gjithë në këtë botë: 

“Mendohen,/shtiren,/ngacmohen,/ 

luftohet-mendja, te uji!/Uji për ne,/ 

uji për ata...”. 

Parë në tërësi, me vargjet e lirë dhe 

fjalët e thjeshta, me gjuhën e pasur 

dhe përmbajtjen e figurshme, 37 

poezitë e këtij vëllimi të parë të 

Gani S.Pllanës na tërheqin, na 

emocionojnë dhe na venë në në 

mendime. Prandaj, e përgëzojmë 

atë për këtë nisje të mirë në udhën e 

poezisë, arritje në detyrën e tij 

pedagogjike dhe gëzime e lumturi 

familjare!  

 

 

Shënime për autorin: Gani S. Pllana, u lind në Kçiq të Madh të Mitrovicës. Shkollën fillore e 

kreu në Smrekonicë, të mesmen – teknike (makinerinë) në Mitrovicë. Fakultetin Teknik-Dega 

e Makinerisë në Prishtinë. Si nxënës i shkollës fillore ka botuar vjersha për gazetën e murit të 

shkollës. Ishte kryetar i grupit letrar “Migjeni” në Shkollën e Mesme Teknike në Mitrovicë. Ka 

botuar vjersha në gazetat dhe periodikët e kohës. Përveç në Prishtinë, ka bërë studime në 

Tiranë, Zagreb, Freiburg, Lausanne, Bournmauth, Berlin, Vjenë. Ka publikuar nga fusha e 

inxhinierisë mekanike dhe gjuhësia, terminologji, 86 punime në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, 

Kroaci, Bullgari, Rumani, Austri dhe Poloni nëpër revista dhe simpoziume kombëtare dhe 

ndërkombëtare. Publikimet universitare: shtatë tekste universitare dhe dymbëdhjetë dispensa. 

Punon në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike në Prishtinë. Jeton në Prishtinë. Ky është libri i 

parë me poezi. 

 

 

Vezullima 
 

Në heshtje, 

vrap pas vrapi, 

dihatjet shpeshtohen 

hijet duken të turbullta. 

 

Prapë heshtje, 

lëvizja e qepallave rëndohet, 

 

 

 

 

zemra gufon, 

zgjatja e duarve lirohet 

 

fillon qartësimi e 

dy zemra bëhen bashkë, 

qielli hapet e 

mijëra yje shndrisin. 

 

                             Autor: Gani Pllana
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Shkruan: Shaban Cakolli, Gjermani 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ka kohë 
Ka kohë 

që jam duke u ngjitur 

Lugut të Blertë të Gërmisë. 

 

Ka kohë  

që ujë pi 

në krojet e fëminisë. 

 

Ka kohë që më janë ngatërruar kohët 

dhe nuk e di kur fillon e kur mbaron 

Ëndrra.  

 

 

 

 

Seitlangem  
Seit langem 

wandere ich  

durch das grüne Tal von Gërmia. 

 

Seit langem 

trinke ich 

aus den sprudelnden Quellen der Kindheit. 

 

Seit langem verwirren mich die Zeiträume 

und ich weiß nicht mehr  

wo der Traum endet und die Realität beginnt.  

 

Përktheu në gjermanisht/Aus dem Albanischen übersetzt 

von:Ferdinand Laholli 

Shkruan: Sokol Demaku,. Suedi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Një kohë në sytë e mi 
Nuk u besoj syve të mi, 

Që janë pasqyrë në jetë, 

Shëndrisin si yje, 

Jetës i japin shpresë. 

 

Sytë e mi ishin pasqyrë, 

E të bardhës jetë,  

Ishin udhërrefyes, 

Të madhes shpresë. 

 

Shenja paralajmëruese, 

Ndriçuar në errësirë, mjegullë.  

Paralajmërim të së keqës.,  

Paralajmërim i fatkeqësisë.  

 

Fundi i një të keqëje,.  

Një përplasje, një sfidë. 

Sytë e mi janë si fotografi, 

Bardhë e zi.  

 

Kujtimet e një  kohe tjetër.  

Realitet e këqija.  

Endërra përfundon, 

Çfarë është e vërteta. 

 

Pasqyrë  e jashtme  përmbyset,  

Dhimbje.  

Një pasqyrë është në një mijë copë.  

Fragment.  

 

Fragmente nga një periudhë e shkuar.  

Nga një kohë e kaluar, 

Pse nuk mundem pak në sytë e mi, 

Të shof edhe këtë të sotmen. 

 

Ëndërr nga larg 

Diku në vetmi, 

Në horizontin blu, 

Në fluturim, 

Qiellin përshkon. 

Në një tjetër galaktikë, 

Vishet si në qesendi, 

Si një ylber me ngjyra, 

Që për rreth nesh,  

Ne e gjejmë në hijet tona. 

Një ëndërr nga larg, 

E të gjitha ngjyrave 

Qe ju sjellë në kujtimet e mia, 

Dhe shtrijne dorën pran meje, 

Dhe më thonë: 

Mos shiko mbrapa dashurinë time, 

Nuk ka tjetër në këtë jetë, 

Vetëm ti je me mua. 
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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 

 

 

 

Dorëzohen çmime dhe mirënjohje për mërgimtarët më të suksesshëm
4
 

 

Prishtinë, 2 gusht 2013- Nën patronazhin e Ministrisë se Diasporës, me një manifestim të veçantë u shënua “Dita e 

Diasporës dhe e Mërgatës”. Shënimi i kësaj dite u bë në kuadër të manifestimit tradicional “Ditët e Diasporës”, dhe u 

mbajt në kompleksin memorial “Adem Jashari” në Prekaz.  

 

Ministri i Diasporës, Ibrahim 

Makolli tha se ‟‟kjo ngjarje po 

shënohet në këtë vend të shenjtë, në 

vendin ku u bë ndarja historike mes 

dy epokave, asaj të robërisë dhe së 

ardhmes së lirë‟‟. Ai falënderoi në 

veçanti mërgimtarët, të cilët për 

asnjë moment nuk kursyen dhe nuk 

po kursejnë asgjë nga vetja e tyre 

për t‟i garantuar vendit tonë një të 

ardhme evropiane. 

 

Me një fjale rasti, shënimin e 

“Ditës së Diasporës dhe Mërgatës” 

dhe këtë manifestim tradicional e 

përshëndetën edhe Rifat Jashari, 

Adem Demaçi dhe Muhamet 

Shatri. Në pajtim me ligjin e 

diasporës dhe mërgatës, ministri Makolli i dorëzoi çmimet vjetore për mërgimtarin dhe grupet e mërgimtarëve më të 

suksesshme.   

 

Me çmimin vjetor u vlerësua shoqata bamirëse “Nënë Tereza”–Gjermani, për kontribut të veçantë në veprimtari 

humanitare. Françesko Altimari, për kontribut të veçantë për diasporën dhe mërgatën. Adem Shala, për kontribut të 

veçantë në arsimin plotësues. Talat Pllana, për kontribut të veçantë në arsimin plotësues. Shoqata e mjekëve shqiptaro – 

amerikanë, për kontribut të veçantë në veprimtari shkencore. Inva Mula për kontribut të veçantë në kulturë. Abdylatif 

Arnauti, për kontribut të veçantë në kulturë. Xherdan Shaqiri për kontribut të veçantë në sport. Liga Shqiptare e  

Futbollit në Austri, për kontribut të veçantë në sport. Fehmi Fetahi, për kontribut të veçantë në fushën e biznesit. Agim 

Ramadani, hero i kombit, për kontribut të veçantë jetësor (post mortem) dhe Aristidh Kola, për kontribut të veçantë 

jetësor (post mortem).   

Po ashtu, u dorëzuan edhe mirënjohje për mediet e gazetarët të cilët kanë dhanë kontribut të veçantë në shërbim të 

informimit të diasporës. Në kuadër të këtij manifestimi, me një program të pasur artistik u paraqiten, grupi 

“Xixëllonjat”, Okteti, grupi “Mjellmat”, Çun Lajqi, Qendra Kulturore e Fëmijëve të Suedisë (Okarina), Këngë me 

lahutë nga Isë Elezi, etj.  

                                                 
4
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