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FJALA E REDAKSISË 
 
Të nderuar lexues, 
      
Kemi nderin t‟ju përcjellim numrin e pesëmbëdhjetë të revistës sonë dhe tuaj „„Dielli 
Demokristian‟‟, Vjenë. Përgjatë më shumë se tre viteve ju informojmë për aktivitetet 
e zhvilluara në javët dhe muajt që lëmë pas, jo vetëm në Austri por dhe më gjerë. 
Poashtu vullnetarisht po bëjmë të mundur edhe vazhdimin e botimit të një versioni të 

shkurtër edhe në gjuhën gjermane. Në ndërkohë, këshilli redaktues i revistës „„Dielli 
Demokristian‟‟ ka vënë në funksion edhe web-faqen në internet: 
www.diellidemokristian.eu. Për më tepër, që nga fillimi i viti të kaluar kemi hapur 
një faqe për komunikim me ju në platformën e rrjetit social „„Facebook‟‟ me emrin 
Dielli Demokristian. Pra, ju mirëpresim! 
 
Revista „„Dielli Demokristian‟‟ në Vjenë kësaj radhe sjell shkrime nga 
bashkëpunëtorët e shumtë nga Austria, Gjermania, Zvicra, SHBA, Anglia, Kanada, 

Shqipëria, Kosova dhe Rumania.    
 
Edhe këtë herë do të keni mundësi të lexoni për ngjarje me rëndësi shoqërore dhe 
kulturore. Nga aktivitetet kulturore vlen të veçohen disa orë letrare organizuar nga 
Lidhja e Shkrimtarëve edhe Krijuesve Shqiptarë në Austri ‟‟Aleksandër Moisiu‟‟ si 
dhe themelimi i Lidhjes së Krijuesve Shqiptarë në Mërgatë. Nga ngjarjet sportive do 
të lexoni për përmbyllen me sukses të sezonit të katert të Ligës Shqiptare të Futbollit 
në Austri. Lajm tjetër atraktiv është fillimi i garave të klubit të shahut „„Arbëria‟‟ me 
seli në Vjenë.  

 
Në ndërkohë, po jetësohet iniciativa për krjimin e një këshilli koordinues të 
shoqatave shqiptare në Austri. Në anën tjetër, shumë shoqëri kulturo-artistike 
organizuan koncerte me rastin e festave të nëntorit.  
 
Në këtë numër do të mund të lexoni analiza që merren me zhvillimet politike, 
ekonomike dhe shoqërore në hapësirat shqiptare. Numri i njohjeve të Kosovës 
tashmë ka arritur në 104. Në Austri u zhvilluan zgjedhjet parlamentare, ndërsa në 

Kosovë zgjdhjet komunale.   
 
Me këtë rast urojmë të gjithë shqiptarët kudo në botë-gëzuar 101 vjetorin e Festës së 
Flamurit.   
 
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 mars  

të vitit 2014. 
  
Këshilli redaktues falenderon të gjithë ata që ndihmuan në realizimin dhe botimin e 
kësaj reviste periodike, e  sidomos ata që dërguan shkrimet e tyre, si dhe mbështetësit 
tanë moral. Si dhe deri më tani, edhe ky numër është përpiluar, dizajnuar dhe botuar 
në saje të punës dhe angazhimit vullnetar të aktivistëve tanë, pa asnjë kompensim 
financiar, dhe si i tillë do shpërndahet në mijëra adresa elektronike të lexuesve në të 
katër anët e botës. 

 
 
Lexim të këndshëm! 

Të drejat e autorit: @dielli.demokristian 

 

 

 

 

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

        
         

     

 

  

  

  

 

 

 

 

 

http://www.diellidemokristian.eu/
mailto:dielli.demokristian@gmail.com
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Austria dekoron Zhani Cikon
1
 

 

Tiranë, 25 shtator 2013: -Presidenti Federal i Republikës së Austrisë dekoroi me Kryqin 

Austriak të Nderit për Shkencën dhe Artin, dirigjentin dhe drejtorin e Teatrit Kombëtar të 

Operas dhe Baletit në Tiranë, mjeshtrin Zhani Ciko. Kjo dekoratë e lartë nderimi nga pala 

austriake, maestro Zhani Cikos iu dorëzua me ceremoni në Tiranë, nga ambasadori austriak 

Florian Raunig.  
 

Mjeshtri Zhani Ciko, i cili ka lindur në vitin 1945 në Tiranë, është që prej dhjetë vitesh drejtor 

i Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit. Ciko është jo vetëm një njohës dhe adhurues i 

kulturës dhe muzikës austriake, por edhe një drejtues dhe realizues i shumë veprave të kësaj 

muzike. Veçanërisht, gjatë viteve të fundit pati një bashkëpunim akoma më intensiv me 

Ambasadën Austriake në Tiranë, ndër të tjera në realizimin e projekteve të përbashkëta si 

“Vejusha Gazmore” në vitin 2011, “Flauti Magjik“ në vitin 2012 dhe “Don Giovanni” në 

vitin 2013. Përveç punës drejtuese dhe artistike, maestro Zhani Ciko komenton rregullisht prej mëse 20 vitesh 

transmetimin e drejtpërdrejtë të Koncertit të Vjenës, në Radio Televizionin Publik Shqiptar dhe prej 10 vitesh organizon 

një event elitar si ballo e fundvitit “From Vienna to Tirana“, ku në fokus janë muzika dhe baleti austriak.  

 
Si përmes punës së tij aktive në promovimin e kulturës dhe muzikës austriake, ashtu edhe në zgjerimin e bashkëpunimit 

dypalësh përmes projekteve kulturore në Shqipëri me mbështetje nga Austria, maestro Zhani Ciko ka merita të mëdha të 

cilat vlerësohen lartë nga Presidenti Federal i Austrisë, përmes akordimit të Kryqit Austriak të Nderit për Shkencën dhe 

Artin.  

----- 

 

Shkruan: Hazir Mehmeti, mësues dhe gazetar në Vjenë    
 

         

 

 

 

 

Meshë edhe në shqip në katedralen kryesore të Vjenës, në Stefansdom 

 
Morën pjesë 13 misione të popujve, në mesin e tyre edhe Misioni Katolik Shqiptar në Austri (MKSHA) i cili kohë më 

parë festoi njëzetvjetorin e themelimit 
 

Vjenë, 29 shtator 2013: -E organizuar nga Dioqeza e Austrisë dhe udhëhequr nga Ipeshkvi i  

Vjenës Hirësia e Tij, Franz Scharl, në kuadër të manifestimit tradicional „„E Diela e Kombeve‟‟ 

(,,Sontag der Völker‟‟) u mbajt mesha tradicionale në lutje për paqen dhe prosperitetin e 

popujve . Mesha u mbajt në Katedralen Qendrore të Vjenës ‟‟Stefansdom‟‟ ku morën pjesë 

rreth 2 mijë persona nga shumë vende të botës. Në këtë manifestim morën pjesë 13 misione të 

popujve, në mesin e tyre edhe Misioni Katolik Shqiptar në Austri (MKSHA) i cili kohë më parë 

festoi njëzetvjetorin e themelimit. Pjesë e meshës zyrtare ishte edhe Don Nikson Shabani, 

meshtar shqiptar dhe udhëheqës i MKSHA.  Lutje pati edhe në gjuhën shqipe, kurse studenti 

nga Kosova Gasper Markaj lexoi lutjen në gjuhën shqipe për paqen në Siri: “ lutemi për paqe në 

Siri, Lindjen e Mesme dhe në mbarë botën. Në vend të urrejtjes e dhunës le të buron paqja dhe 

dashuria” tha ai. 
 

Pas meshës në sheshin afër Katedrales, në qendër të qytetit ku gravitojnë shumë 

turistë nga e gjithë bota u organizua prezantimi i popujve me veshje kombëtare 

dhe gatime nga kuzhina tradicionale e popujve. Këndi shqiptar ishte i pari, i 

zbukuruar me flamurin kuqezi dhe atë të Kosovës. Tryeza shqiptare ishte e 

mbushur përplot ushqime shqiptare të shijshme dhe të shumëllojshme. “Unë 

gjithmonë të parën kafshatë e filloj nga sofra shqiptare”- tha Ipeshkvi i  Vjenës 

Hirësia e Tij Franz Scharl. Ai bëri disa foto me të pranishmit me të cilët zhvilloi 

bisedë rasti. Asnjë tryezë nuk ishte më e vizituar sa ajo shqiptare. Sheshi i gjerë 

ishte arenë bisedash të figurave fetare të popujve por edhe të intelektualëve e 

njerëzve tjerë dashamirës të mirëqenies dhe dashurisë pa dallim. 

                                                
1
 http://www.koha.net/?page=1,5,159979 

 

http://www.koha.net/?page=1,5,159979
http://www.koha.net/repository/images/f1_25ciko1380122528.jpg
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Shkruan: Ramiz Selimi, Linz/Vjenë 
 

 

 

 

 

 

 

Emigrantët duhet të punojnë më shumë, të përpiqen më shumë në integrim 
 

Mungesa e arsimimit, e përgatitjes profesionale, e ndryshimit të mentalitetit, e përshtatjes dhe integrimit, e të 
perceptuarit që të jetohet nga puna e jo nga ndihmat sociale, e planifikimit në suaza afatgjata, e jo përfitimit të shpejtë, 

janë probleme të gjeneratës së dytë në emigracion. 

 

Çdo i treti emigrant është i papunë në Bashkimin 

Evropian. Këto të dhëna kanë dalë nga një studim i 

Institutit për Hulumtime Ekonomike në vende të 

ndryshme të BE-së. Pse është kështu? Ka shumë 

shpjegime për këtë. Rrjetet sociale të vendeve të 

ndryshme po kthehen në burime të përgjithmonshme për 

këta persona. Mungesa e përgatitjes profesionale dhe 

mungesa e integrimit të mirëfilltë po i sjellin këto 
probleme emigrantëve dhe fëmijëve të tyre. 

 

Prindërit erdhën për të punuar në vende të ndryshme të 

BE-së, për të fituar kafshatën gojës. Ata gjetën një vend 

pune, u përqendruan aty dhe me dëshirën, pasi të fitojnë 

ca lekë, të kthehen sa më parë në vendin e origjinës. 

Nuk u përkujdesën në mënyrën e duhur për pasardhësit 

e tyre, menduan të kthimi që ju mbet dhe do ju mbetet 

vetëm dëshirë e pa realizuar, kurse fëmijët e tyre po 

dështojnë që në shkollën fillore. Gjendja e arsimimit të 

emigrantëve është shqetësuese dhe alarmante. Kjo është 

raportuar nga Instituti Evropian për Kërkime 
Ekonomike. Tre nga katër nxënës me origjinë emigranti 

nuk posedojnë çertifikatë as për shkollën obliguese të 

përfunduar, e lerë më ndonjë çertifikatë për profesion të 

caktuar.  

 

Çdo i dyti në moshë pune është i papunë! Paratë që 

marrin ata nga shteti si duket ju mjaftojnë atyre për të 

jetuar. Sipas këtij studimi, të ardhurat jo vetëm që 

mjaftojnë por edhe i de-motivojnë për përgatitje 

profesionale apo vend pune. Një familje me dy fëmijë 

merr të ardhurat e një punonjësi me kohë të plotë nga 
enti social, që mund të barazohen me 10 € për orë të një 

punëtori. Supozohet shumë se ky grup i emigrantëve 

nuk duket të jenë të gatshëm për të punuar përderisa 

ekziston një mundësi e tillë. Disa prindër dhe studentë 

thonë se janë të pamotivuar dhe të frustruar, sepse ata e 

dinë se pas shkollës gjithsesi nuk do të ketë perspektivë 

dhe barazi për ta. Janë disa student të emigrantëve që 

pas aplikimeve për një pozitë të mësimdhënësit apo 

vendeve me përgjegjësi u refuzuan, Janë fakte që edhe 

studimi i nxjerrë në shesh, sidomos nga komuniteti turk 

dhe mysliman. Ata studentë theksojnë se zgjedhjet 

bëhen në mënyrë specifike. Ishin të detyruar të punonin 
punën që nuk kishte nevojë për studime. Sidomos rajoni 

Gjermano-folës ka një perceptim negativ dhe jo 

pranues, duke ngatërruar integrimin me asimilimin.  

 

Gjithashtu studimet tregojnë se fëmijët e emigrantëve 

edhe për një vend praktikanti kanë vështirësi dhe nuk e 

gjejnë veten pasi kompanitë kanë përvoja të hidhura nga 

mentaliteti dhe në shumicën e rasteve preferojnë nxënës 

të nacionalitetit vendas me arsyetimin se ata janë të 

dëgjueshëm dhe se vetëm po dëshirojnë të ju ikin 

problemeve që mund të u sjellë një emigrant. Studimi 

është mbështetur edhe nga një deklaratë e Fondacionit 
‟‟Friedrich Ebert‟‟ nga vjeshta e vitit të kaluar, sipas të 

cilës pavarësisht suksesit shkollor kompanitë kanë 

bindje negative për emigrantët dhe fëmijët e tyre.  

 

Disa politikanë nga Bashkimi Evropian i marrin 

seriozisht këto çështje, por edhe e shohin anën tjetër: 

‟‟emigrantët duhet të punojnë më shumë, të përpiqen më 

shumë në integrim të shëndoshë në vendet ku jetojnë, si 

në aspektin e arsimimit ashtu edhe atë të edukimit. Ne 

shumë më shumë po kemi probleme me gjeneratën e 

dytë të emigrantëve, pasi shumicës po ju mungon një 

edukatë familjare, civilizuese, qytetare‟‟, thonë ata. 
 

Respektin dhe njohjen nuk jua falë askush 

Kjo gjeneratë (e dyta) gjithmonë është ankuar për 

statusin e saj të ulët në shoqëri, për diskriminim, për 

pabarazi,  etj.  

 

Por politikanët thonë se ‟‟respekti dhe njohja e pastaj 

angazhimi në vendet kyçe duhet fituar me mund. Atë 

nuk jua falë askush. Nëse ju jeni të paarsimuar do të 

mbeteni në periferi të shoqërisë. Kështu duhet ta 

kuptoni se nuk e meritoni njohjen, respektin dhe 
përgjegjësinë për maja të shoqërisë. E vërtetë për të 

gjitha vendet është se shtetet krijojnë mundësi, dhe 

njerëzit janë ata që shfrytëzojnë ato”. Edukimi për 

emigrantët përbën një libër të trashë në vete. Për të parë 

efektet e arsimit do të ketë nevojë për vite të tëra. Temë 

të diskriminimit në mësim dhe vlerësim, studimi nuk 

kishte gjetur. Por ata kanë zbuluar së emigrantët shumë 

pak janë të kyçur në themelimin e kompanive 

industriale apo tregtare. Ato pak kompani që ekzistojnë 

janë jo të shëndosha dhe në shumicën e rasteve janë 

kompani me një person, që pas një viti për shkak të 

borxheve tatimore dhe parregullsive janë të detyruara të 
falimentojnë. Studimi gjithashtu tregon se kjo ka të bëjë 

direkt edhe me mentalitetin e emigrantëve të trashëguar 

nga familja, duke planifikuar në suaza afatshkurtra dhe 

përfitime të shpejta. 
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Fejton aktual

 

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

 

 

 

 

 

Intelektuali në raport me popullin e tij 
  

„„Lufta për drejtësi dhe për të vërtetën është ushqim i domosdoshëm. Si buka„„ thotë Viktor Hygo. 

  

Për ditë e më tepër po del në pah 

arroganca e pushtetarëve dhe 

liderëve politikë gjithandej ku 

shtrihen trojet shqiptare. Ajo po 

gjen mbështetjen në shtetin e 

kontrolluar plotësisht nga partia, 

në mjetet e informimit që kanë 

për detyrë që aferat t‟i justifikojnë 
dhe paraqesin si kontribut të 

madh në të mirë të qytetarërve 

dhe në aktivistët e partisë që 

vetëm presin urdhërat për t`u 

vërsulur kundër të gjithë atyre që 

mendojnë ndryshe. Mirpo, prapa 

tërë kësaj qëndron përpjekja për 

t‟ì ruajtur privilegjet që gëzojnë 

pjestarët e shtresës sunduese. E 

ato janë kolosale dhe asaj i 

sigurojnë jetë të pasur, konsum të 

pakufishëm të mirave materiale 
pa pagesë ose me ndonjë pagesë 

simbolike. Situata bëhet edhe më 

e komplikuar, gati e 

padurueshme, kur dihet se edhe 

opozita është pjesë aktive e 

ndarjes së ‟‟tortës“. Qytetari i 

zakonshëm, respektivisht votuesi  

e ka vështirë të kuptoj se çfarë po 

ndodh rreth tij. Zgjedhjet e fundit 

lokale në Kosovë e treguan më së 

miri të gjithë shëmtinë e 
pushtetarëve dhe fatkeqësisht 

edhe të pretendentëve për të 

ardhur në pushtet. Përkundër 

faktit që formalisht dita e 

zgjedhjeve u klasifikua si një ditë 

me ecuri normale, ankesat që 

pasuan dhe mbi 100 mijë 

fletvotime të pavlefshme janë 

treguesit më të mirë për ecurinë e 

procesit zgjedhor. Për të qenë 

ironia edhe më e madhe, duhet 

parë me kujdes përgaditja e 
partive politike për pjesmarrje në 

balotazh. Koalicionet u formuan e 

që skenën politike kosovare e 

shëndrruan në një katrahurë të 

vërtet pa fije sensi politik, e aq 

më pak moral. Koalicionet në 

mes partive politike me koncepte dhe programe tërësisht në një diskrepancë 

marramendëse, veq sa e vërtetojnë bindjen e opinionit të gjerë se e tërë klasa 

politike në Kosovë është pafundësisht e interesuar që me çdo kusht të vijë ose 

të mbetet në pushtet. Thjesht dhe vetëm për përfitime personale dhe klanore. 

Ndryshe si mund të arsyetohet kandidimi i një numri të caktuar kandidatësh 

për kryetar komunash e të cilët janë të akuzuar për krime të  ndryshme, deri 

në vrasje. E gjithë kjo orvatje e ‟‟zellshme“ që me çdo çmim të ruhet ose 

fitohet pushteti është treguesi më i qartë se për çfarë pardoksi bëhet fjalë. 
Papërgjegjësia totale deri në turprim  e përfaqsuesve politikë, qofshin nga 

pushteti qendror apo ai lokal, krijon hapsirë dhe kushte për veprime 

antikombtare nga individë dhe shoqata të financuara nga agjentë dhe agjenci 

të ndryshme (publikimi i të dhënave se qarqe të caktuara serbo-ruso-arabe për 

gjashtë muaj kanë financua 30 milionë euro për organizata dhe shoqata 

radikale në Kosovë). Kaq e thjeshtë është për t`u kuptuar se  populli shqiptar, 

në veçanti në Kosovë dhe Maqedoni është pre e një sindromi që po qëndron si 

hije mbi kurrizin e kombit shqiptarë. Po të ndalemi dhe shikojmë përbërjen e 

klasës politike në Kosovë (edhe të opozitës), vërejmë se ajo është një klasë 

politike e degraduar tej mase. Aty ku nuk funksionon shteti, natyrisht se 

veprimet e jashtligjshme të individëve dhe grupeve të ndryshme janë  

rrjedhimisht të pritshme. Të verbuar pas pushtetit, ligjvënsit dhe ekzekutivi të 
përkrahur edhe nga opozita kanë mbyllur sytë para një tragjedie kombëtare. 

Kuvendi i Kosovës më shumë i ngjan një grupimi personash që ironizojnë me 

qytetarin. 

 

Është e njohur thënja se sëmundja është më lehtë të parandalohet se sa të 

shërohet. Por në Kosovë kush mund ta parandaloj atë?  Kryeministri që në 

Prizren bëri skandalin e radhës, në fushatë bashkë me Erdoganin, (vllaun e 

madh), njërin nga sponzorizuesit e lëvizjeve radikale në Kosovë? Albin Kurti 

që u pozicionua pro shamisë në shkolla duke harruar dhe duke injoruar faktin 

se Kosova është shtet laik? Lutfi Haziri i cili ishte përkrahës i deklaratës 

skandaloze të imamit Irfan Salihut që nënat dhe motrat shqiptare i përdhosi 
sikur të ishin kreatura të pa vlera? 

 

Është për të ardhur keq dhe tepër e dhimbshme kur kupton se sa shpejt dhe sa 

lehtë kapërdihen skandalet e një pas njëshme që ndodhin në të gjitha poret e 

jetës në Kosovë. Kur kryetarja e shtetit shpreh mendimin e saj konform 

kushtetutës së vendit rreth bartjes së shamisë, sulmohet nga të gjitha anët me 

një gjuhë denigruese dhe të pistë. Në anën tjetër, gazetarja dhe deputetja 

Alma Lama pëson të njëjtin fat. Për më tepër, ajo kërcnohet edhe fizikisht.  

 

Për të dalë nga kjo gjendje në të cilën na katandisën injorantët e matrapazët 

politik dhe fetarë duhet që patjetër të dëgjohet zëri i intelektualit të vërtetë, 

zëri i të rinjëve që e duan përspektivën e vendit drejt shteteve të civilizuara e 
të dëshmuara për kulturë dhe prosperitet. Duhet që të ngritet dhe përkrahet 

guximi qytetar dhe koshienca për të luftuar dukuritë negative në shoqërinë 

kosovare. Në qoftë se vazhdojmë ta mashtrojmë vetveten sepse kemi frikë të 

ballafaqohemi me vetveten e tillë si jemi, ja kemi zënë udhën rritjes dhe 

prosperimit të ardhshëm dhe do vazhdojmë të sillemi në vazhdimësi në rrethin 

vicioz që na u servua nga injorantët e kohës. 



            Revista DIELLI DEMOKRISTIAN: www.dielli.demokristian.eu                                                                                nr. 15: Vjenë, dhjetor  2013 

6 

 

Blic Info nga Austria 

 

25 tetor 2013: Në Vjenë u mbajt ’’Festa ballkanike e tetorit’’  
 

Nën titullin ‟‟Festa ballkanike e tetorit‟‟ shoqata ‟‟Freunde der 

Rodolfsheimer Kirche‟‟ nga Vjena organizoi një manifestim me karakter 

integrues në të cilin u takuan kryesisht pensionistë nga komunitet 

shqiptare, kroate dhe austriake. Sponzor të këtij aktiviteti ishin ndërmarrja 

‟‟Weingartner‟‟ dhe ‟‟Lions Club Wien-Belvedere„„. Moderimin e 

mbrëmjes e bënë Günther Triembacher dhe Anton Marku. Nën 

përkujdesjen dhe mbështetjen e Patrick Poppel, asistentit kishtar të kishës 

austriako-shqiptare në Rudolfsheim (lagjen nr. 15 të Vjenës) programi 

kulturor u përbë nga pika të shumta muzikore të performuara nga anëtarët 

e shoqatës kroate „„Napredak„„ („„Përparimi„„), deklamim të disa poezive 

në gjuhën shqipe, etj. Ishte kjo hera e parë që në Vjenë u mbajt një 
manifestim i tillë i cili u prit mjaft mirë nga pjesëmarrësit.   

 

 
11nëntor 2013: U themelua Rrjeti i Bizneseve Shqiptare në Austri 

 

Në Austri sipas disa të dhënave janë me qindra biznese shqiptare. Ky  

është një potencial i mirë dhe një forcë e madhe ekonomike. Në hapin 

e radhës rreth jetësimit programor në çështjen e diasporës, u mbajt në 

Vjenë takimi me biznesmenët mërgimtarë në Landin e Vjenës, me qëllim 

të zgjerimit në tërë Austrinë. Takimi u organizua nga Ministria e Diasporës 

në bashkëpunim me Ambasadën e Kosovës në Austri. Në fund u zgjodh 

grupi nismëtar për rrjetëzimin e bizneseve në Austri. Kryetar u zgjodh 

biznesmeni Yll Blakaj. Anëtarë kryesie Mag. Arbër Marku, Argëtim Hani, 
Naim Rugova, Nuredin Istrefi- Qipro, Aki Nuredini, Xhevat Balaj, Fatmir 

Berisha, Enis Metaj, Përparim Ibrahimi. Kryesia fillimisht do ketë nëntë 

anëtarë dhe pritet zgjerimi i saj  nga e gjithë Austria (H.M).   

 

 
nëntor-dhjetor 2013: Koncerte të shumta në Austri për nder të Ftesës së Flamurit 

 
Edhe këtë vit shoqata të ndryshme shqiptare në Austri kishin përgaditur 

programe të larmishme festive për të shënuar 28 nëntorin-ditën e Flamurit 

Kombëtar. Në këtë aspekt duhet veçuar shoqatat ‟‟17 shkurti‟‟ nga Badeni 

dhe ‟‟12 qershori‟‟ nga Vjena, ‟‟2 korriku‟‟ nga Wiener Neustadt, por dhe 

shoqata të tjera në Linz, Graz, Salzburg, etj. Edhe këtë herë entuziastët e 

tyre kishin përgaditur programe të larmishme me recitime, këngë dhe valle 
me motive nga të gjitha trojet etnike shqiptare. Në disa nga këto 

manifestime mori pjesë edhe Ministri i Diasporës i Republikës së Kosovës, 

Ibrahim Makolli, një numër i madh i bashkatdhetarëve tanë, si dhe 

përfaqësues nga institucione të ndryshme austriake. 

 

 
1 dhjetor 2013: Orë letrare në Linz 

 
Për nder të festes së 101 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë në praninë e 
shumë adhuruesve të artit krijues, në sallën “Volkshaus Franckviertel” të 

Linzit u mbajt mbrëmje kulturo-letrare me autorë shqiptaro-austriakë, e 

organizuar nga shoqatat “Lëvizja e Grave Shqiptare” nga qyteti i Linzit në 

bashkëpunim me Lidhjen e Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë në 

Austri “Aleksandër Moisiu” nga Vjena. Një fjalë rasti e mbajtën kryetarët 

e shoqatave Edvana Gjashta dhe Besim Xhelili. Duhet lavdëruar 

organizatorin për organizimin e ngrohtë dhe të saktë të kësaj mbrëmje me 

programin e tyre tejet të pasur, ku ndihmuan edhe grupi muzikor i shoqatës 

“Dardania” nga Linzi. Prezent ishin një numër i madh krijuesish shqiptarë 

nga e gjithë Austria.  
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OPINIONE: Fjala jonë

 

Diasporë apo Mërgatë? 

 
 

Ka tre vite që është themeluar Ministria e Diasporës në 

kuadër të qeverisë së Republikës së Kosovës. Që në 

ditët e para të krijimit emërtimi i saj ngjalli debate 

intensive. Disa nga pjesëmarrësit në këto diskutime 

theksonin se fjala ‟‟diasporë‟‟ ka kuptimin e ‟‟farës së 

humbur. Të tretur. Të shkapërderdhur‟‟ dhe se ajo nuk 

ishte forma më adekuate për t‟i quajtur ashtu kosovarët 
që gjenden jashtë shtetit. 

 

Zyrtarët e kësaj ministrie sqarojnë se sipas terminlogjisë 

moderne, të adaptuar në kontekstn kosovar, ‟‟diaspor ë‟‟ 

janë njerëzit tanë të cilët nuk kanë më lidhje dhe 

kontakte të vazhdueshme me vendlindjen. Këtu mund të 

numërohen ata në Ukrainë, Egjipt, Siri, Bullgari e 

pjesërisht edhe në Turqi. Të gjithë të tjerët, sidomos ata 

në Evropën perëndimore, Amerikë dhe Austraili të cilët 

ende vizitojnë Kosovën dhe dërgojnë remenitanca janë 

‟‟mërgatë‟‟. E megjithatë, ky institucion edhe më tutje 
vazhdon të quhet Ministri e Diasporës. 

 

Në këtë rast ndoshta duhet të gjykohet nga fundi e jo 

nga fillimi. Nga caku. Për më tepër duhet analizuar se 

cili mund të jetë qëllimi final i një qasje të tillë e jo si 

nis ky trajtim. Për më shumë kur merret parasysh fakti 

se në regjistrimin e fundit të popullsisë ishin të 

përjashtuar edhe diaspora edhe mërgata ... 

 

Integrimi versus asimilimit 

 

Është e kuptueshme se nuk mund të luash poker e të 
kesh çdo herë të gjithë asat në duar.  

 

Integrim do të thotë të përshtatesh me kulturën dhe jetën 

sociale të komunitetit shumicë vendas, por gjithmonë 

duke ruajtur identitetin, veçoritë dhe traditën kolektive. 

Asimilimi ka të bëj me shkrirjen e cilësive origjinale të 

vendeve prej nga vijnë të huajt dhe ‟‟ngjitjen‟‟ e 

terësishme për elementet e shoqërisë vendase. Në anën 

tjetër, nëse shqyrtojmë aspektin pozitiv të tij, në 

variantin më të butë, asimilimi mund të kuptohet edhe si 

ftesë për interaksion mes grupeve me prejardhje të 
ndryshme etnike, fetare dhe gjuhësore. 

 

Kjo botë që aq shpejt po ndryshon ka nevojë për ne. Po 

aq sa dhe ne për të. Zgjedhja është e jona.  

 

 

 

 

 

Letër nga diaspora 
 

 

Miku im në Prishtinë! 

 

Po përcjell nga larg me trup por afër me mendje diskursin lidhur me tendencat për ri-vlerësimin e figurave madhore 

kombëtare dhe tentimin për promovimin e njëmendësise orientale në Kosovë. Jam i vetëdijshëm, po aq sa dhe ti, se në 

këtë temë do të gjendet më shumë hapësirë për pyetje se sa për përgjigje. Ndoshta gjërat janë më shumë emocionale se 

sa racionale. Më duket se gjithhçka duhet lexuar me majë të gishtave.  
 

Për mua, kthimi në të djeshmen do të thotë përfundimi i të sotmes. Mund të ndodhë që të gabohem. Por unë besova dhe 

vazhdoj të besoj në atë që thellë në mua ka brymosur babai im. E në të babai i tij. E në babain e tij babai i babait të tij. 

Shekuj me radhë. Se jemi një. Të pandarë. Të papërqarë. Ateherë dhe tash. Se gjaku nuk është ujë dhe se nuk kemi 

vllëzër të tjerë pos njëri-tjetrit. 

 

Jam idhtar i parimit se vullneti i shumicës duhet respektuar nga pakica. Në anën tjetër kjo në asnjë mënyrë nuk do të 

thotë se jeta është e barabartë me një ekucaion matematikor. Ata që kanë disa numra më shumë nuk guxojnë tu thonë të 

tjerëve se ‟‟ne dhe ju kur bëhemi bashkë formojmë 10-shin. Ne jemi 1-shi e ju 0-ja‟‟.  

 

Miku im! 

 
Une dua që ne të bashkëjetojmë pa pasur nevojë që njëri-tjetrit ‟‟t‟i tregojmë dhëmbët‟‟. Vendimet e duhura përcaktojnë 

të tashmen tonë. Ato të sotmet të ardhmen. Ne duhet ecur përpara së bashku, nëse duhet edhe duke pranuar gabimet dhe 

korigjuar ato. 

 

Dëshiroj që në nëqiellin tonë të marrim frymë e jo të kollitemi.  

 

Liria jonë ka nevojë edhe për një ‟‟çlirim‟‟. Këtë radhë nga vet ne.. 
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OPINIONE

 

Shkruan: Besim Xhelili, kryetar i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë në 

Austri ’’Aleksandër Moisiu’’, Vjenë 

 

 

 

 

 

 

 

Rigjallërimi i disaporës shiqptare në Austri 
(pjesa e dytë) 

 

Në mungesë të një qendre kulturore shqiptare në Austri, e cila do të 

udhëhiqej dhe koordinohej nga dy shtetet shqiptare, por me kuadrot nga 

mërgimtarët tanë që kemi këtu në Austri, ne e kemi patjetër të 

vetëorganizohemi, të punojmë dhe të ballafaqohemi më vështirësitë e jetës 

dhe të përditshmërisë. Kohë pas kohe këtë gjë e kompenzojnë nga 

pakpërfaqësitë diplomatike të dy shteteve tona me aktivitete të ndryshme 

promovuese dhe manifestuese si ndonjë prezantim të librave, manifestime  
në nëntor dhe shkurt me rastin e përvjetorëve, etj.  

 

Edhe shoqatat mundohen të mbushin këtë shprazëtirë në jetën e 

mërgimtarëve tanë, sipas mundësive, pasi që edhe ato kanë vështirësi në 

gjetjen e mjeteve për të realizuar programet e tyre. Megjithatë nevojat e 

qytetarëve gjithsesi se janë më të mëdha dhe të natyrave të ndryshme. 

 

Vetëm në Vjenë janë diku afër 800 firma shqiptare dhe nuk 

mundemit‟iorganizojmë disa student që të përgatitin një revistë ose fletushkë 

në formën e të përditshmes “Heute” (gazetë ditore në Vjenë me emrin 

‟‟Sot‟‟). Le të jetë dy javore ose e përmuajshme. Me këtë do të mjaftonte t‟ju 

ndihmohet atyre që të merren me një aktivitet dhe mërgimtarët tanë do të 
njoftoheshin kohë pas kohe me aktivitetet e ndryshme që organizohen. Edhe 

një radio, që do të lëshonte tinguj të bukur të muzikës shqiptare është tashmë 

më se e nevojshme për ne. Së paku një radio interneti. Gjithashtu, si 

tatimpagues duhet të kërkojmë edhe në televizionin shtetëror që të na 

rezervohet, krahas etniteteve të tjera edhe neve një gjysëm ore ose një orë 

program në gjuhën shqipe. 

 

Shumë nga gazetat shqiptare ditore që na vijnë këtu në Austri nuk lexohen. 

Është një fenomen i pakuptueshëm dhe hidhërues fakti që ne pak merremi 

me lexime. Sot, tha një mik letrar se shumë nga mërgimtarët tanë krenohen 

me një veturë prej më shumë mijë eurove dhe tallen duke thënë “leje, pash 
Zotin librin, unë fluturoj me veturën time e të shkeli”. Kështu, mendova me 

veten time, mendonin disa njerëz në vitet 1990ta, duke u afruar afër 

shkollave të mesme me një veturë pak si të mire dhe duke u munduar të 

tërheqin vëmendjen e vajzave. Ata donin të tregonin se janë dikush, po rnë 

fakt e tregonin thjeshtësinë dhe intelektin e tyre nën nivelin mesatar. Është e 

vërtetë se ai të shkel fizikisht, por nuk e ka kuptuar se ka shkelur vetveten 

moralisht dhe fëmijët e familjen e tij gjithashtu, kur kemi parasysh se si e 

injorojnë dhe nuk tregojnë aspak interes për të mësuar gjuhën shqipe, të cilën 

na mundëson edhe vetë shteti ku jetojmë.  

 

Në hutinë e këtij kaosi edhe një shkrimtar apo një studiues shqiptar e ka të 

vështirë të nxjerr në dritë shkrimet dhe krijimet e tij. Shumë kanë libra të 
gatshëm për botime, por u mungojnë mjetet materiale.    

 

Edhe pse desha që vijimin e këtij 

shkrimi ta shoqëroj jo aq shumë me 

pesimizëm, por me një optimizëm, 

prapë më duhet të them se ky është 

realiteti jonë i hidhur.  

Megjithatë, para disa ditëve në një 
promovim të një libri, një mike 

tjetër më tërhoqi vëmendjen me 

bisedën e saj shumë 

shpresëdhënëse. Ajo tha se 

megjithëkëtë që jemi dhënë pas 
disa gjërave të kota, prapë se prapë, 

sipas saj, ai brumi i njerëzve tanë 

do të mbijetojë dhe do të drejtojë 

fatin e popullit tone në drejtim të 

duhur. Kjo më erdhi vërtetë mirë 

dhe më dha forcë, kur më shkoipë 

rnjë çast mendja në atë që deri më 

tani kam lexuar dhe kujtova në vete 

të gjithë ata që punuan për fatin e 

kombit tonë. Edhe unë e definova 

këtë në mënyrën time duke thënë se 

unë gjithashtu besoj në popullin tim 

dhe se e di shumë mirë se populli 

është diçka shumë e madh edhe e 

dashur dhe do të gjej formë dhe 

rrugë të tejkalojë vështirësitë dhe të 

mbijetojë.  

 
Neve na morën nëpër këmbë 

perandori dhe regjime të ndryshme, 

na kufizuan me vija në hartë, por 

nuk mundën të na thyejnë shpirtin. 

Ne mbijetuam dhe e ruajtëm këtë 

gjuhë dhe këtë identitet të shenjtë. 

Zoti e bekoftë popullin tonë. 

 

(vijon) 
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Shkruan: Marjan Sebaj-Sopi, Gjermani 

 

 

 

 

 

 

 

Tolerancë? - Dashuri Vëllazërore! 
(pjesa e dytë) 

 

Jo vetëm tolerancë, por mbi të gjitha DASHURI VËLLAZËRORE! 

 

Le ta bëjmë llogarinë se sa kemi 

qenë e jemi, sa e duam, nderojmë 

dhe respektojmë, apo në rastin më 

të mirë tolerojmë dhe bartim 
njëri-tjertin? Sa jemi tolerantë 

mes veti si shqiptarë 

muhamedanë e të krishterë?!. Për 

Maqedoni as që dëshiroj të them 

asgjë. Atje njohin siç pretendojnë 

e thonë, predikojnë e fillojnë 

ligjeratat e tyre disa edhe në 

Kosovë me vetëm:  ‟‟vëllezër 

muslimanë‟‟, që do të thotë të 

tjerët (duke përjashtuar edhe 

motrat) përjashtohen 
automatikisht në kokat e zemrat e 

tyre. Tërësisht! 

Pse të flasim për tolerancë kur e 

dimë fare mirë se pikërisht me 
këtë fjalë automatikisht bëjmë 

ndasi, përjashtime… si shembull: 

të toleroj e hesht! Sa jemi tolerant 

kur për shembull në Kosovë, jo 

dikur „turku“ rrënoi çdo gjë të 

krishterë (shqiptare), më pas 

sllavi-serbi ndaloi ndërtimin e 

kishave (gjatë periudhës 

komuniste) etj…Jo nuk qëndron 

vetëm kjo, sepse pikërisht 

shqiptarët me sado pak autonomi, 
ata e kishin në dorë e gjithë fatin 

edhe të besimtarit (si musliman e 

katolik). Edhe fatin e xhamisë e 

kishës? Sa kisha u ndërtuan gjatë 

kësaj periudhe në Kosovë? Kjo 

është tolerancë e dashuri 

vëllazërore?!  

 

Pa hyrë në politikë, (për të mos 

thënë se ishim të burgosur 

shumica ne muslimanët) kush 

maltretoi meshtar e kush i burgosi 
ata gjatë kësaj periudhe (gjatë 

socializmit)? Nuk ishin politikaj 

shqiptarë këta, nuk ishin policë 

shqiptarë këta? Kush ishin ata që 

diferenconin dhe bërin dallime kur i bie fjala punësimit? 

 

Sot në botën tonë ‟‟tolerante shqiptare“ dëgjohet edhe kjo; ‟‟Disa jemi 

shumicë e disa pakicë dhe është e kuptueshme kjo…“ . Jo, nuk është e 
kuptueshme, sepse pikërisht edhe për këtë arsye është dashur të ketë tolerance, 

por jo vetëm kaq, por mbi të gjitha nderim, respekt, paqe dhe dashuri ndaj 

‟‟pakicës‟‟ apo ‟‟pakicave“ tjera fetare në mesin e një populli të një gjuhe, të 

një gjaku. Shqiptarët në perëndim dikur (edhe sot) kur kërkojnë ndonjë vend 

pune apo kur mendojnë se iu është bërë diç e padrejtë atëherë dinë të thonë; ah 

vetëm pse jam i huaj dhe pakicë ma bënë apo nuk ma bënë këtë.  

Megjithatë, duhet thënë se është më se e vërtetë dhe e dëshmuar, dhe duhet të 
jemi falenderues Zotit që në mesin e popullit shqiptar (islam apo të krishterë) 

gjithmonë është gjetur ndokush që ka ftohur gjakërat për të mos ardhur tek 

incident i mundshëm me përmasa të padëshirueshme. Shqiptarët pavarësisht 

përkatësisë së besimeve është më se e vërtet se bashkëjetojnë  por jo aq sa do 

duhej në tolerancë e dashuri, në bashkim përkundër dallimeve, në pranim të 

njëri tjetrit si vëlla e motër shqiptarë.  

Toleranca është akt human, e jo dëtyrim, kushtëzim apo dyftyrësi, që mos të 
hetohemi para botës se atëherë nuk na dojnë e ndihmojnë! Sot e gjitha dihet, 

sot e gjitha shihet, prandaj të mos sillemi si farizenjë (dyftyrshëm) sepse me 

këtë nuk e mashtrojmë askend veçse vazhdojmë ta mashtrojmë veten tonë, të 

jetojmë në amulli e ëndërra shekullore gjersa bota ka shkuar e shkon shumë 

përpara edhe në këtë drejtim. 
 

 

Jo tolerancë por dashuri! 

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

nanë, janë vëllezër e motra mes veti. Prandaj, është shumë pak të themi ‟‟e 

toleroj‟‟. Kë e toleron? Vllaun e motrën tënde? Jo atë duhet dashur pa marrë 

parasyhs dallimet. Atë duhet nderuar dhe respektuar, sepse e ke vëlla e motër. 

Tolerohen fqinjët, miqtë e dashamirët. Tolerohen kombet 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 pak. Shumë pak.  

 
Sot shumëkush shfrytëzon dobësinë, varfërinë, mosdijën e vllaut të vet dhe atë 

e keqpërdorë për qëllime të caktuara, për gjëra përsonale e përfitime të 

ndryshme që vijnë nga qarqe të rrezikshme e armiqësore për kombin tonë, për 

të ardhmen tonë, për dashurinë dhe vëllazërinë tonë. Ne kët aspekt, ne duhet të 

fajsojmë çdokënd nëse flet kundër vëllaut e motrës së vet, kundër historisë së 

kombit të vet, kundër heronjëve kombëtar… 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Shqiptarët mes perëndimit e lindjes 
(pjesa e parë)  

  
Politika shqiptare është makiaveliste dhe nuk zgjedh 

mjete për pushtet. E këtë fakt e di mirë çdo kush që e ka 

përcjell atë këto vite të stërlodëshme të trnazicionit, si 

në Shqipëri, ashtu edhe në Kosovë. Mirëpo, se ajo mund 
të bie në dëlirë dhe marroset krejt, këtë s‟e honeps 

askush. 
  
Është marri e madhe ajo çka ndodhi javën e kaluar në 

Prizren, ku në një podium të ngritur për ardhjen e 

kryeministrit turk, R. Erdogan, (të keqpërdorur në një 

fushatë elektorale), u tha: “Kosova është Turqi.” 

Erdogani u duartrokit dhe po ashtu ju propozua 

shqiptarëve si model, që gjithsesi s‟është për t‟u 

lakmuar, sepse ai përfaqëson një model të një pushteti jo 

demokratik, që vret protestues, burgos gazetarë dhe 
artistë dhe që e shkatërron traditën liberale e sekulare të 

shtetit turk. 

 
Përballë parullave të rrezikshme të shefit të qeverisë 

turke, dy kryeministrat shqiptarë, Edi Rama e Hashim 

Thaqi, duartrokitën të ekzaltuar dhe të njëjtit u gërvallën 

me një patetizëm absurd e krejt të pakuptimtë për 

marrëdhënie vëllazërore me Turqinë.  E gjithë kjo s‟do 

të përcillej me kaq ndjeshmëri të theksuar publike, sikur 

të mos njihej botërisht doktrina neoosmane e këtij shteti, 

që dikur i mbante shqiptarët nën tytën e një pushteti 

barabar. 

 
Dy kryeministrat shqiptarë, të ekzaltuar harruan zotimet 

e tyre për liri, demokraci dhe ecjen ka Europa, e ranë 

preh e një lideri që sot ka një projekt ekspasionues 

neoosman, të ideuar nga ministri i jashtëm, i cili 

shqiptarët i konsideron mbetje osmane në Ballkan.  Dy 

kryeministrat tanë vasalë,  nën dëlirin e mysafirit, 

harruan po ashtu se shqiptarët kanë kujtesë të keqe me 

fjalimet e tilla, harruan se historia identitetit shqiptar, pa 

dashjen tyre, është histori antiosmane. Madje harroj 

edhe Hashim Thaqi se nga doktrina të tilla 
hegjemoniste, është helmuar krejt  Ballkani dhe ka 

rezultuar me luftëra e gjakderdhje.  Thjesht, ajo çka 

ndodhi në Prizren, ishte një marri dhe për këtë, 

përgjegjësia bie mbi dy vasalët tanë. 

 
Nga fjalimi i Erdoganit, u fyen dhe u përçmuan 

shqiptarët, u prek në sedër qenia shqiptare dhe u 

demonizu krejt historia shqiptare. Kjo marri shpërtheu e 

kundërmoj keq te gjithë ata që ndjehen shqiptarë me 

gjak në vena. Reaguan shumë analistë e opinionitë, 

figura të njohura të jetës publike dhe shkrimtari ma i 

madh shqiptar, Ismail Kadare. Thjesht, u quajt një turp 

kombëtar. Të prekur nga përbuzja e sofrës së 

mirëpritjes, reagoj edhe Ipeshkvi i Kosovës, Dodë 

Gjergji, duke i kujtuar kryeministrit turk se edhe vëllait 

nganjëherë i thuhet: “ti n‟shpi tane, unë n‟shpi teme.” 
  
Reagoj edhe Serbia, e cila në projektin e saj 

hegjemonist, s‟e pranon ende realitetin e krijuar në 

Kosovë. Ndërkohë që disa qarqe mediatike dhe palo 

analistë, u përpoqën që të krijojnë një lidhje mes 

deklaratave të pushtetarëve serb dhe deklaratës së 

Ipeshkvit Dodë Gjergji. Ky, si prelat i Kishës Katolike, 

duke qenë në vazhdimësi të angazhimit për fe e atdhe, 

bëri atë që ka bërë çdo herë kisha shqiptare, duke e lidh 

fatin e vetë, me fatin e popullit, siq e lidhte në shek 

XVII korifeu i kulturës shqiptare, Pjetër Bogdani. Në 
këtë sens, duhet kuptuar reagimin e Imzot Gjergjit. 

Ndryshe ishte reagimi i Serbisë së frustruar, që i ka 

humbur busulla e orientimit.  
  
Politika shqiptare, andej e këndej kufirit, e qeverisur nga 

të majtë e të djathtë, me ngulm në retorikën e 

përditshme, shpalos një platformë për integrime 

evropiane. Mirëpo, paralel me këtë diskurs, këto viteve 

të fundit, kemi parë një depërtim të panatyrshëm turk në 

Ballkan, njëherë nëpërmjet privatizimit të disa aseteve 

të rëndësishme, e pastaj me tendenca marroqe për 

ndryshimin e historisë, përpjekjen për aminstim të 
pushtimit osman mbi trojet arbërore, deri te fjalimi 

skandaloz i kryeministrit turk, R. Erdogan, i cili 

paturpësisht tha: Kosova është Turqi.  

 

Stagnimi më i madh në realizimin e kauzës 

evropiane është flirti me Turqinë  

 
Asgjë se honeps ekzaltimin e dy kryeministrave 

shqiptarë, përballë kryeministrit të Turqisë, R. Erdogan. 

Ndërkohë që në poduimun e një skene të improvizuar në 

Prizren, mysafiri nga Turqia, shpërfaqi atë që historia 
shqiptare ka kohë që e ka ndjerë: tendencën për rikthim 

të frymës neoosmane, sipas koncepteve të ministrit të 

jashtëm turk, Ahmet  Davatoglu, i cili, shqiptarët i quan 
mbetje osmane në Ballkan. Shqiptarët u shkëputën nga 

Turqia, pa arritur të shkëputën nga prangat e robërisë së 

mendjes... 

 

Nje prelat i madh i kishës shqiptare, korife e kulturës 

shqiptare, Pjetër Bogdani, thoshte: Fati i popullit, është 

fati im. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

2. Bibla në letërsinë shqipe 

 

Dihet që Bibla është një antologji e çuditshme e shumë 

librave të shkruara në kohë të ndryshme (M.Zeqo), dhe 

se ndikimi i saj është tejet i madh për letërsitë e 

kombeve të ndryshme. Së këndejmi, letërsia shqipe nuk 

bën përjashtim nga letërsia botërore e ajo evropiane sa i 

përket ndikimit të saj prej Biblës. Përkundrazi, letërsia 

shqipe e filluar me Formulën e Pagëzimit të Pal 

Engjëllit (1462), si asnjë letërsi tjetër në botë, që në 

origjinë të saj mund të cilësohet si një letërsi biblike. 
 

Ndikimin e literaturës biblike në shkrimin dhe 

krijimtarinë shqipe, sipas studiuesit Nuhi Ismajli, mund 

ta shohim në mënyrë të veçantë në idetë biblike për 

Fjalën (e cila siç dihet identifikohet me Perëndinë, 

Dritën, Jetën; Gjoni, 1,1-4) dhe në idetë e pikëpamjet 

biblike për Gjuhën, për gjuhën si dhunti të Zotit, 

natyrisht për gjuhën kombëtare (Vap.2, Kor. 1, 14). Të 

nxitur e të udhëhequr nga pikëpamje të tilla biblike, do 

të shkruajnë edhe Budi (poezia XVI: “Tashti të lus, 

ndritmë muo,/ Zoti im me një rreze,/ Si të jetë 

urdhënuom / Shpirti shint prej te/ Shqip të mundëj me 
rrëfyem,/ ndonjë kankë të re”), edhe Lekë Matrënga, i 

cili me vargjet: “Gjithëve u thërres, kush do ndëljesë,/Të 

mirë të krështee, burra e gra / Mbi fjalë të tinzot (kupto: 

arbërishte, S.Gj.) të shihi meshë” te “Këngë e 

Përshpirtshme, hyjnizon gjuhën shqipe, arbërishte. 

Është ky hyjnizimi më i hershëm shqipes që njohim gjer 

më sot. Edhe Buzuku do ta shkruajë Mesharin (sajim i 

përshtatjes së paratekstit, siç do thoshte Dr. F. Cakolli, i 

Biblës pra) nga dashuria për botën amë. Me këtë libër, 

ndërkaq, sipas studiuesit Prof. Dr. Z. Rrahmani, fillon 

teoria e shkrimit të shenjtë, por e cila do shtjellohet më 
tej tek Bogdani. 

 

Nga kjo që shënuam më sipër, mund të kuptojmë se 

pikëpamjet e porositë biblike, kanë ndikuar në nxitjen e 

aktit krijues, të të shkruarit shqip. Por jo vetëm si nxitje 

e të shkruarit, e të krijuarit. Bibla është edhe model 

krijimi (edhe kompozicional, si p.sh. Çeta... e 

Bogdanit), edhe paratekst, hipotekst. Herave të tjera 

është një tekst që edhe kontekstualizohet, ose thënë me 

gjuhën e teoricienëve të kohëve të fundit se veprat janë 

bërë prej veprave të tjera: të bëra të mundshme prej 

veprave fillestare që i thithin, përsërisin, sfidojnë, 
ndryshojnë. Ky nocion nganjëherë quhet me emrin e 

hirshëm “ndërtekstualitet”. Një vepër është ndërmjet 

dhe në mesin e teksteve të tjerë përmes lidhjeve të saj 

me këto (Xh. Kaller). 

 

Letërsia shqipe, po thuaj, për gjatë gjithë shekujve të 

gjallimit të saj, ka tematizuar identitetin kombëtar. Kjo, 

për arsye të rrethanave historike në të cilat u gjend 

populli ynë. Kështu krijuesit tanë, që të shumtën e 

rasteve ishin dhe klerikë, kishin barrën e dyfishtë: artin, 

artin e të shkruarit dhe udhëheqjen e popullit, vendit 

drejt lirisë. Këta krijues (klerikë) duke e njohur mirë 

Biblën dhe mësimet që dalin nga ajo, është krejt e 

natyrshme, prandaj, të mbështetën fuqishëm tek Bibla e 

të ndikohen nga ajo. Ç‟është e vërteta, integrimi i Biblës 
në letërsinë tonë, pjesëmarrja e saj, kur më pak e kur më 

shumë, në zhvillimin tonë kulturor dhe shpirtëror prej 

kohëve më të lashta, kur iliro-shqiptarët nga vetë Shën 

Pali dhe Shën Mateu kanë njohur dhe përvetësuar në 

shpirtin e tyre, në jetën e tyre, vlerat morale, filozofike, 

patriotike dhe letrare të Biblës e deri më sot, nuk ka 

vetëm vlerë historike, sidomos gjatë periudhave të 

ndryshme të letërsisë sonë (I.Ahmeti). Bibla me vlerat 

dhe vitalitetin e saj që ka e që reflekton ka pasur një 

ndikim të madh te autorët e të gjitha periudhave letrare, 

si: Shën Jeronimi e Shën Niketë Dardani, Barleti, 

Maruli, Beçkemi, Pal Engjëlli, Buzuku, Budi, Bogdani, 
Matrënga, N.Brankati, N. Filja, Variboba, Serembe, 

Santori, Skiroi, De Rada, De Martino, Naumi, Naimi, 

Prenushi, Çajupi, Gjeçovi, Noli, Lasgushi, Haxhiademi, 

Fishta, Kadare, A. Podrimja, Z. Rrahmani, Gjerqeku, A. 

Shkreli, M. Gashi, I.Ahmeti, si dhe tek autori i këtij 

shkrimi e shumë autorë të tjerë. 

 

Nga kjo çetë krijuesish, është krejt normale dhe reale të 

ketë krijues të tillë që do të jenë ndikuar në shkallë, 

nivele e forma të ndryshme nga Bibla. Për më tepër, 

ndikimi i Biblës në letërsinë shqipe është krejt i 
natyrshëm edhe për arsye të rrethanave të 

gjithmbarshme shoqërore e historike, zhvillimeve dhe 

proceseve nëpër të cilat kaloi kombi ynë nga njëra anë, 

dhe të rrethanave kulturore e civilizuese nga ana tjetër. 

Kjo edhe e vë letërsinë e kulturën tonë në shtratin e 

përbashkët të letërsisë e të kulturës së civilizimit e të 

qytetërimit perëndimor. Prandaj, tendenca që letërsia 

shqipe të shihet jashtë këtyre rrjedhave 

(europerëndimore) nuk ka mbështetje në kurrfarë 

argumentesh. Letërsia shqiptare fillon me dy kolosët e 

mëdhenj të kulturës e të civilizimit perëndimor: me 

Shën Jeronimin e me Shën Niketë Dardanin. Si të tillë 
edhe duhet trajtuar atë. 

 

(fund) 
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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 tempu jt 

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 dytë) 

 

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)  

 

Prof Angelo Carcagni dhe studiuesit e tjerë, dëshmuan 

natyrën simbolike të gjuhës së parë, të krijuar në lashtësi 

dhe lidhjen e saj me besimin, por nuk kanë mundur ta 

vërtetojë me fjalorin e gjuhëve të lashta apo të atyre që 
fliten sot.  

 

Të parët që e kanë faktuar me anën e gjuhës këtë lidhje, 

kanë qënë studiuesit arbër. Në veprën madhore “Thoti 

fliste shqip” Xhuzepe Katapano zbërthen emrin e 

shqiponjës (AIN në arbërisht), duke pohuar filozofinë e 

besimit Pellazg : A=At,Parimi i Parë, Zot At i 

Përjetshëm , I=Fjala Krijuese , N= protomateria (lënda 

fillestare, e parë, prej nga u krijuan të tjerat)2  

 

Studiuesi zbuloi tek shkrimet në papiruse, gdhëndjet e 

gurta të Piramideve apo në emertimet e Perëndive të 
Egjiptit të lashtë, edhe shumë fjalë/simbole të tjera, të 

besimit pellazgo-ilir, me anën e gjuhës arbërishte 

(shqipe).  

 

Ky fakt mbështetet në gjeografinë historike të përhapjes 

së fiseve pellazgo-ilire dhe të miteve të tyre, një prej të 

cilave është edhe ay i shqiponjës. Spiro Konda pohon se 

“Atje ku ka fjalë pellazgjike, atje gjënden edhe pellazgë 

që banojnë”3 

 

Përfundimi i parë : Gjuha pellazgo-shqipe ka natyrë 
simbolike (ku një fjalë përfshin një mendim apo frazë të 

tërë dhe ka disa kuptime) gjë që nuk vërehet në gjuhët e 

tjera të ashtuquajtura në shk19 “indo-europiane”. Për 

rrjedhojë, gjuha pellazgo-shqipe është gjuha e parë e 

njeriut primitiv e hapsirës euro-afro-aziatike. Gjuha 

shqipe, krahas besimit pellazgjik (sellenizmit), ka një 

moshë afro 50 mije vjeçare. Shqiponja, që ka 

përfaqësuar vetë Krijuesin (Zotin) dhe Fjalën e tij, është 

nderuar si figurë kultike e tij më e rëndësisheme dhe 

gjuha e krijuar nga njeriu primitiv, u quajt “gjuha e 

zogut” (e shqipes) dhe ka qënë gjuha e Besimit të parë, 

                                                
2 f81 Xhuzepe Katapano, „Thot-i Fliste Shqip“ Botimet 

enciklopedike, Tirane,2007 
3 f391 Spiro Konda, “Shqiptaret dhe problemi 

pellazgjik” ,UEGEN Tirane 2011 

 

që vazhdon të flitet edhe sot nga shqipetarët dhe 

arbëreshët, në çdo cep të Botës. 

 

*** 
E panjohura më e madhe rreth figurës së shqiponjës, 

sigurisht lidhet me paraqitjen e saj në lashtësi, me dy 

koka të kthyera në anë të kundërta, e zbuluar edhe në 

tempullin e parë të Pellazgëve në Dodonë, në vitin 

1878.(8) Duhet pohuar, se krahas saj, ka qëndruar edhe 

trajta e shqiponjës me një kokë. Deri më sot, nuk është 

bërë ndonjë lidhje apo dallim midis tyre apo 

hershmërisë së njërës ndaj tjetrës. Kjo bashkjetesë është 

pasqyruar edhe në flamujt apo heraldikat, si dhe në çdo 

krijimtari të traditës së periudhave të ndryshme. Mendoj 

se shpjegimi më i saktë i qënjes së dy kokave tek 

shqiponja, duhet kërkuar tek lidhja e saj (e padyshimtë) 
me shqiponjën njëkrenore - të zogut që përfaqsoi 

KRIJUESIN.  

 

Krijuesi me fytyrë të panjohur  

 

Le të kthehemi sërisht tek vizatimet në muret e 

shpellave, që janë dëshmitë e para materiale që kanë 

mbritur në ditët tona, nga periudha më e herëshme e 

njeriut që flet dhe mendon. Në vizatimet e shpellës 

Grotta dei Cervi, ndërmjet figurave të shumta të botës 

që e rrethonte njeriun primitiv, duken edhe vizatime 
abstrakte (ajo sipër), të lidhura sipas studiuesve me 

besimin. Vënd të veçante, zë portreti i “shamanit” (më 

poshtë), drejtuesit dhe organizuesit të parë të një 

bashkësie primitive. Në figuren në të majtë, është 

“shamani” prehistorik (në shpellën Grotta di Cervi) dhe 

në të djathtë, i një periudhe shumë më të vonshme, i një 

mbreti tokësor të hyjnizuar-Perëndia Bes. (më gjatë tek 

shkrimi “Si u hyjnizua BESA e arbërve në tempujt e 

faraonëve”) 

 

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

University dhe ADA 

 

 

 

 

           

           

Gjergji i Madh dhe brezat  

 
Nuk ka histori të kombeve që 

nuk ka individin në qendër të 

saj. Madje është historia ajo 

që lidhet me personalitetet 

mbikohore që kanë lënë 

gjurmë në jetën e atij kombi. 

 

Gjergj Kastrioti është një 

personalitet kombëtar e 

ndërkombëtar që qëndron në 

qendër si të historisë së 
kombit tonë arbëror ashtu 

edhe në historinë e 

përgjithshme evropiane dhe 

botërore. 

 

Është pikërisht forca e 

shpirtit të tij, guximi, 

aftësitë, vlera e ditura që ai 

ka fituar edhe emrin Gjergji i 

Madh, sepse ai shkëlqeu me 

fitore të tij dhe gjenialitetin e tij luftarak. Jo rastësisht kam shkruar në librin 

tim mbi këtë personalitet mbikohor se “ai shkëlqeu me një frymë të atillë 
qëndrueshmërie. Ai përjetë ishte i papërkulur në parimet e tij. Atë askush 

nuk mund ta nënshtronte. As pushteti barbar i sulltanit me tërë ushtrinë e tij”. 

 

Megjithëkëtë, gjatë hulumtimeve të mia (jam duke punuar në librin e radhës 

rreth personalitetit të Konstantinit të Madh), në kërkimet që bëra rreth 

literaturës së personaliteteve më të mëdha që kanë lënë gjurmë, hasa në një 

libër të botuar në vitin 1772 (,,Gespräche in dem Reiche derer 

Todten,...Cyro, und dem Weltberühmten, starken und tapfern Scanderbeg, 

König und Herzog von Albanien und Epiro‟‟, 1772) që si temë kishte 

bisedën e imagjinuar në mes të mbretit shqiptar Gjergj Kastriotit dhe atij 

Cyro. Kjo bisedë ishte e bazuar në ngjarjet dhe jetën e vërtetë të Gjergj 
Kastriotit. 

 

Aty pashë në fakt se si libri ishte shkruar sipas një imagjinate të rrallë dhe 

më pëlqeu për korrektësinë dhe ndjekjen e gjurmëve të atij si një personalitet 

vendimtar dhe i papërsëritshëm i kombit tonë të lashtë arbëror europian. 

 

Ajo që më pëlqeu tepër ishte edhe foto (që mund të shihni të bashkangjitur) 

në faqen e dytë të librit që si figurë kishte Gjergj Kastriotin dhe Cyron në 

bashkëbisedim dhe në mes një fëmije që simbolizon brezat, dhe vërtet ne si 

breza jo vetëm se duhet ta ruajmë në venat tona gjakun e tij, por edhe frymën 

arbërore, testamentin dhe rrugën që ai ndoqi në mbrojtje dhe ruajtjen e 

qenies sonë kombëtare evropiane dhe civilizimit në përgjithësi. 
 

Jam i bindur se historia është një shkencë e rrallë, një ide vertikale që ka 

njerëzimi. Pra, thënë më saktë libri është një zbulesë e qiellit për racën 

njerëzore që pa të ai nuk mund ta njohë as të kaluarën dhe as të ardhmen dhe 

vizionin që duhet ndjekur. 

Pra të gjithë librat e historisë 

serioze dhe të vërtetë nuk mund të 

harrojnë pa e nënvizuar periudhën e 

Gjergj Kastriotit dhe gjurmëve që 

ai la në historinë jo vetëm të kombit 

tonë por edhe të historisë botërore. 

 

Gjergji vërtet kishte në vete 

diturinë, vlerën ,veprat e mëdha dhe 

gjakun e vjetër të arbërisë sonë. 

Jam i lumtur që i përkas gjakut të 
tij dhe e ndjej thellë në shpirt se pa 

të ne do të ishim banorë të huaj në 

tokën tone. Ose edhe nuk do të 

ekzistonim gjer në ditët tona si 

komb. Ai është shembull për të 

gjithë brezat. Ai është frymedhënia 

kombëtare për të gjithë arbënorët 

që u qëndrojnë besnikë rrënjëve të 

tyre të lashta kombëtare dhe 

evropiane. 
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Shkruan: Prof. Dr. Lush Culaj-Instituti Albanologjik në Prishtinë 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Shteti shiptar dhe ‘‘Komiteti Mbrojtja Kombëtare e Kosovës‘‘ 1918-1924 
(pjesa e parë) 

 

I themeluar më 1 maj 1918 me qendër në Shkodër, 

Komiteti i Kosovës, apo siç mund ta quajmë ndryshe 

Qeveria e Kosovës, sidomos gjatë viteve 1918-1920, 

ishte një ndër organizatat politike më të rëndësishme në 

Shqipëri, si për nga detyrat që shtronte për zgjidhje 

programi i saj, ashtu edhe për nga gjerësia dhe shtrirja e 

veprimtarisë, përbërja dhe numri i anëtarëve. Programi i 

1 majit përbëhej nga tri pika ose nyje, në të cilat në 

mënyrë të qartë, të përmbledhur dhe të saktë 
pasqyroheshin drejtimet kryesore të veprimtarisë së 

mëtejme të organizatës në planin strategjik dhe taktik.  

 

Okupimi i Kosovës dhe gjendja alarmante e saj diktuan 

që kjo organizatë e fuqishme kombëtare, apo Qeveria e 

Kosovës në ekzil, përkatësisht truri i Lëvizjes Çlirimtare 

të Kosovës ta zhvillonte veprimtarinë atdhetare në 

shtetin amë të ndarë padrejtësisht. Komiteti i Kosovës e 

zgjodhi si qendër të veprimtarisë së vet qytetin e 

Shkodrës. Arsyet pse pikërisht Shkodra u zgjodh si 

bërthamë e Komitetit ishin të shumta: 

-Shkodra ishte një ndër qytetet më të mëdha dhe më të 
njohura për tradita patriotike të Shqipërisë. Si qytet 

verior i Shqipërisë kontaktet e saj me Kosovën ishin të 

hershme. Rëndësia e saj do të vërehej më vonë me 

krijimin e Zonës Neutrale të Junikut, me ç‟rast disa çeta 

të kryengritësve shqiptarë nga kjo zonë dimëronin në 

Shkodër dhe konsultoheshin me udhëheqjen e Komitetit 

për veprime të mëtejme;  

-Prania e ushtrisë Aleate në Shkodër krijonte mundësi të 

kontakteve me përfaqësuesit evropianë. Kjo gjë u 

shfrytëzua nga drejtuesit largpamës të Komitetit duke 

shpresuar që pikërisht Shkodra do t'u krijonte mundësi 
që nga aty në rrethana më të favorshme do t'i mbronin 

me guxim dhe zgjuarsi interesat kombëtare;. 

-Shkodra e strehonte pjesën më të madhe të shqiptarëve 

të arratisur nga Kosova për shkak të masakrimeve dhe të 

torturave serbe. Populli i Shkodrës i kishte hapur portat 

e zemrat në mikpritje të vëllezërve fatkeq jashtë kufirit 

të caktuar padrejtësisht. Shqiptarët e arratisur sillnin 

informacione në selinë e Komitetit mbi gjendjen e rëndë 

në Kosovë. 

 

Edhe pse me përfundimin e Luftës së Parë Botërore 

shteti shqiptar kishte shumë çështje të padefinuara, 
megjithatë patriotëve shqiptarë, trevat e të cilëve kishin 

ngelur jashtë kufijve të vitit 1913, Shqipëria u ofronte 

mundësi dhe kushte më të mira veprimi. Një mundësi e 

tillë iu ofrua edhe Komitetit Mbrojtja Kombëtare e 

Kosovës. Vetë territori shqiptar, i njohur 

ndërkombëtarisht më 1913, u ofronte një mundësi të 

tillë.  

 

Me gjithë fatkeqësinë kombëtare të ndarjes veprimtarët 

kombëtarë të trevave të pushtuara shqiptare, të paktën 

kishin një fat në fatkeqësi, sepse kishin ku të gjenin 

prehje dhe mbështetje për angazhimin e tyre në favor të 
çlirimit dhe të bashkimit kombëtar. Krahas pyetjes se 

çka i ofroi shteti shqiptar shtrirjes dhe veprimtarisë 

kombëtare të Komitetit të Kosovës mendoj gjithsesi se 

ngjarjet duhet shikuar në kohë dhe hapësirë, pa 

paragjykime dhe se duhet parashtruar pyetjen se çka 

mundi në realitet në ato rrethana t'i ofrojë shteti shqiptar 

si ndihmë Komitetit të Kosovës dhe mbarë çështjes 

kombëtare? Përgjigjen në këtë pyetje mendoj që më së 

miri do ta japin disa nënpyetje të tjera.  

 

1.Kush ia mundësoi zhvillimin e një veprimtarie të tillë 

kombëtare Komitetit Mbrojtja Kombëtare e Kosovës? 
 

2. Ku do ta zhvillonte veprimtarinë Komiteti i Kosovës 

përveçse në Shqipëri, në rrethana të tilla, siç ishin ato të 

pas përfundimit të Luftës së Parë Botërore? 

Mund të supozohet se këta veprimtarë kombëtarë mund 
ta zhvillonin aktivitetin e tyre në ndonjë shtet tjetër. 

Ndoshta mund të vepronin si individë ose si grup minor, 

por jo si një organizatë politike, siç ishte Komiteti i 

Kosovës, i cili krahas luftës diplomatike organizonte 

edhe kryengritje të armatosur.  
 

(vijon) 
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Shkruan: Tomë Mrijaj, New York (SHBA) 

 

 

 

 

 

 

 

Pren Nikollë Mrijaj (1889-1923)-Pinjoll i shquar i shkollës së famshme austriake 
(pjesa e parë) 

  

  

Viti 1889, ishte viti i gëzimit të 

papërshkruar në familjen e madhe 
Mrijaj, mbasi lindja e një 

mashkulli për rrethanat e kohës, 

ishte një pushkë më tepër, për t‟ju 

përballuar synimeve pushtuese të 

fqinjëve grabiqarë… 

 

I ati Prenit, Nikollë Mrijaj (1838-

1907), për shkak të rrethaneve të 

kohës, ishte martuar në moshën 

40-vjeçare. Ardhja në jetë e 

fëmijës së pare, ndryshoi shumë 
jetën e tij të mëparshëm (si 

kaçak), duke u endur për shumë 

vite me radhë me pushkë në dorë, 

mes malëve, në mbrojtje të 

trojeve shqiptare. 

 

Preni i vogël, kishte një 

përkujdesje të veçantë nga familja 

dhe në veçanti nga babai Nikollë, 

që e donte si sytë e ballit. Vitet 

kalojnë shumë shpejt dhe foshnja, 

fillon të rritet, mes një ambjenti 
plot tradita të pastra shqiptare, që 

respektonte dhe nderonte 

Kanunin e Lekë Dukagjinit, 

doket, zakonet, kulturën e 

mëparshme dhe bashkëkohore të 

kohës. Dihet, se askohe në vendin 

tonë kishin hyrë dhe qëndronin 

trupat Austro-Hungareze. Si 

bashkëpunëtorë i ngushtë Nikolla, njihte shumë prej ushtarakëve dhe ishte 

njeriu shumë i dashur i tyre. 

 
Preni, sapo kishte mbushur 12 vjeç. Ushtarakët e lartë austro-hungarez, sipas 

kërkesës së të atit e marrin në Austri, ku, qëndroi për shtatë vite. Ai fillon 

mësimet në shkollën e ciklit të ulët dhe më pas vijon studimet e shkollës së 

mesme. I riu nga Kosova, Pren Nikollë Mrijaj, bie në kontakte dhe ushqehet 

me një kulturë të famshme e të mirënjohur në gjithë botën, muzikën klasike, 

shkrimtarët, personalitetet e larta të artit dhe kulturës, për historinë, traditën, 

zakonet, gjuhën e bukur gjermane, filozofët, qysh nga lashtësia, kontributin 

dhe respektin, që kanë pasur shumë përsonalitete austro-hungareze për 

shqiptarët etj. 

 

Kështu, në moshën 19-vjeçare, intelektuali i ri kthehet në vendlindje, i paisur 
gjerësisht me një horizont të thellë kulturorë perëndimorë, falë edhe zotërimit 

shumë mirë të disa gjuhëve të huaja, si: gjermanisht, italisht, latinisht, 

frengjishten, të cilat mësoheshin në programet e shkollave të të gjithë niveleve 

në Austri. Në historinë e krahinës së Lugut të Drinit dhe më gjerë asokohe, ka 

mbetur i skalitur emëri dhe vepra e intelektualit të parë Pren Nikollë Mrijaj. 

Ai, është shquar si një njeri zemërgjerë, i thjeshtë dhe modest, fjalëpak e punë 

shumë, karizmatik, me të gjithë njërëzit, që e kanë njohur apo kanë punuar me 

te, në shumë nivele të pushtetit lokal askohe në krahinë. 

 

Ajo që bie në sy është fakti, se intelektuali Pren Mrijaj, kishte një aftësi të 

veçantë në komunikimin me njërëzit, pavarësisht nivelit të shkollës apo 

kulturës së tyre, sepse ai nderonte dhe respektonte me dinjitet personalitetin 
e çdo individi. 

 

Të gjithë ata, që e kanë njohur, thonë se ishte i veçantë në mënyrën se si i 

zgjidhte me urtësi, zgjuarësi dhe durim problemet apo shqetsimet e 

bashkëvendasve sa herë që i shkonin në zyrë, për të qarë hallet e tyre të 

shumëta.  

 

Zyrtari i lartë Mrijaj, asnjëherë nuk premtonte për gjerat, që nuk mund t‟i 

bënte dhe nuk ishin në kopetencën e tij, edukatë dhe kulturë kjo e marrë nga 

administratat më të përparuara të Evropës Perendimore dhe në veçanti ato të 

Austro-Hungarisë. 
 

Preni, i cili, i donte dhe respektonte bashkëfshatarët e vet, shënonte me kujdes 

në bllokun e ankesaveçdo shqetësim të vendasve dhe shumë shpejt me pjekuri 

u jepte përgjigje zgjidhjes së halleve të shumta, që kishin banorët, e zonës, për 

të cilët, ai punonte me përkushtim si funksionari më i lartë askohe në krahinë. 

 

Duke iu rikthyer temës së përshkrimit të biografisë së Prenit, theksoj, se ai me 

t‟u kthyer nga pushimet verore në vitin 1907, i vritet i ati (Nikolla), pabesisht 

nga disa armiq shekullorë turq e sllav. 

(vijon) 
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Shkruan: Pjeter Logoreci, Vjenë 
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. 

 

 

Një vështrim mbi jetën e patriotit Gjon Rrota 
(pjesa e parë) 

 

Gjatë vizitave të mija në Shkodër 
ku takoj shumë miq, të njohur, 

bashkëqytetarë apo ish-kolegë, 

rastësia më solli të njihesha me 

një zotëri shkodran i cili i perket 

njërës nga familjet më të vjetra 

dhe më të dëgjuara të qytetit. 

Zotëria (Henrik D.) i cili kishte 

lexuar shkrimin tim për patriotin 

Kolë Rrota, më pyeti nëse unë 

kisha dijeni për vëllaun e katër të 

familjes Rrota, Gjonin. Të them 
të drejtën kisha lexuar dhe 

dëgjuar shumë për shkrimtarin e 

gjuhetarin At Justin Rrota, 

piktorin e popullit Simon Rrota, 

diplomatin Kolë Rrota (për të 

cilin kisha bërë edhe një shkrim 

bazuar në dokumentat që kisha 

gjetë në Vjenë), por për Gjonin 

(vllaun e katërt) nuk kisha dijeni.  

 

I njohuri im, Henriku, më tregoj 

historinë e Gjon Rrotës e  cila 
ishte shumë mbreslënëse dhe 

vendosa të marr kontakt me 

familjen për të u informuar më 

shumë që të bëja këtë shkrim, me 

qëllimin që ta bëj të njohur këtë 

figurë të gjithanëshme dhe 

patriotike për të gjithë lexuesit 

shqiptar. 

Gjon Rrota 

Ka shumë botime për vëllezërit 

Justin,  Simon dhe së fundi edhe 

për Kolë Rroten, të cilët kanë pasur një veprimtari të gjërë patriotike, artistike 
apo dhe diplomatike. Për vëllaun e tyre Gjonin është shkruar shumë pak ose 

kalimthi në ndonjë gazetë.  

 

Gjoni u lind në vitin 1893 në familjen e mirënjohur qytetare  të Gjush Rrotes. I 

ati që ishte babai i gjashtë fëmijëve, për të mbajtur familjen ushtronte në 

ambientet e shtëpisë së tij zanatin e libërlidhësit. Punishta e shtëpia e Gjush 

Rrotës ishin si vend takimi për intelektualët, patriotët apo rininë shkodrane, të 

cilët përvec bisedave patriotike apo politike, huazonin  nga Gjushi libra për të 

lexuar. Edhe fëmijët e familjes u rritën në këtë ambient ku dashuria për librin, 

artin, arsimin ishte gjithmonë prezent. Siç tregojnë pjestarët e familjes, Gjushi 

ja kalonte fëmijëve çdo libër që punonte e po ashtu kishte krijuar dhe një 
bibliotekë të pasur që “ushqente” me dije të rinjtë e qytetit. Si vëllezërit e tjerë, 

Gjoni hyri në Kolegjin Jezuit të Shën Francesk Saverit e më pas në gjimnazin 

franceskan të Shkodrës. Pas mbarimit të shkollës ai ndihmonte babain e tij në 

mbarvajtjen e aktivitetit e po ashtu filloj të mësoj pikturën dhe fotografinë nga 

i vëllau i tij Simoni i cili sapo ishte kthyer nga Milano ku kishte qenë për 

studime.  

 

Gjoni fliste shumë mirë italishten dhe 

gjermanishten. Me kërkesen e 

diplomateve austriakë që gjindeshin 

asokohe në Shqipëri, ai filloj të 

aktivizohej si përkthyes i tyre, së bashku 
me të vëllaun Simonin. Më vonë për 

nevojat e punës, si përkthyes, ai u 

detyrua të ndiqte disa punëdhënës 

austriakë të cilët po ndërtonin rrugë në 

jug të Shqipërisë. Kjo i shërbeu Gjonit 

të njohë viset e Shqipërisë së jugut, ku 

më pas vendosi të jetojë e të punojë si 

mësues duke zgjedhur shkollën shqipe 

të Lushnjës për të dhënë ndihmesen e tij 

në fushën e arsimit. Pas Gjonit, erdhi 

për të punuar në shkollën shqipe të 
Lushnjës edhe i vëllau, piktori Simon 

Rrota. Duke parë nevojën për mësues në 

shkollën shqipe të qytetittë Fierit, Gjoni     

Gjush dhe Marie (Vjerdha) Rrota         së bashku me Simonin vendosin të 

transferohen atje për të ndihmuar në zhvillimin e shkollës  e cila ndodhej në 

ambientet që kishte ofruar me dashamirësi familja e mirënjohur Kilica. Kështu 

për rreth 9 vite, Gjoni dhe Simoni ishin mësues, së pari në Lushnjë e më pas 

në qytetin e Fierit ku Gjoni njihet me Athinanë, vajzën e familjes Kilica, e cila 

do të bëhet më pas bashkëshortja e tij. Gjoni u martua me Athinanë në moshën 

27 vjecare e nga kjo martesë erdhi në jetë një djalë, Gjergji. (1923). 

 

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

   

 

 

 

 

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

 

Lutfi Haxha deklaron se ‟‟për të arritur këtë Ndrecë Ndue Gjoka dha çdo gjë 
nga vetja e tij, si në anën arsimore po ashtu edhe në atë kombëtare‟‟. Ai 

bashkëpunonte ngusht me shumë njerëz eminentë të kombit, si Bajraktarin e 

Drenicës, Sadik Lutanin, pastaj Hoxhën e Turiqevcit nga ana e Drenicës por 

edhe shumë atdhetarë të tjerë,në mjedisin ku ai punonte si Zef Përnokën, 

Mark Përgjoken, Nikoll Mrijajn, Gjon Frrokun, Zef Shllakun, Gjon Lleshin, 

Pjetër Jakun, Rifat Berishën dhe shumë atdhetarë dhe intelektualë të tjerë në 

Pejë. 

 

Ndërsa ish nxënësi i tij Lek Përlaska evokon shumë kujtime për mësuesin: 

‟‟ishte fat i madh për ne që patëm rastin ta kemi një mësues aq të devotshëm 

si Ndrecë Ndue Gjokën. Ai në këtë shkollë dhe mjedis gjeti ende të pashuar 
zjarrin dhe etshmërinë e kësaj popullate për dije. Ndrecë Ndue Gjoka këtë 

zjarr e ndezi si kurrë me parë, dhe mu si atëherë kur Shtjefën Gjeçovi e pati 

hapur shkollën e parë shqipe (25 korrik 1897), vetëm 10 vite pas hapjes së 

shkollës së parë kombëtare në Korçë, dhe kjo që nga koha e tij dhe më pas 

me punën e këtij mësuesi të denjë u bë vërtetë shkollë kombëtare e vendit‟‟. 

Kjo eufori e këtij lulëzimi brofi me gjithë fuqinë me ardhjen e Ndrec Ndue 

Gjokes, sidomos kur merrej parasysh mbyllja zyrtare e saj me 1919 kur 

ushtria serbo-malaziase edhe djegu fshatin Zllakuqan dhe tërë Lugun e 

Drinit. 

 

Lekë Përlaska rrëfen se ‟‟n ë shkollë pos 

shkrim-leximit mësuesi Ndrecë na 
mësonte edhe shumë legjenda nga historia 

jonë kombëtare, por edhe këngë të cilat 

ende i mbante mend. Ndreca i binte mirë 

çiftelisë dhe në shumë oda ai ngriti 

vetëdijen kombëtare që të mos mposhtemi 

kurrë‟‟. 

 

Aty kah viti 1942/43 për shkak të rritjes së 

numrit të nxënëseve në mbi 100 dhe atë jo 

vetëm nga fshatrat e rrethinës së 

Zllakuqanit, në Ranoc, Leskoc, Krushevë 
e madhe, etj, por edhe nga fshatrat më 

larg, Ndrecë Ndue Gjoka punësoi 

edhe Zef Përnoken, vendas nga 

Zllakuqani, babai i të cilit Cub Përnoka 

ishte nxënës i Shtjefën Gjeçovit dhe që në 

shtëpi të vet kishte mbajtur edhe mësuesin e mëparshëm Ndue Vorfin (1916-

1919). 

 

Lekë Përlaska rrëfen se një përkushtim të veçantë Ndrecë Ndue Gjoka i 

kushtonte të folurit dhe shkruarit pastër të gjuhës, sidomos eliminimit të 

barbarizmave. ‟‟Ai fliste shumë për Naimin, Nolin, Pashko Vasë 

Shkodranin, etj, thotë Lekë Përlala.. Ende kishte mbetë e freskët tek ai 
vjersha ‟‟O burra Shqiptarë, ta marrim diturinë, se është kohë e parë, tani 

lipset dritë‟‟. 

 

Ai në klasë mbante gjithë fotografinë e Naim Frashërit. ‟‟Mësuesi Ndrecë‟‟ 

rrëfente Lek Perlaska ‟‟ishte shumë i dashur për nxënësit. Gjithmonë na 

qëndronte pranë. Ai kishte orë dhe 
fjala e tij peshonte në tërë rrethin. 

Ai na mësoi shumë vjersha që kurrë 

si kishim dëgjuar më parë, si: ‟‟Bini 

Toskë, bini Gegë, si dy rrëfeja që 

shkojnë tujë djegë, bini lekë bini 

malësorë, trimat merren dorë më 

dorë‟‟. 

 

Nikë Gjergji nga Krusheva e Vogël 

po ashtu ishte shok i tij shumë i 

ngushtë. Ai evokoi kujtime shumë 
të mira gjatë tërë jetës për 

mirditorin-mësuesin Nrecë Ndue 

Gjoka. ‟‟Unë‟‟ thotë ai ‟‟e kam 

përcjellur mësuesin në të gjitha 

mbledhjet dhe aktivitetet atdhetare, 

jo vetëm në fshatin Zllakuqan të 

Klinës por edhe në Ozdrim, 

Turiqevc, Pogragjë, etj‟‟. Kishte 

shoqëri të ngushtë, sidomos në këto 

aktivitete, me Rifat Berishën, Lutfi 

Hoxhën,  Zef Përnoken, Dodë 

Selmanajn, Nikollë Mrijen, Llesh 
Gjonin, etj. Në shkurt të vitit 1943 

e burgosën dhe më pas edhe më 

1944 dhe dy herë e dërguan në 

burgun e Istogut‟‟. ‟‟Herën e parë‟‟ 

thotë Nika ‟‟u lirua me 

intervenimin tim, ndërsa të dytën 

herë u lirua me intervenimin e Ferz 

Bojës (Kërrnicë)‟‟.  

 

Pos okupatorit fashist halë në sy 

ishte bërë edhe sistemi që po 
ngrihej, ai partizano-komunist 

sepse tani shumë çetnikë ishin 

veshur me këtë petk. Nga disa 

përpjekje për ta likuiduar u detyrua 

të tërhiqej në Shqipëri. ‟‟Unë e pata 

takuar edhe në Shqipëri‟‟ evokonte 

Nikë Gjergji ‟‟dhe atë në vitin 1946 

në Fushë Arrëz. Ishte përmalluar 

shumë dhe më pyeti për çdo gjë në 

Kosovë dhe për gjithë miqtë 

këndej‟‟. ‟‟Unë isha shkuar‟‟ thotë 

Nikë Gjergji ‟‟që të gjeja strehim 
për Zef Gjidoden i cili ndiqej nga 

sistemi komunist dhe për këtë më 

ndihmoi pa hezitim mësuesi Ndrecë 

Ndue Gjoka‟‟. 

 (vijon) 
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Kulturë

 

Shkruan: Hazir Mehmeti, Vjenë 
 

U promovua antologjia "Illiricum" në gjuhën gjermane
4
 

 

Vjenë, 23 shtator 2013: -Lidhja e 

Krijuesve dhe Shkrimtarëve 

Shqiptarë në Austri “Aleksandër 

Moisiu” (LKSHSHA) edhe pse me 
një jetë më pak se dy vjet, po arrin 

suksese të vazhdueshme në 

afirmimin e krijimtarisë artistike e 

letrare. Fryti kulmor është antologjia 

“Illiricum”, e cila u promovua me 

sukses me rastin e 100 vjetorit të 

shtetit shqiptar, duke krijuar një 

interesim tek vendorët dhe shoqatat 

kulturore të kombeve tjera. Kjo solli 

aktivite të shumta në kontaktet dhe 

leximet letrare në disa qytete në 
Austri dhe jashtë saj. Njëra nga 

sukseset e fundit ishte kontakti me 

Shoqatën e Shkrimtarëve PEN-Club, me seli në Vjenë, kryetar i së cilës është shkrimtari i njohur në botë, Helmuth A. 

Niederle.  “Është kënaqësi që po hapim sonte një mbrëmje promovimi të krijuesve shqiptarë këtu në Austri. Ne do jemi 

të gatshëm në përkrahjen e aktiviteteve dhe pjesëmarrjen në shfaqjet në vazhdimësi”, tha Niederle.  

 

Kryetari i “Aleksandër Moisiut” në Austri, Besim Xhelili falënderoi PEN-Clubin për pritjen dhe përkrahjen në 

aktivitetet e përbashkëta. Ai foli edhe mbi historikun e Lidhjes “Aleksandër Moisiu”. “Lidhja e jonë ka një histori të 

shkurtër, më pak se dy vjet, por kemi bërë hapa të mirë në bashkimin e krijuesve nga shumë lëmë krijimi dhe nga disa 

qytete të Austrisë. Para pak muajsh ishim 18 anëtarë të rregullt, tani në „Illiricumi në gjermanisht jemi 26 anëtarë. 

Shpresojmë se Lidhjes sonë do i bashkëngjitën edhe krijuesit tjerë nga gjithë Austria”. 

 
Rreth botimit në gjermanisht foli Anton Marku, i cili falënderoi të gjithë krijuesit dhe donatorët, në veçanti përkthyesin 

Kurt Gostenschnigg, kurse ky i fundit shprehu kënaqësinë që ndihmon në ofrimin e lexuesve austriak një antologjie të 

krijuesve shqiptarë në Austri.  

 

Në antologji prezantohen shkrimtarë, poetë, piktorë, skulptorë, 

publicistë nga e gjithë Austria dhe nga Hungaria. Pjesën hyrjes të 

"Illiricum" e shkroi shkrimtari i mirënjohur austriak Helmuth 

Niederle, i cili mes tjerash shkruan: “Lidhja e Krijuesve 

„Aleksandër Moisiu‟ dhe PEN-Clubi kemi gjetur gjuhën e 

kontakteve me njëra-tjetrën. Si gur i parë i themeleve të 

marrëdhënieve tona është antologjia ‟‟Illiricum‟‟, e cila ka 
mbledhur krijime nga autoret e autorët të cilët gjetën në Austri 

atdheun e tyre. Ata që nuk e kuptojnë gjuhën e krijuesve, me të 

cilët ndajmë përditshmërinë, dhe ëndërrojnë në një gjuhë tjetër, tani 

i kemi të përkthyera edhe në gjermanisht‟‟. 

 

Poetja e re, Edona Ramadani me shije e udhëhoqi mbrëmjen duke qenë edhe vet lexuese e tri poezive të saj tani edhe në 

gjermanisht. Nga krijimtaria e tyre lexuan krijuesit: Kurt Gostenschnigg, Besim Xhelili, Anton Marku, Ragip Dragusha, 

Hazir Mehmeti. Piktori nga Linzi, Gazmend Freitag, ekspozoi eksponate të bukura nga pikturat e tij në grafikë. Ato ia 

shtuan vlerat mbrëmjes ku morën pjesë miq austriak, intelektual, studentë dhe veprimtarë nga radhët e mërgimtarëve 

tanë. 

 

Botimin në gjermanisht e mundësuan donatorët: Dhoma Tregtare e Austrisë me presidenten Frau Brigitte Jank, Arbër 
Marku, Mair e Nderim Istrefi, Argtim Hani, Samed Vinca, Restorant ‟‟Sole‟‟, me pronar Aki Nuredini, ‟‟Fenster-

Türen‟‟, ‟‟Megi-Bau‟‟, ‟‟Kafe Safari‟‟, agjencia ‟‟Luli‟‟, etj.  

                                                
4
 http://www.koha.net/?page=1,5,161086 

 

http://www.koha.net/?page=1,5,161086
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Shkruan: Shaban Cakolli, Gjermani 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në Koblenz të Gjermanisë u themelua Lidhja e Krijuesve Shqiptarë në Mërgatë 
5
 

 

Version i shkurtuar 

 

23-24 nëntor 2013: -Arti është shpirti dhe fisnikëria e kombit. Por arti  rrjedh nga dhimbja, sidomos kur flasim për një 

numër të madh të shqiptarëve të mërguar. Shkaqet e mërgimit të tyre tani i njeh bota. Por mërgimtarët krijues të cilët 

kultivuan artin e kultivuan atë duke e nxjerrur nga dhimbja shpirtërore. Të jesh krijues në mërgim do të thotë të rrëmben 
dashuria për Atdheun, popullin dhe njeriun, krenaria kombëtare dhe besimi në të ardhmen, ideja e madhe e çlirimit 

formojnë thelbin romantik të veprës  krijuese të mërgimtarit tonë. Të jesh krijues në mërgim do të thotë më tepër se 

shkrimtar. Të jesh atdhetar, mendimtar dhe veprimtar i shquar i arsimit dhe kulturës shqiptare.  

 

Kështu në Koblenz të Gjermanisë u mbajt Kuvendi Themelues i Krijuesve Shqiptarë në Mërgatë. Fillimisht duhet 

veçuar Ministrinë e Diasporës në krye me Ibrahim Makollin i cili mbështeti moralisht dhe materialisht mbajtjen e këtij 

kuvendi. Begatinë e këtij kuvendi padyshim e kanë shtuar pjesëmarrja e simbolit të rezistencës kombëtare dhe krijuesit 

të famshëm bacë Adem Demaçi dhe e krijueses, veprimtares, mjekes e humanistes Flora  Brovina. Në mbajtjen e këtij 

kuvendi po vinin e kontribonin krijues nga Amerika, Zelanda e Re, Norvegjia, Suedia, Shqipëria, Franca, Zvicrra, 

Austria, Gjermania, Kroacia, Vojvodina, etj. 

 
Hasan Qyqalla, kryetar i Lidhes së Shkirmtarëve, Artistëve dhe Krijuesve Shqiptarë në Gjermani (LSHAKSH) si 

nismëtar i themelimit të këtij kuvendi para të pranishmëve tha ‟‟Ndihem shumë i priviligjuar që pata rastin të hap para 

jush këtë manifestim. Ky Kuvend i Bashkimit të Krijuesve Shqiptarë për Mërgatën po nisë në muajin e shenjtë të 

nëntorit, në përkujtim të 101 vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë, 135 vjetorit të Lidhjes së Prizrenit, 105 vjetorit të 

Kongresit të Alfabetit shqip dhe pesë vjetorit të Pavarësisë së Kosovës. Diskutime mjaft të frytshme të cilat u ndoqën 

me vemendje ishin edhe nga pedagogja e Universitetit të Tetovës dhe poetja e shquar Zejnepe  Rexhepi Halili, nga 

Arqile Gjata, Musa  Jupo, etj. 

 

A ka më krenari e më frymëzim se kur para krijuesve mërgimtarë flet një 

personalitet i cili shquhet  si njëri ndër ata që zënë majat e aktiviteteve për 

çështjen kombëtare, e ky është i madhi Adem Demaçi. Mendimet e Demaçit 

jane aq të vlefshme e të çmueshme sa ato do të qëndrojnë dhe rrezistojnë 
edhe në një ardhmëri shumë të largët. Mendimet e tij janë shumë të 

rëndësishme për krijuesit tanë në mërgatë. Ato u dëgjuan me vëmendje të 

lartë dhe u përcollën me duartrokitje. Më pas në foltore doli Flora Brovina e 

cila theksoi dëshirën e inteligjencës shqiptare në mërgim për të mos i humbur 

lidhjet me gjuhën dhe kulturën amtare, për përkushtimin dhe punën e madhe 

që bëjnë, duke mbajtur gjallë frymën e shqiptarisë dhe krenarinë e të qënit 

shqiptar, që realizohet falë ndihmës dhe përkujdesjes së shteteve ku janë 

strehuar, ku punojnë e veprojnë.  

 

Ministri i diasporës Ibrahim Makolli.shprehu optimizmin se ky kuvend do të 

ketë mbarësi. Ai u zotua se nëse do të dalin në pah sukseset e këtij unioni do 
t‟i mbështes sërish materialisht. Kuvendi i parë themelues zgjodhi kryesinë e 

“Lidhjes së Krijuesve Shqiptarë në Mërgatë”,  të cilën e përbëjnë antarë nga 

disa vende të botës. Kryetar u zgjodh poeti Hasan Qyqalla, sekretar  Fran 

Tanushi dhe arkëtar Mentor Thaqi. Nënkryetarët: Suedi: Hysen Ibrahimi, 

Francë: Musa Jupolli, Greqi: Arqile Gjata, Austri: Anton Marku, Belgjikë-

shtetet e Beneluksit: Valdete Berisha, Zvicër:Besnik Camaj, Norvegji: Imri 

Trena dhe SHBA: Rita Salihu. Zëdhënësit: Imri Trena-media, Sevëme 

Fetiqi-presse dhe Besnik Camaj-menaxhimi i web-faqes. 

 

                                                
5
 http://gazetaora.com/ne-koblenz-te-gjermanise-u-themelua-lidhja-e-krijuesve-shqiptare-ne-mergate%E2%80%8F/ 

 

http://gazetaora.com/ne-koblenz-te-gjermanise-u-themelua-lidhja-e-krijuesve-shqiptare-ne-mergate%E2%80%8F/
http://gazetaora.com/wp-content/uploads/2013/10/Shaban-Cakolli.png
http://gazetaora.com/wp-content/uploads/2013/11/Untitled-43.png
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Shkruan: Prof. Isak Ahmeti, Kosovë 

 

 

 

 

 

 

Viktor D. Sopi: Gjeçovi, tradita dhe qytetërimi shqiptar ... 

 
Kohë më parë, në botim të Institutit Albanologjik në Prishtinë, doli në dritë 

studimi monografik me titull: GJEÇOVI TRADITA DHE QYTETRIMI 

SHQIPTAR (botim i dytë i plotësuar), i autorit Viktor D. Sopi, të cilin po e 

marrim në shqyrtim. Kjo vepër, siç shkruan diku në fillim Dr.Don Mikel 

Sopi (fq.14), është në të vërtetë një përmbledhje shqyrtimesh dhe 

vezhgimesh analitike, një përpjekje gjithsesi serioze dhe e re, si për 
shfletimin e veprave të njohura e të panjohura të Gjeçovit, ashtu edhe për 

vlerësimin e tyre. Që këtej, prandaj, lirisht mund të themi se studiuesi në 

fjalë don Viktor D. Sopi, është mbase studiuesi i parë shqiptar që është 

përpjekur, jo vetem ta ndriçojë, por edhe ta vlerësojë dhë rivlerësojë, përmes 

një optike të re studimore, figuren dhe veprën e Gjeçovit. 

 

Nga studimi në fjalë del se Gjeçovi nuk është vetëm 

koodifikues i ‟‟KANUNIT TË LEKË 

DUKAGJINIT‟‟, patriot dhe martir i kombit, por 

edhe poet, i kohëve rinore rilindëse, i një kthese të 

madhe në letërsinë shqiptare, madje edhe në letërsinë 
kishtare, i cili besonte në kulturën e folklorit të 

letrarizuar; një shqipërues ambicioz, i cili, vepren e 

shqipëruar e vinte në shërbim të nevojave të popullit; 

një autor i një manifesti apo programi të ngjeshur të 

propagandës rilindëse, që duke i artikuluar shtyllat 

kryesore të qytetërimit kombëtar, përvijon vizionin e 

një shoqërie të re, të re e demokratike dhe moderne, 

ku do të zotëroje liria, përgjegjesia, drejtësia, toleranca, kultura dhe kudo të 

jetojnë, të gjithë shqiptarët, të bashkuar, pa dallim feje dhe krahine, në një 

atdhe dinjitoz. Ndërsa autori i këtij studimi monografik, ndonëse i 

ballafaquar me shkrime dhe teksture të rrafsheve e të semantikave të 

ndryshme, ka arritur që, përmes kësaj vepre, përmes një stili të lëhtë, të 
kuptueshëm, të bukur e preciz, përmes një gjuhe gjithsesi të rrjedhshme, të 

hedhë dritë te re, me një optikë të re studimore, mbi shumë aspekte të 

veprimtarisë së Gjeçovit. 

 

Biografia: Don Viktor D. Sopi, i lindur më 25 tetor 1957 në Binçë të Vitisë, 

vjen nga një familje e njohur bamirëse SOPI. Shkollën fillore e kreu në 

vendlindje, kurse gjimnazin klasik në Suboticë. Në prag të maturës, policia 

ushtarake e dërgon detyrimisht në shërbim ushtarak në kazermën e të 

dënuarve në Gospiç të Kroacisë. Pas këtij përjetimi, në gjimnazin klasik 

themelohet një komision, i cili e liron don Viktorin nga provimi i maturës, në 

mungesë të tij. Pas shërbimit ushtarak, regjistron studimet filozogike-
teologjike, në Kaptol të Zagrebit, të cilat i përfundon me notën më të lartë, 

në vitin 1983. Gjatë studimeve në Kaptol, për një mandat ishte kryetar i 

Unionit të Studentëve, gjë që ishte privilegj i madh për një student shqiptar. 

Pas përfundimit të studimeve, regjistroi studimet postuniversitare dhe 

njëkohësisht ishte në shërbim të komunitetit shqiptar në Kroaci. Në këtë 

periudhë, Imzot Nikë Prela përjetoi një aksident të rënd komunikacioni dhe 

Don Viktori me kërkesën e tij u kthye në Kosovë për ta shoqëruar atë nëpër 

qendrat rehabilituese dhe njëkohësisht për të shërbyer në Ferizaj. Në mars të 

vitit 1987, Ipeshkvi Ordinar Imzot Joakim Herbut, me seli në Shkup, e 

emëroi famullitar në Kishën e „Zojës Rruzare“ në Bistazhin, famullia më e 

madhe Dioqezane. Këtu, Don Viktori bëri punë të rëndësishme në aspektin 

shpirtëror dhe material, në dobi të 

besimtarëve, duke organizuar pjesët 

më të largëta të famullisë dhe duke 

ndërtuar objekte sakrale,si: Kishën 

e Shën Jozefit dhe shtëpinë e 

famullisë në Pjetërshan si dhe 
Kishën e Shëlbuemit në Bardasan. 

 

Bistazhini mori formën e një 

qendre edukative-kulturore, me një 

infrastrukturë të kompletuar. Prirjet 

e tija artistike, pasqyrohen në 

rregullimin e objekteve të shumta të 

ndërtuara nga ai, duke bërë që kjo 

famulli të merr një pamje përveç 

funksionale, edhe artistike. Në 

kushte shumë të vështira dhe sfida 
të mëdha, i ndihmuar nga 

bashkëpuntorët, Don Viktori arriti 

të realizoj projekte të mëdha. 

Gjithashtu, në bashkëpunim me 

aktivistët e arsimit, ai ka luajtur një 

rol të rëdnësishëm në emancipimin 

kulturor, sidomos me angazhimin e 

pa kursyer që Bistazhini të bëhet 

me shkollën e mesme, e cila bart 

emrin „At Gjergj Fishta“. Tani e 

disa vite, është famullitar në Ferizaj 

dhe njëkohësisht Drejtor i Caritasit 
të Kosovës. Edhe këtu, me punën e 

tij, arriti të krijoj një ambient 

krejtësisht të ri, duke rritur 

përkushtimin dhe aktivitetet dhe 

duke i dhënë vendit një pamje të re. 

Caritasi i Kosovës, me 

përkushtimin e tij, gëzon një 

reputacion dhe respekt të madh si 

institucion bamirësie në tërë 

territorin e Kosovës. Nën drejtimin 

e tij, Caritas Kosova, është 
shndërruar në një institucion të 

respektuar kudo në Europë dhe 

krijoi ura bashkëpunimi reciprok 

me Caritasin Europian, me seli në 

Bruksel. Përveç tjerash, Don 

Viktori ishte themelues dhe botues i 

revistës „Rrezja“, po ashtu pjesë e 

redaksisë së Revistës „Drita“, në të 

cilat botoi shkrime të shumta nga 

këndvështrime të ndryshme.   

(Don Franë Sopi) 
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Shkruan: Mag. Kadrush Radogoshi, shkrimtar dhe studiues i letërsisë, Kanadë  

 

 

 

 

 

 

 

Këmbëngultësia e poezisë për ta shprehur të pa shprehshmen  

 
Recension per librin e Xhenc Bezhit “Letër Mbretit Tim”6 

 

Pasi i rashë në fund së lexuari përmbledhjes së poezive 

“Letër Mbretit tim” të autorit Xhenc Bezhi, të redaktuar nga 

shkrimtari tashmë i ndjerë Daniel Gazulli, më dolën vetvetiu 

disa çështje, të cilat m‟u imponuan me rëndësinë e tyre. Së 

pari, autori Xhenc Bezhi me përmbledhjen 

“Letër Mbretit tim” i thyen disa klishe, të cilat, herë nëpër 

deriçka e herë nëpër dyer të jetës sonë letrare, i ka futur 

mediokriteti letrar i instrumentalizuar politikisht. Klisheja e 

parë është paragjykimi se poetët e vërtet botojnë librin e 
parë para moshës 30 vjeçare, ndërsa poetet që botojnë librin 

e parë mbas kësaj moshe nuk paraqesin ndonjë vlerë. 

Letërsia jonë e sidomos ajo botërore ka shumë shembuj që 

demantojnë këtë.  

 

Ajo që është më e rëndësishme në këtë kontekst, është se 

Xhenc Bezhi del para lexuesit me profil të formuar poetik, 

qoftë në aspektin e tërësisë tematike, qoftë në aspektin e konsolidimit të shprehjes poetike. Klisheja e dyte është 

paragjykimi në aspektin e gjuhës së shkrimit të poezisë, i cili absolutizon mundësitë shprehëse të standardit gjuhësor 

dhe nënçmon mundësitë shprehëse të Gegnishtes, e cila ka një traditë pesëshekullore shkrimi. Xhenc Bezhi e ndien 

veten mirë në universin e traditës gege të shkrimit të poezisë, prandaj poezia e tij kumton të vërtetat e saj subjektive e 

objektive me një natyrshmëri të lakmueshme. Se dyti, poezia e përmbledhjes “Letër Mbretit tim” sikur edhe si motrat e 
saj të dëshmuara në ballafaqim me lexuesin është krijuar brenda një konteksti të caktuar historik, politik e kulturor, i cili 

nënkupton një kontekst ekzistencial gjithsesi të veçantë. Ky kontekst përcakton gamën tematike të poezisë së këtij 

autori.  

 

Tematika historike materializohet artistikisht përmes figurave kulmore të historisë kombëtare, kryesisht nga hapësirat 

kombëtare veriore. Të qenit nga një pjesë e hapësirës kombëtare nuk nënkupton përmasa krahinore të figurave 

kombëtare. Figura të tilla të poetizuara në ketë libër janë: Gjergj Kastrioti – Skënderbeu, Gjergj Fishta, Imzot Nikollë 

Kaçorri, Don Simon Jubani, Luigj Gurakuqi. Edhe figura e shkrimtarit Daniel Gazulli (nga dera e njohur e Gazullorëve) 

dhe redaktorit të këtij libri, i cili vdiq pak ditë mbasi e beri redaktimin, s‟ka pse te mos i bashkohet këtij radhori. Duke 

qenë njëra nga pjesët e trungut identitar kombëtar. Ky radhor figurash historike të poetizuara me sukses, dashuri e 

invencion është peshorja e saktë, e cila mat me saktësi vlerat e sotme të shoqërisë shqiptare, po edhe stigmatizon jo 
vlerat qofshin ato të lakuriqsuara qofshin ato të maskuara. I revoltuar me faktin e rëndë të përsëritjes së historisë sonë 

kombëtare në versionin e saj tragjik, subjekti lirik kërkon Mbretin e tij Gjergj Kastriotin në Kruje e në Lezhë për ta 

takuar, dhe për t‟ia shprehur shqetësimin e tij për faktin e rëndë të përsëritjes së historisë sonë tragjike, por kur nuk e 

takon vendos t‟ia shkruajë një letër (Poezia “Letër Mbreti tim„„). Tematika e vendlindjes me degëzimet e saj për 

gjeografinë e Atdheut, për familjen, për farefisin dhe bashkatdhetarët përshkohet nga filli i mendimeve për fëmijërinë. 

Fëmijëria është ajo pjesë e jetës ,e cila luan rrol vendimtar në formimin e personalitetit të njeriut dhe secilës pothuajse 

nuk ka poet që nuk i është kthyer.  

 

Ne këtë libër nuk mungon as tematika e së ultës dhe së shëmtuarës, e cila herë ironizohet deri në tallje e herë 

stigmatizohet deri në fund. Së treti, çështja e cila mu imponua në ballafaqim me poezinë e këtij libri janë mjetet 

shprehëse apo gjuha poetike, e cila e ndihmon autorin t‟i artikulojë gjendjet e tij mendore e shpirtërore. Poetë të mirë 

janë konsideruar e konsiderohen ata poetë, të cilët na mësojnë të flasim për thellësinë e shpirtrave dhe mendjeve 
njerëzore.  

                                                
6
 http://kosova.albemigrant.com/?p=24485 

 

http://kosova.albemigrant.com/?p=24485
http://kosova.albemigrant.com/wp-content/uploads/2013/09/LET%C3%8BR-MBRETIT-TIM.png
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Shkruan: Gjon Keka, Graz/Austri 

 

 

 

Prekë Brahimi, shembull i veprimtarit dhe atdhetarit në diasporë
7
 

 
Libri që sapo ka dalur në dritë i autorit Mikel Gojani mbi figurën e atdhetarit dhe mërgimtarit të 

përkushtuar shqiptar Prekë Brahimi është në interes të gjithëve e sidomos për vlerat dhe dinamikën 

e një nga periudhat e rëndësishme të diasporës shqiptare në Austri, respektivisht në qytetin e Grazit. Nuk ka se si të mos 

potencojmë një nga arsyet më të rëndësishme se si diaspora jo vetëm se ka qenë promotor i rëndësishëm i të gjitha 

lëvizjeve kulturore e politike të kohës në shërbim të kombit në përgjithësi e posaçërisht në shërbim të pakursyeshëm 

pothuajse me të gjitha mjetet dhe jetën, të lirisë, demokracisë dhe pavarësisë së vendit. Pa një mbështetje të këtillë 

sigurisht se rrugëtimi drejt lirisë dhe pavarësisë do të ishte edhe më i gjatë dhe me shumë sfida të tjera, por ja që ndihma 

dhe mbështetja e diasporës përbënte ndihëm apo krahun e fuqishëm të elitave që ishin në krye të këtyre proceseve në 

Kosovë si në procesin e çlirmit ashtu edhe të pavarësisë dhe ndërtimit të shtetit demokratik.  

 

Megjithkëtë edhe ky libër i autorit Gojani na sjell një rifreskim të përpjekjeve të diasporës dhe ndihmës së tyre ndaj 

vendit. Duke shkruar mbi personalitetin e veprimtarit Prekë Brahimi ai ka sjell edhe një mori arsyesh të logjikshme në 
kapjen edhe më mirë të konceptit të diasporës shqiptare atje: vlerës kombëtare që ngërthejn në vete dhe zhvillimit e 

shërbimit të tyre në të gjitha proceset për atdheun e tyre dhe të ardhmen e brezave ne vend. Jo rastësisht thotë mbesa e 

tij Helena, se “ jemi krenarë që kemi një gjysh të tillë dhe patjetër do t‟i ndjekim hapat e tij‟‟. Po ashtu më tej ajo 

shkruan se ”ne si nipër e mbesa të tij jemi dëshmitarë të përkushtimit dhe të punës së palodhshme të gjyshit tonë… këtë 

ai e ka dëshmuar me vepra”. (M.Gojani, 2013 ,faqe 270).  

 

Prekë Brahimi është një nga shembujt e mirë të përkushtimit atdhetar, të veprimtarisë së 

sinqertë dhe të një njeriu të mirë i cili, në mundësitë e tij, ka luajtur rolin e duhur të një 

qytetari, veprimtari dhe sidomos në krye të bashkësisë së degëve të Partisë Shqiptare 

Demokristiane të Kosovës (PSHDK) në Austri. Roli i tij është i padiskutueshëm. Siç 

shkruan në fjalën e tij hyrëse autori Mikel Gojani “në këtë rrafsh veprimtari i shquar 
Prekë Brahimi u imponua shumë herët. U imponua atëherë kur kauza jonë kishte më së 

shumti nevojë për njerëz çfarë është ky veprimtar. Çdo gjë që kërkohej nga ai ishte i 

gatshëm për zbatim duke mos kursyer asgjë (shënimi im). Kudo ku e kërkonte nevoja 

ishte i gatshëm t‟i përgjegjej”. (M. Gojani, 2013, faqe 6).  Ndërkaq në një nga kapitujt e 

librit autori në fjalë i kushton një pjesë edhe të vllaut të veprimtarit Prekë Brahimi, 

mësuesit me vlera të larta Marjan Brahimi. Jetëpërshkrimi që i bëhet këtij mësuesi në 

këtë libër ka vlerë të konsiderueshme, sidomos për sfidat, sakrificën e tij në shërbim të 

dijes dhe atdheut si dhe të familjes. Mësuesi është pasqyrë e brezave të rinj. Një nxënës i 

mirë nënkupton një mësues të mire. Shoqëria jonë edhe përkundër vështirësive të 

shumta ka pasur në mesin e saj mësues që kanë lënë gjurmë sepse kanë nxjerrë breza që 

i kanë shërbyer me dije e përkushtim maksimal vendit dhe interesave të tij duke mos e 

harruar historinë dhe paraardhësit. Po kështu edhe vëllau i Prekë Brahimit, Marjani si një mësues i urtë dhe një njeri i 
mirë ka lënë gjurmët e tij të pashlyera në fushën në të cilën veproi dhe iu përkushtua deri në vdekje. Prandaj vlera dhe 

natyra që ngërthen gjithë jetën e tij përbën arsyen që vëllau i tij Preka t‟ia kushtoj edhe një kapitulll si mirënjohje dhe 

vlerësim për udhën e tij të vështirë por të dobishme në shërbim të dijes dhe brezave të vendit. Prandaj siç edhe 

përshkruan këtë mësues drejtori i shkollës ku ai punoi, Lush Ahmeti, se “Marjan Brahimi ka lënë gjurmë pozitive në 

brezat që edukoi dhe i arsimoi në ato kohëra të vështira si njeri stoik. Pra, ai ishte i përkushtuar për përgaditjen e 

kuadrove profesionale për edukimin dhe arsimimin e brezave të rinjë‟‟. Në shkollë ai (Marjan Brahimi) shkoi me 

pëlqimin e familjes së tij të cilët e kuptonin se pa dritën e dijes dhe të diturisë nuk ka jetë.”(M. Gojani, 2013, faqe 

345,346). Një kapitull tjetër i kushtohet jo vetëm veprimtarisë dhe vlerësimit mbi Prekë Brahimin nga njerëz tjetër të 

lëmive të ndryshme por edhe për vlerën e bashkëshortes së tij austriake Erika e cila ishte një krah i djathët i tij si në 

jetën familjare ashtu edhe në aktivitete. Shembulli i saj është i madh dhe na kujton se si shteti mik austriak dhe disa nga 

personalitetet e saj kombëtare, historike e politike ishin mbështetës të mëdhenjë të interesave të kombit shqiptar në 
përgjithësi dhe së fundi edhe të proceseve politike të Kosovës deri te pavarësia.  

 

Prandaj mund të nënvizoj se libri i autorit Mikel Gojani është një vlerë e shtuar,  sidomos në fushën e njohjes më mirë 

të diasporës dhe veprimtarisë së saj të madhe në shërbim të atdheut në të gjitha proceset. Libri në fjalë është i ndarë në 

disa kapituj, i dokumentuar dhe i shoqëruar si me foto të aktiviteteve ashtu edhe me letërshkëmbime të ndryshme dhe 

zhvillimit të aktiviteteve të ndryshme kulturore, politike, etj. 

                                                
7
http://www.gazetarepublika.al/2013/10/mikel-gojani-preke-brahimi-shembull-i-veprimtarit-dhe-atdhetarit-ne-diaspore/ 

 

http://www.gazetarepublika.al/2013/10/mikel-gojani-preke-brahimi-shembull-i-veprimtarit-dhe-atdhetarit-ne-diaspore/
http://www.gazetarepublika.al/wp-content/uploads/2013/04/gjon-kekea.jpg
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Shkruan: Baki Ymeri, Bukuresht/Rumani 
 

 

 

 

 

 

Krishtlindjet si një mrekulli hyjnore e njerëzimit 

 
Shqiptarët, përveç fesë kristiane, nuk kanë asgjë të përbashkët me botën 
turko/arabe. Sipas Zija Jacajt, ka dëshmi gojore të transmetuara brez pas 

brezi (por me siguri edhe të shkruara), që kishat dhe manastiret orthodokse të 

sotme në territorin e Kosovës dhe Malit të Zi, janë ngritur mbi themelet e 

kishave katolike shqiptare, para dhe gjatë periudhës shumëshekullore te 

pushtimit osman dhe kolonializmit serb. Ishte kjo një strategji dinake e 

Kishës Orthodokse serbiane për të pushtuar territore. Në këtë natë të shenjtë 

të Krishtlindjve nuk na ka hije të shkruajmë për maskarallëqet e Forumit 

Islamik të Kosovës që e keqpërdori fushatën elektorale duke ngjitur parolla 

antishqiptare kundër disa shqiptarëve të përsosur që braktisën islamizmin 

duke e përqafuar krishtërimin, por duam të themi se ndër gjuhët e Gadishullit 

Ballkanik, është vënë re prej kohësh se rumanishtja e shqipja kanë lidhje fort 
të ngushta midis tyre.  

 

Historia e këtyre lidhjeve, sipas dijetarit të famshëm Eqerem Çabej, ka 

mbetur deri më sot e pasqaruar, ndërsa shpjegimi i tyre përbën një nga 

problemet kryesore të gjuhësisë ballkanike. Rumania nuk është Shqipëri dhe 

as Shqipëria nuk është Rumani, por janë mentaliteti dhe fizionomia, fjalët e 

përbashkëta e të përafërta, traditat dhe zakonet identike, emrat, mbiemrat dhe 

toponimia. Janë disa nga elementet prezente sot e kësaj dite në gjirin e këtyre 

dy popujve, që të shtyjnë të krijosh përshtypjen se kur vjen fjala për rumunët 

dhe shqiptarët, konstaton se ke të bësh me dy popuj që kishin jetuar në një 

fqinjësi të ngushtë në periudhën parasllave dhe paraosmane, në periudhën 

trako/ilire, kur kishin huazuar fjalë prej njëri/tjetrit, në kohën e Dardanisë 
historike kur Shqipërinë dhe Dakorumaninë i ndante një kufi i përbashkët: 

lumi Morava, në njërën anë me shqiptarët autoktonë të Kosovës, ndërsa në 

anën tjetër me rumunët e Luginës së Timokut.  

 

Në bazë të konstatimeve faktografike, i vetmi vend në botë ku mbi njëzet 

milionë banorë i urojnë njëri tjetrit Krishtlindjet shqip, është Rumania. Me 

një fjalë, derisa shqiptarët e popujt tjerë e përdorin sintagmën Krishtlindje, 

rumunët që s/e dinë asnjë fjalë shqipe, e përgëzojnë njëri/tjetrin me 

sintagmën identike shqipe: Crăciun Fericit! (Krëçun i Gëzuar), që me fjalë të 

tjera don të thotë “Gëzuar Krishtlindjet”! Si shpjegohet kjo? Ja se si! Derisa 

shqiptarët i thonë kërcurit kërcunë, rumunët i thonë buturuga. Fjala është për 
buzmin. Buzmi (kërcuri i Kërshëndellave), është një nga fjalët më të vjetra të 

gjuhës shqipe. Fjala kërcu (cung, kërçep, rrënjë e drurit nxjerrë nga dheu), të 

cilën e përdor edhe Budi në shkrimet e tij, nuk vjen as nga greqishtja, e as 

nga sllavishtja, por është një sintagmë autoktone që buron prej shqipes dhe 

rumanishtes.  

 

Farefisnia me rumanishten e kësaj fjale shqipe ka konotacione morfologjike 

dhe fonetike. Sipas një studimi të Çabejt në gjuhën rumune (1961), fjala 

është për një formë të shqipes së vjetër nga e cila rrjedh rum. Craciun 

“Kërshëndelle”, e cila ruan po atë formë. “Kjo festë te Shqiptarët, te 

Rumunët, te Sllavët jugorë si dhe gjetkë ka marrë emrin nga buzmi o kërcuri 

që ndizet atë natë feste në vatër: shq. Nata e Buzmit, rum. Noaptea de 
Craciun. Me këtë bien në ujë gjitha shpjegimet e deritanishme të fjalës 

respektive, duke e flakur hamendjen gjoja se qenka huazim nga sllavishtja 

apo nga ndonjë gjuhë tjetër. Po këtë e thot edhe Çabej: “Përkundrazi, Krëçun 

apo “Kërshëndelle” e gjuhëve sllave buron prej shqipes nëpërmjet 

rumanishtes”. Ja pra një nga argumentet me të cilat mund qëndiset një 

studim analitik mbi Krishtlindjet 
rumuno/shqiptare si një mrekulli 

hyjnore e njerëzimit! 

 

Dëshmi tjera historike të 

krishtërimit shqiptar 

 

Sipas një dokumenti të motshëm 

(Thirrje Shqiptarëve të 

Bukureshtit), lëshuar nga Zyra e 

Komunitetit (Pleqësia e 

Shqiptarëve Orthodhoksë), datuar 
në Bukuresht më “14 Vjeshtë 

1911”, kuptojmë: Me rastin e 

ardhjes së At Fan Nolit në qytetin 

tonë, muarmë leje prej zëvendësit 

të mitropolitit (të) Ungaro-Vllahisë, 

Hirësisë së Tij Imzot Theodos, dhe 

prej ministrit të kulteve, 

Shquarësisë së Tij Z. C. Arion, për 

të meshuar shqip në Biserica 

Doamnei, Calea Victoriei, Palatul 

Nifon, një nga kishërat më qentrale 

të Bukureshtit. At Fan Noli do të 
meshojë pesë herë në qytetin tonë. 

E para meshë do të mbahet të 

Dielën që vjen, më 18 Vieshtë e I-

rë (shtator), më 9.30 orë të 

mëngjezit. (Mbrëmësorja do të 

bëhet të shunë më 6 mbrëmane. Një 

kor, i drejtuar prej meshkujve të 

muzikës Z. Thanas Dimitrescu, do 

të këndojë hymniet liturgjike shqip. 

Pas Ungjillit, At F. S. Noli do të 

predikojë mi këto subjekte: Të 
Dielën që vjen, “Porosit‟ e 

Krishtit”; të Dielë, 25 Vjeshtë I, 

“Prifti i lik”; të Dielën, 2 Vjeshtë II 

(tetor), “Man i Zaktheut”; të 

Dielën, 9 Vjeshtë II, “Zëri në 

shkretëtirë”; të Dielën, 16 Vjeshtë 

II, “Vdekja e të çmendurit”. E 

ftuam prej Amerike priftin e parë 

dhe themeltarin e Kishës Shqipe që 

të dëgjojmë dhe në Bukuresht 

meshë dhe predikim në gjuhën tonë 

kombëtare. Eni pra të gjithë, burra, 
gra e fëmijë, të dëgjoni! Nga 

shumica që do të vijë të Dielën në 

kishë, bota do të kuptojë sa 

Shqiptarë në Bukuresht duan t‟i 

falen Zotit në gjuhë të tyre.” 
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Këndi poetik

 

Shkruan: Prof. Gani Pllana, Prishtinë/Vjenë 

 

 

 

 

 
 

PRITJA 

 

Shpesh në heshtje priten   

mendimet 

ngatërrohen; 

e, sipas natyrës, 
çdo gjë rrjedh me kohën 

 

e koha ikën  

sipas ligjeve të veta, 

 

vazhdon me avazin e vet 

e ne presim, presim... 

 

 

 

 

 

 

 

SONTE SHKRUAJ 

 

Ka kohë 

që dëshiroja të të shkruaja; 

u bë një kohë e gjatë 

nga ajo ditë... 
 

Pse shkruaj sonte, 

mos më pyet, 

të tregoj vetë. 

 

Dua të shkarkohem  

nga një duhi fjalësh, 

që ma shterojnë shpirtin. 

 

Shkruaj, 

se dua t‟jap gjithë frymën. 
 

Kjo letër do të bjerë në duar 

pak vonë... 

 

 
Shkruan: Osman Caka, Angli 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjarpërinnjtë 

 

Ca gjarpërinj nga nëntoka 

kanë ngritë bisht e kanë ngritë koka! 

Janë ca "njerzëz", ca mjekrosha, 

pantallon-shkurtër e kokëbosha! 
 

Popullin tim duan për ta përça, 

Në mes vetit ne me u vra! 

O Zot, i lëshoftë toka, 

Këta pantallon-shkurtër e këta mjekrosha! 

 

Çka po doni, o farë e dreqit, 

Popullit tim t'ia sillni të keqen! 

Ik o djall nga trojet tona, 

Shko në dreq mallkuar, atje ne Tarabora! 

 

 

 

 

 

Po jemi komb shqiptar, more, 

nga tri fetë, kemi vetëm një atdhe! 

Çka na duhen, more, këta mjekrosha 

me pantallone të shkurtra e qelbosha! 
 

O ikni nga këto troje, janë shqiptare 

more ju humbtë fara 

Jemi zot të trojeve tona, ilire-arbërore 

në zemër të Evropës pjesë e kësaj bote! 

 

Jemi më të lashtit e Ballkanit, 

Marrëzitë e huaja na erdhën prej dreqit e shejtanit! 

Kush ka gjak shqiptari ruan kombin tonë, 

ruan farën, se feja jonë është Shqiptaria! 

 



            Revista DIELLI DEMOKRISTIAN: www.dielli.demokristian.eu                                                                                nr. 15: Vjenë, dhjetor  2013 

25 

 

Shkruan: Brahim Avdyli, Zvicër 

 

 

 

 

 

 

 

Flatrat e qiellit  
 

Kur flatrat e qiellit 

mbyllen 

i ruhemi mbrëmjes së vonë 

 

i mbyllim dyet dhe dritaret 

me errësirrën kah e zeza. 

 

Atëherë përpiqet Demoni 

të ngjallë kudo të Ligën 

me përpjekjet e pandalura 

 
e të dërgojë në falimentim 

krijuesin e madh të universit 

me të gjitha të mirat 

e kësaj bote. 

 

Qeni leh 

me lëvizjet e padushme 

nëpër natën e pabesë 

 

kush e di sa shpirtra të ligj 

kalërojnë 
nëpër hapësirën e pafund 

 

me të pathënat e mbyllura 

në kujtesë... 

 

Kur biem të flejmë 

e lusim Zotin e Madh 

të ketë mëshirë për ne 

 

i mbyllim enët e palara  

vetëm me një shtagë, 
 

të fshirat e mbrëmjes 

i lëmë pa nxjerrë 

prej shtëpisë... 

 

dhe Zoti me yjet na ruan! 

 

4. 

Kur hapen flatrat e qiellit 

me agun e freskët 

të mëngjesit 

 
përsëri lindin shpresat 

dhe yllit i përfalemi 

i përfalemi Diellit 

 

në periudhën e pafundme 

të I l i r i s ë!... 

 

Peng kujtimi 
 

Ke mbetur 

peng kujtimi- 

 

këmisha e shqyer e lëkurës 

nga asnjë krijues 

i jetës sate 

nuk qepet 

 

e ti, dënesë i vetëm 

që bie më poshtë se dhembja 

e vargut të gjurmëve 
të çasteve të bjerrura... 

 

Kot përplasesh 

me durimin e humbur 

duke numëruar 

mija goditjet 

e pa shpresë, 

 

sytë e qiellit 

janë errur në shtërgatë 

të lotëve të mallit... 
 

Del nga ajo plagë shpirti 

dhe dërgoje deri në fund 

atë këngë dhembjesh!... 

 

 

Fryma e fundit 
 

Toka e shqipes  

është e shkelur dhimbshëm 

nga të gjithë fqinjët 
 

e shtrënguar do të pëlcasë 

e shkelur me shkelmat e tankseve 

të dhunës së përdalur... 

 

Frymën e fundit e mbledhë 

nëpër oqeanet e paskajshme të lotëve 

me jetën e ndrydhur thekshëm 

nëpër dhembjet e vdekjeve 

 

pikën e fundit të durimit 

nga fundi i asgjësë për ta nxjerrur 
derisa vetëtinë e bubullinë jashtë saj 

në minutat e mbetjes gjallë… 

 

Atëherë e mbledhë veten  

si mbiqenie e shtrydhë së fundi zemrën 

të lëshojë ulurimat e shpirtit- 

këngën e zjarrtë të lirisë!...
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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 

 

 

Përfundoi kampionati i Ligës Shqiptare të Futbollit në Austri
8
 

 

23 shtator 2013: -Në një ambient të 

shkëlqyeshëm dhe mot të mirë u 

zhvillua rundi i fundit i garave në 

Ligën Shqiptare të Futbollit të 
Austrisë.  Kjo ishte edhe dita kulmore 

kur ndahen kupa, medalje, falënderime 

për të gjithë ata që ndihmuan në 

mbarëvajtjen e kampionatit. Nuk ishte 

i pakët vargu i atyre që sot u stolisën 

me ndonjë nga simbolet e sportit më të 

popullarizuar në glob, futbollit. Garat 

përfunduan solemnisht nga kryetari i 

LSHFA, Qani Sylejmani. Ai 

përshëndeti të pranishmit dhe 

falënderoj të gjithë ata që ndihmuan 

mbarëvajtjen e ligës, sponsoret e 
zellshëm, pa të cilët nuk do kishim as 

kampionat. LSHF në Austri vazhdimisht e kanë mbështetur edhe ambasadorët e Shqipërisë dhe Kosovës. I pari i 

diplomacisë nga Kosova në Austri, Sabri Kiçmari, ambasador i cili përshëndeti të pranishmit, lojtarët dhe udhëheqësit e 

LSHF në Austri. “E ndiej veten krenar me punën e mirë që mërgimtarë bëjnë, njëra nga ato është puna e LSHF në 

Austri. Garat që ju zhvilloni, qëndrimi, kultura e treguar janë me rëndësi në jetën tonë, imazhin tonë këtu në Austri. Ne 

do ju mbështesim vazhdimisht dhe e vlerësojmë punën tuaj të madhe” tha ambasadori Kiçmari. Ishte prezent edhe Imer 

Lladrovci, konsull i sapo emëruar në Austri.  

 

Moti ideal ndikoj në nivelin e lartë të garave ku fituese e gjithë kampionatit doli “FC-MEGI” me 41 pikë të tubuar në 

renditjen përfundimtare në tabelën e kampionatit. Në vendin e dyte renditet “FC TIMI” me 35 pikë, kurse me 32 pikë 

vendi i tretë i takoi “FC.SHQIPONJA” , duke vazhduar: “FC A.ZHITIA”, 29 pikë; “BISH”, 28; “KF-STRUGA”, 21; 
“FC-SHARRI”, 8; “FC-VËLLAZNIMI”, 6 dhe e fundit “L. E MALËSISË” me 6 pikë. Kupën e lojtarit më të mirë të 

kampionatit e mori futbollisti Bujar Demaku (FC-Megi), kurse golashënuesi më i mirë u shpall Enes Rexhepi (FC-

Timi), portieri më i mirë Ilir Sulejmani (FC-Timi). Po ashtu me kupë u nderuar ekipi më i disiplinuar “FC-BISH” 

ndërsa trajneri më i mirë u shpall Nexhbedin Lleshi (FC-A.Zhitia). Ai i cili dha shumë me aktivitetin e tij ishte Mexhid 

Bislimi nga FC-Timi i cili u shpall edhe Aktivisti i Kampionatit. Ndarjet e kupave dhe medaljeve u shoqëruan me vallet 

e ekzekutuara nga shoqëria kulturo-artistike “12 qershori”. Veçanërisht atmosferën e ngrohu vallja shqiptare “Shota” e 

luajtur nga valltarët e valltaret entuziast nën drejtimin e koreografes Rolanda Limani. 

 

Moderimin e rrjedhës së pjesës solemne e bëri Januz Saliuka. Në mesin e spektatorëve kishin ardhur edhe shumë figura 

arti, kulture, shkence nga radhët e mërgimtarëve. Dr. Alim Arnauti, një veprimtar i njohur shqiptar nga Kosova i 

shpërngulur në Siri  i cili jeton në Vjenë, Xhevat Bala, drejtor i “Albacopy” i njohur si veprimtar i devotshëm, Dr. Ina 

Arapi, studiuese pranë Institutit të Europës Lindore dhe  aktiviste në Institutin Kulturor “Aleksandër Moisiu” në Vjenë,  
Osman Ademi, kryetar i Shoqatës së Mësuesve dhe Prindërve Shqiptarë në Austri, etj. Ishte një ditë takimi e loje e 

rinisë shqiptare e cila ka nevojë për argëtim e edukim me fjalën dhe qëndrimin në virtytet kombëtare.    

                                                
8
  http://kohaditore.com/?page=1%2C18%2C160160 

 

http://www.futbollishqiptar.eu/
http://kohaditore.com/?page=1%2C18%2C160160
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Klubi ‘‘Arbëria‘‘ debuton me sukses të plotë në ligën e dytë të shahut të landi të Vjenës 
 

Kohë më parë u themelua dhe regjistrua pranë organeve kompetente 

austriake klubi i shahut „„Arbëria„„ me seli në Vjenë. Kryetar i klubit u 

zgjodh Kadri Berbati, nënkryetar Xhevat Xhemaili, sekretar Anton Marku, 

arkatar Avdyl Gjocaj dhe trajner Agron Çika. Në pjesën e parë të 

kampionatit në ligën e dytë-grupi i veriut të Vjenës (shtator-dhjetor 2013) 

klubi arriti që të shënojë katër fitore nga po aq takime të zhvilluara dhe 

momentalisht mban vendin e tretë në tabelën e klasifikimit.  

 

Klubi përbëhet nga këta lojtarë: 

Kadri Berbati, Agron Çika, Fatos 

Krasniqi, Nexhat Veliu, Nexhdet 

Zenuni, Astrit Zenuni, Hamdi 

Hiseni, Esmir Zenuni, Xhevat 

Xhemaili, Anton Marku dhe 

Harald Penkler.  

 

Sponzor general i klubit është 

‟‟Cafe Timi‟‟ në Vjenë me pronar 
Mexhid Bislimin. Klubi 

mbështetet dhe nga shtypshkronja 

‟‟AlbaCopy‟‟ po ashtu në Vjenë 

me pronar Xhevat Balaj. 

 

 

 

 


