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FJALA E REDAKSISË 
 
Të nderuar lexues, 
      
Kemi nderin t‟ju përcjellim numrin e gjashtëbëdhjetë 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, Italia, SHBA, Franca, Shqipëria, 

dhe Kosova.    
 
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‟‟ dhe 
të mbajtura në Vjenë dhe Budapest si dhe aktivitete tjera festive me rastin e 6-të 
vjetorit të Pavarësisë së Republikës së Kosovës. Nga ngjarjet sportive lajm atraktiv 
është përmbyllja me sukses të shkëlqyeshëm të debutimit në garat në ligën e dytë të 
Landit të Vjenës të klubit të shahut „„Arbëria‟‟ duke u shpallur kamipion në këtë rang 

garash.  
 
Në ndërkohë është përzgjedhur edhe kryesia kalimtare e këshilli koordinues të 
shoqatave shqiptare në Austri.  
 
Në këtë numër do të mund të lexoni analiza që merren me zhvillimet politike, 
ekonomike dhe shoqërore në hapësirat shqiptare. Numri i njohjeve të Kosovës 
tashmë ka arritur në 106.  

 
Me këtë rast urojmë të gjithë shqiptarët kudo në botë-gëzuar 6-të vjetorin e 
Pavarësisë së Kosovës.    
 
Për më shumë lidhur me ne dhe temat që kemi ngritur edhe më tutje ju mund të na 
shkruani në adresën elektronike: dielli.demokristian@gmail.com. Numri i radhës i 
revistës në formë elektronike ‟‟Dielli Demokristian‟‟, Vjenë do të dalë në qershor  
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  Agim Deda Lush Culaj 
Lush Neziri, aktivist  Agron Shala Majlinda Saliaj 
Mark Gjuraj, aktivist.   Anita Marku Valentina Pjetri 
Mark Marku, student  Edvana Gjashta Xhenc Bezhi 
Vilson Kola, Dr. Med  Hazir Mehmeti Zef Ndrecaj 

        
         

     

 

  
  

  

 

 

 

http://www.diellidemokristian.eu/
mailto:dielli.demokristian@gmail.com
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Shkruan: Hazir Mehmeti, mësues dhe gazetar në Vjenë    
 

         

 

 

 

Ekspozitë dhe orë letrare në gjuhën gjermane nga autorët shqiptarë në Austri 
 

Vjenë, 10 janar 2014: -Lidhja e Shkrimtarëve dhe 

Krijuesve Shqiptarë “Aleksandër Moisiu”1 është duke 

zhvilluar një aktivitet me vlerë në Vjenë dhe qytetet 

tjera austriake. Bashkëpunimi me PEN-klubin e 

shkrimtarëve austriakë dhe klube tjera e afirmuan 

krijimtarinë e poetëve, shkrimtarëve, piktorëve e 

krijuesve tjerë shqiptarë që jetojnë e krijojnë në Austri. 

Në vazhdën e këtyre aktiviteteve ishte edhe organizimi i 

orës letrare dhe ekspozitës së pikturave nga Gazmend 
Freitag në ambientet e klubit Osteria Allora dhe nën 

organizimin e shoqatës austriake „„Galerie Studio 38„„. 

Aktivitetin letrar e artistik e pasuruan me pjesëmarrjen e 

tyre edhe dy përfaqësuesit e komunës së Vjenës, sektorit 

për kulturë të lagjes së 20-të të Vjenës Christine Maly, 

këshilltare e bashkisë dhe kryetare e komisionit për 

kulturë Brigittenau dhe Wolfgang Bauer zv. kryetar i 

këtij komisioni si dhe shkrimtari austriak me prejardhje 

turke Serafettin Yildiz, të cilët u ndanë të kënaqur me 

artin e ofruar nga krijuesit shqiptarë. 

 

Të pranishmit fillimisht i përshëndeti Franz Pfeiffer, 
menaxher i „„Galerie Studio 38„„ me seli në Vjenë, i cili 

theksoi se shoqata që përfaqëson ka një traditë 10 

vjeçare në organizime të projekteve artistike, ndërsa kjo 

ishte hera e parë që si mysafirë kishte krijues shqiptarë. 

Në emër të LShKSh “Aleksandër Moisiu” në Austri 

përshëndeti kryetari i saj Besim Xhelili. „„Jemi 

mbledhur që të promovojmë artin e autorëve shqiptarë 

të cilët veprojnë në këtë vend mik të kombit tonë. Në 

Vjenë shekuj me radhë janë ruajtur dhe vazhdojnë të 

ruhen shpata dhe helmeta e heroit tonë kombëtar, Gjergj 

Kastrioti-Skenderbeu. Prandaj edhe ne jemi vazhdimësi 
e marrëdhënieve të ngushta mes dy popujve tanë, të 

përkushtuar që këtë bashkëpunim ta fuqizojmë edhe më 

tepër, kësaj radhe në fushën e letërsisë dhe arteve 

vizuale‟‟. 

 

Në emër të shtëpisë botuese „„Platform Verlag„„ nga 

Vjena e cila edhe publikoi në gjuhën gjermane 

antologjinë e parë të autorëve shqiptarë në Austri 

                                                
1 www.moisiu.at 

 

„„Illyricum„„ foli Johannes Martinek, i cili nënvizoi 

rëndësinë e këtij botimi për publikun gjermanofolës. 

Mbrëmja letrare filloi me prezantimin e antologjisë 

„„Illyricum„„ të cilin e bëri Anton Marku, sekretar i 

LShShA „„Aleksandër Moisiu„„. Ai tha se „„Ky është 

libri i parë i këtij lloji në Austri. Në të janë përfshirë 26 

krijues shqiptarë që vijnë nga Shqipëria, Kosova, 

Maqedonia dhe vendet tjera të Ballkanit, Fjalët hyrëse i 

kanë shkruar ambasadorët e Shqipërisë dhe Kosovës në 

Vjenë, Dr. Vili Minarolli dhe Dr. Sabri Kiqmari si dhe 
Dr. Helmuth A. Niederle, president i PEN Klubit të 

Austrisë. Me këtë publikim po dëshmohet se çdo ditë e 

më tepër ne jemi duke u bërë pjesë aktive e skenës 

kulturore austriake, duke prezantuar veprat e krijuesve 

shqiptarë edhe në gjuhën gjermane, në mënyrë që artin 

dhe letërsinë tonë ta ofrojmë publikut vendas‟‟. 

 

Me krijimet e tyre u paraqiten disa nga anëtarët e 

Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë në 

Austri „„Aleksander Moisiu„„ , ku vargjet dhe tregimet e 

tyre në gjuhën gjermane i lexuan poeti, Ragip Dragusha; 
krijuesi dhe përkthyesi nga Graz-i, Dr. Kurt 

Gostentschnigg i cili dhe ka bërë përkthimin e 

antologjisë „„Illyricum„„. Lexuan nga krijimtari poetët: 

Dan Kosumi, Mërgim Osmani, Anton Marku dhe Besim 

Xhelili. Artdashësit nga radhët e kombeve të ndryshme i 

duartrokitën paraqitjen e poetëve të cilët krijuan 

emocione me artin e tyre dhe interpretimin e bukur. 

Puna e mirë organizative brenda LShShA “Aleksandër 

Moisiu” në Austri e ka fituar besimin e shumë klubeve e 

asociacioneve vendore të cilat ofrojnë bashkëpunim dhe 

ndihmë me vlerë për ofrimin e vlerave krijuese nga 

shqiptarët që jetojnë e krijojnë në Austri. Vlen të 
përmenden aktivitetet letrare të organizuara më parë ku 

ishin edhe figurat si: Sidonia Gall, kryetare e 

Shkrimtarëve të Austrisë, Helmuth A.Niederle, 

president i PEN-klubit në Austri, shkrimtar i njohur. etj. 

Krijuesit e Lidhjes janë nga radhët poetëve, piktorëve, 

skulptorëve, publicistëve etj. Ata janë veprimtarë të 

vyer krahas artit që ata ofrojnë. 

 

Padyshim njëri nga artistët mjaftë aktiv në Austri është 

piktori Gazmend Freitag nga Linci, Hapjen solemne të 

ekspozitës së tij personale këtë mbrëmje e bëri Ursula 
Pfeiffer, përfaqësues i galerisë “Galeriestudio 38” . E 

cila foli për biografinë e piktorit duke u fokusua në stilin 

e veçantë, motivet nga vendlindja dhe ato moderne në 

punimet e tij. Po ashtu dha një historik të shkurtër të 

popullit shqiptar që nga pavarësia e këtej. Ajo tha se 

pikërisht këtu i ka lindur ideja e ekspozitës me temën 

“Impresione Shqiptare” (mbresa shqiptare). Piktori ynë 

shtoi: “Janë të ekspozuara 14 eksponate reprezantive të 

punuara në vaj dhe grafikë, kryesisht me motive 

shqiptare.  

http://www.moisiu.at/
http://www.botasot.info/reklama/mbremjeaartistike.jpg
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Formohet Këshilli Koordinativ i Shoqatave Shqiptare në Austri (KKShShA)

 

 
 

Vjenë, 24 janar 2014: -Pas shumë takimeve të vazhdueshme të shoqatave 

dhe shoqërisë civile shqiptare në Austri, respektivisht që nga qershori i vitit 

2013, u funksionalizua edhe Këshilli Koordinativ, synimi i të cilit është 

koordinimi i aktiviteteve të shoqatave dhe subjekteve shqiptare në Austri. 

 

Qëllimi i këtij këshilli është bashkërenditja e veprimeve të komunitetit 

shqiptar në Austri, qoftë duke prezentuar-kultivuar kulturën, sportin, 

respektivisht traditën tonë në të gjitha sferat e jetës, në shërbim të 

bashkëkombasve tanë dhe informimit të opinionit publik austriak.  

Gatishmëria dhe vullneti i shoqatave dhe shoqërisë civile shqiptare në 
Austri, nevoja dhe ndjenja e përgjëgjësisë qytetare dhe intelektuale që kemi 

kundrejt bashkëkombasve tanë dhe popullit mik austriak bëri të mundur që 

ne të bashkojmë forcat tona, duke u bërë bashkëpunues direkt me organet 

kompetente shtetërore dhe jo-shtetërore të shtetit austriak, si dhe me ato të 
origjinës (Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi, Luginë e Preshevës dhe 

Çamëri) në lëmin e kulturës, sportit, arsimimit, integrimit si dhe në 

përkujtimin dhe shënimin e datave me rëndësi të veçanta kombëtare si dhe  

të ngjarjeve historike të vendeve mike, ndër të cilat vend të merituar zë shteti 

dhe populli austriak. 

 

Në kuadër të këshillit tani me aktivitetin e tyre e bashkëkoordinojnë shumë 

shoqata dhe subjekte shqiptare si: shoqata/t „„Afrim Zhitia„„, „„17 shkurti„„, 

„„Ilirët„„, „„12 qershori„„, shoqata e studentëve shqiptarë, pastaj shoqata 

„„Iliria„„, LSHFA, shoqata e mësuesve dhe prindërve shqiptarë „„VALE„„, 

lidhja e shkrimtarëve dhe krijuesve shqiptarë në Austri „„Aleksandër 

Moisiu„„, shoqata „„Timi„„, instituti shqiptar „„Aleksandër Moisiu„„ dhe 
shume individë të tjerë. 

 

Synimi i këtij këshilli është ngritja e nivelit të bashkëpunimit (pa e humbur 

autonomine e shoqatave) të subjekteve dhe shoqërisë civile me qëndrim në 

Austri, në sfera të ndryshme të veprimit me interes të përbashkët, bashkimi i 

kapaciteteve intelektuale dhe materiale me qëllim të përsosjes së realizimit të 

aktiviteteve me interes të përbashkët për bashkëkombasit tanë që jetojnë dhe 

veprojnë në Austri. Këshilli Koordinativ tani më është në konkretizimin e 

aktiviteteve të ndryshme, takimeve dhe diskutimeve që kanë të bëjnë me dy 

projektet tona konkrete të vitit 

2014. Projekti i parë ka të bëj me 

simpoziumin shkencor „„100 vjetori 

i luftës së parë botërore dhe 

shqiptarët„„ që do të mbahet në 

muajin maj 2014. Projekti i dytë ka 

për objektivë prezantimin e 

kulturës shqiptare, duke filluar me 

art, kulturë, letërsi, sport (në disa 
sporte si futboll, shah, etj), e cila do 

të njihet si „„Java e Kulturës 

Shqiptare në Austri„„ dhe do të 

mbahet në fund të muajit shtator të 

vitit 2014. 

 

Me këtë rast KKShSHA fton të 

gjitha institucionet shteterore dhe 

kulturore, shoqatat, organizatat e 

shoqërisë civile, intelektualët dhe 

aktivistët, qofshin nga shteti mik 
apo vendet e origjinës tonë t‟i 

bashkangjiten këtij Këshilli për 

bashkëpunim të gjithanshëm në 

interes të gjithë bashkëkombasve 

tanë kudo që jetojnë. Këshilli është 

i hapur për të gjitha shoqatat, 

subjektet, intelektualët dhe 

aktivistët e qëllimit të mirë. Idetë, 

vizioni dhe veprimtaria e tyre e 

madhërojnë punën tonë të 

përbashhkët. 

 
Drejtuesit e KKShShA të cilët 

kishin nderin të marrin besimin e 

anëtarëve të këtij organizimi dhe të 

cilët do të jenë në këto pozita deri 

në mbajtjen e kuvendit zgjedhor, 

janë: 

 

Abdullah Abdullahu 

Januz Saliuka 

Mirela Shira 

Sabri Osmani 
Salih Gashi 

Blerim Gashi  
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Shkruan: Haxhi Muhaxheri, Linz (Austri) 

 

 

 

 

 

 

Kremtohet 6-vjetori i pavarësisë në Baden të Austrisë 
 

Me organizim të shoqatës ’’17 shkurti’’ në Baden të Austrisë u kremtua 6-vjetori i pavarësisë së Kosovës 

 

Në manifestimin në të cilin ishin të pranishëm edhe pëfaqësuesit e 

Ambasadës së Kosovës, sekretaret e para  Zana Rugova dhe Yllka Geci, 

morrën pjesë edhe kryetari i qytetit të Badenit, Kurt Staska, nënkryetarja Dr. 

Helga Krismer dhe i ngarkuari për integrim Peter Ramberger, shkrimtari 

turk, Zeki Metin dhe poetët shqiptarë të mërgatës Anton Marku, Besim 

Xhelili, Dan Kosumi, Haxhi Muhaxheri, Ragip Dragusha dhe intelektualë e 

veprimtarë tjerë të shumtë. 

 

Manifestimin e hapi kryetari i shoqatës, Tahir Turkaj. Ai pasi përshëndeti të 
pranishmit tha se ‟‟po e shënojmë këtë përvjetor më dëshirën e madhe për 

një të ardhme sa më të ndritur për të gjithë shqiptarët, me dëshirën për 

rujatjen e gjuhës, dokeve dhe zakoneve tona nga ne mërgimtaret që jetojmë 

me mallin e atdheut‟‟. Ai pastaj tha se ‟‟për as një të vetmin çast nuk duhet 

harruar sakrificën që bën bijtë më të mirë të populli tonë për ta çliruar 

Kosovën nga pushtuesi dhe për të na e sjellur lirinë që ne sot e gëzojmë. Për 

çdo përvjetor duhet të kujtojmë me mburrje ideatorin dhe arkitektin e 

pavarësisë, prijësin tonë historik, Presidentin e nderuar, dr. Ibrahim Rugova. 

Poashtu, në këtë ditë të shenjtë duhet kujtuar më respektin më të madh edhe 

komandantin legjendar Adem Jashari‟‟. Në përmbyllje të fjalës së tij, Tahir 

Turkaj i ftoi bashkatdhetarët që të investojnë në atdhe dhe kështu të japin 

kontributin e tyre në zhvillimin ekonomik të vendlindjes. 
 

Më pas të pranishmit i përshëndeti sekretarja e Ambasadës, Zana Rugova. 

Ajo ndër të tjera tha se Kosova është fati dhe mundësia jonë e përbashkët, 

prandaj ju ftoj të gjithë juve që të kontribuoni në zhvillimin e saj. Kurse 

Yllka Geci tha se jemi në vitet e konsolidimit të shtetit dhe se kujtimi i 

vuajtjeve duhet të shërbej si kandil në rrugën tonë.  

 

Programi filloi më intonimin e himnit për të vazhduar më pastaj me një valle 

instrumentale të interpretuar shumë mirë nga orkestra e shoqatës e prirë nga 

Agron Nuredimi. Me recitime u prezantuan Elona Shurdhani, Sara Jahelezi, 

Melisa Berisha, Vesa Shpati, 

Agnesa Hasi etj. Poeti shkodran 

Ragip Dragusha së bashku me 

Diellza Turkajn deklamuan vargjet 
e poezisë „Zana e malit“, kurse 

poeti Dan Kosumi lexoj poezinë 

„Stinët shqiptare“. 

 

Duhet thënë se programin e 

pasuruan vallet me motive nga 

trevat e ndryshme shqiptare, të 

përgatitura me koreografi të Diellza 

Turkut.  

 

Në funksion të programit ishte edhe 
grupi i burrave i përbërë nga Tahir 

Turkaj, Agron Nuredimi, Afrim 

Rukolli, Artan Imeraj dhe Valdet 

Imeraj që interpretuan me sukses 

potpuri këngësh popullore dhe 

folklorike.  

 

Kësaj radhe u pëlqyen më së 

shumti këngët ‟‟I këndojmë 100 

vjetorit‟‟, ‟‟Tanë Kosova në plisa të 

bardhë‟‟ dhe ‟‟Gjergj Elez Alia‟‟. 

Ndërsa, voglushet Adea Aliu, 
Agnesa Hasi dhe Melisa Berisha, 

shkëlqyen me zërin e tyre dhe 

befasuan të pranishmit me 

intrpretimin e këngëve ‟‟Moj 

Kosovë sa fort të dua‟‟ dhe 

‟‟Xhamadani vija-vija‟‟.  

 

Vlen cekur se manifestimi u 

moderuar me sukses nga Kaltrina 

Durmishi. 

 
Pas programit zyrtar të shoqatës, 

për disponimin e publikut kënduan 

këngëtarët e estradës Flora Gashi 

dhe Hamdi Hysenaj ndërsa sponsor 

kryesor i manifestimit ishte Firma 

„„IAT„„ me pronarë vëllezërit Basri 

dhe Esat Miftaraj.  

 

 

 

 

 

http://www.albeu.com/kerko.php?fraza=Zana
http://www.albeu.com/kerko.php?fraza=Rugova
http://www.albeu.com/kerko.php?fraza=shoqates
http://www.albeu.com/kerko.php?fraza=Rugova
http://www.albeu.com/kerko.php?fraza=Zana
http://www.albeu.com/kerko.php?fraza=Rugova
http://www.albeu.com/kerko.php?fraza=Zana
http://www.albeu.com/kerko.php?fraza=shqiptare
http://www.albeu.com/kerko.php?fraza=shqiptare
http://www.albeu.com/kerko.php?fraza=shoqates
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Shefqet Balaj zgjidhet këshilltar në Asamblenë e qytetit Horn 

 
Këshilltari i porsazgjedhur ka theksuar se synimi i tij kryesor është integrimi i të gjitha komuniteteve etnike në jetën e 

komunës 

 

 
Shefqet Balaj (majtas) me kryebashkiakun Jürgen Maier 

 

Shefqet Balaj është pjesëtari më i ri i asamblesë së qytetit Horn të Austrisë. 

Këtu ai përfaqëson Partinë Popullore të Austrisë  (ÖVP), që është njëra ndër 

dy partitë më të mëdha të këtij vendi, dhe e cila aktualisht është ë koalicion 

qeverisës në nivel të Austrisë. 

 

I lindur në vitin 1963 në Strellc të Ulët të Deçanit, Balaj ka mbaruar në 

Kosovë fakultetin Filozofik, dega e letërsisë ndërsa në Austri punon si 

depoist. Është po ashtu edhe laborant kimik me profesion. Prej 13 vitesh ka 

shtetësinë austriake, është i martuar dhe baba i katër fëmijëve.    

 
Me anëtarësimin e tij në asamble, më 25 shkurt 2014 Balaj është inkuadruar 

në tri komisione të ndryshme të punës: në komisionin për turizëm, për arsim 

e shëndetësi dhe në atë për verifikim. 

 

Me hyrjen e tij në asamblenë e komunës Horn Shefqet Balaj ka fituar 

mundësinë të punojë në përmirësimin e bashkëpunimit në mes të qytetarëve 

që u takojnë kulturave të ndryshme. 

 

“Përmes prejardhjes së tij dhe përvojës jetësore ai sjell me siguri një 

këndvështrim tjetër në punën e asamblesë komunale, gjë që përbën një shans 

të madh për komunitetin e Hornit”, ka theksuar kryebashkiaku Jürgen Maier 

duke e prezantuar Balajn. 
 

Ndërsa vetë këshilltari i porsazgjedhur ka theksuar se synimi i tij kryesor në 

politikën e Hornit është integrimi. “Njerëzit nga të gjitha grupet etnike duhet 

të dinë të jetojnë së bashku në një komunitet”, shkruan meinbezirk.at. 

 

Balaj është zgjedhur në asamble  pasi që këshilltari që ka qenë para tij me 

vota ka marrë një funksion tjetër. 
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Shkruan: Majlinda Uka-Saliaj, Linz (Austri) 

 

 

 

 

                    ’’Le Donne’’-zyrë këshillimi dhe informacioni për gratë e huaja  në Linz 
(-I-) 

 

Gruaja ka qenë, është 

dhe do të jetë një 

forcë e madhe e cila 

me kontributin e saj 

ndikon ndjeshëm në 
jeten shoqërore të çdo 

vendi. Gruaja në asnjë 

mënyrë nuk duhet 

parë vetëm në 

aspektin prodhues e cila ka ardhur në këtë botë vetëm 

për të sjellë fëmijë në jetë. Ajo duhet respektuar për vetë 

detyrën e madhe dhe fisnike që ka në rritjen e femijëve, 

por dhe që është kontakti i parë në edukimin e këtyre 

fëmijëve dhe në mënyrën e vet çdo nënë e bën këtë më 

së miri.  

 
Gruaja nuk është me ajo e një shekulli me parë. Ajo 

përveçse nënë, kryen edhe detyra e punë të ndryshme. 

Në shoqëritë e zhvilluara gruaja me kohë ka zënë 

vëndin e vet duke e treguar atë në aspektin intelektual, 

politik, administrativ, organizativ, kulturor apo sportiv. 

Por sa të angazhuara janë gratë shqiptare në mërgatë? 

Shoqeria jonë dhe gratë bashkë me të kanë kohë që kanë 

hyrë në jetën integrative si në vendlindje apo edhe në 

mërgim. Janë pikërisht këto gra që kanë studiuar e 

mbaruar shkolla e universitete, që marrin pjesë aktive në 

shoqerinë vendore e jashtë saj. E shembull të tillë ka me 

dhjetra qindra. 
 

Po pjesa tjetër? A është edhe kjo në lartësinë e duhur, 

apo duhet parë edhe një këndvështrim tjetër? E pikërisht 

për këtë pjesë të grave e nënave shqiptare duhet të 

flasim e të ngrejmë zërin. Edhe në vendet e zhvilluara 

evropiane gruaja e mundësitë e  saj janë të niveleve të 

ndryshme. Ku duket kjo? Së pari në diskriminimin që i 

bëhet asaj për të njëjtën punë me meshkujt në shpërblim 

monetar disa here më të vogël. Edhe në aspektin 

shoqëror apo politik në mundesitë e saj të pakta për të 

arritur të njëjtin nivel me burrat pasi detyra e saj primare 
janë fëmijët e këto e kufizojnë ose e pengojnë në rrugën 

drejt zhvillimit profesional të saj.  

 

Sa ndihmohen këto gra e nëna? Kjo qe edhe shkaku 

kryesor që bëri shoqatën „„Lëvizja e Gruas Shqiptare në 

Linz„„ të vijë në idenë e krijimit dhe hapjes të një zyre 

këshilluese për gratë me prejardhje të huaj. Qe kjo 

arsyeja e krijimit të kësaj zyre na thonë krijueset dhe 

punonjëset e kësaj zyre, ajo që na shtyu të 

këmbengulnim e të kërkonim ndihmë në mënyrë që me 

dijet, përvojat dhe kontaktet që kemi t„i mbështesim e 

përkrahim gratë që kanë nevojë. Emri i kësaj zyre 
këshillimi, shoqërimi dhe informacioni “Le Donne “ 

tregon edhe një herë që gratë punojnë për gratë. 

 

Në Linz verpojnë shumë zyra e shoqata të tilla. Por ne 

duke parë edhe shkaqe të tjera të cilat i ndrydhin këto 

gra të kërkojnë ndihmë, na u duk më e arsyeshme dhe 

më produktive të kemi zyrën tonë, në gjuhën tonë, me 

njerëzit tanë, pasi edhe vetë  gjuha,  jeta sociale e njëjtë, 
kultura, mungesa e nevojës së një personi të tretë që do 

ishte një përkthyes por kontaktn direkt me klienten e 

punetoren sociale do jepnin  rezultate më të mira.  

 

Do jetë dhe puna e palodhur e shoqatës dhe e kësaj zyre 

këshillimi që do ju jepte kurajo grave nga Kosova, 

Maqedonia dhe Shqiperia,  por edhe nga vende te tjera 

si Azerbajxhan, Siri, Bosnjë, etj që do kontaktonin 

menjeherë me ne për t„i ndihmuar në një rrugëzgjidhje 

apo drejtim të problemeve te tyre. Dhe pse kjo zyre ka 

filluar aktivitetin e saj ne 8 tetor 2013 ai ka ofruar një 
numër të lartë të këshillimeve në një kohë shumë të 

shkurtër.  

 

Jo vetëm problemet do jenë ato që do zgjojnë 

vëmendjen dhe do bëjnë që punonjëset e kësaj zyre të 

angazhohen me të gjitha mundësitë, por do jenë edhe 

projektet e ndryshme që do fokusohen në vizionin e 

tyre.  Bashkëpunimi dhe angazhimi i shumë shoqatave 

dhe organeve vendore do ju jepte edhe më tepër forcë e 

angazhim drejtuesve të kësaj zyre të re këshillimi. Do 

jenë projektet me vision për ato që gratë tona kanë më 

shumë nevojë për ndihmë dhe më shumë kohë për vete, 
mundësi të mendojnë se edhe ato janë të rëndësishme.  

 

Jo të pakta janë problemet e fëmijëve në shkolla ku 

gratë tona për shkak të barrierave gjuhësore kanë droje e 

turp të shkojnë në shkolla e të konfrontohen me 

mësuesit edhe në ato raste kur fëmija i tyre dënohet 

padrejtësisht. Zyra u ndihmon këtyre grave kur ato kanë 

nevojë për punë, për banesa, në plotësimin e 

dokumenteve apo në orientimin drejt një shkollimi apo 

kursi për një profesion të dëshëruar, mbase edhe të 

mbetur në sirtar. Jo vetëm keshillimi por edhe shoqërimi 
që ju bëhet këtyre grave nga punonjeset sociale dhe 

pedagoget do jua shtojë kurajon për të ecur përpara me 

të gjitha vështirësitë që do ju dalin në jetë. Kjo punë e 

palodhur po jep ngadalë produktivitetin e saj dhe çdo të 

mërkure nga ora 13:00-18:00 rradha e grave që duan të 

këshillohen është tepër e gjatë. Me përgëzimin e urimin 

e tyre që ne si gra patëm guximin të bëjmë një gjë të 

tillë, i japim vetes më shumë përgjegjësi në vazhdimin e 

mëtejshëm të kësaj pune të lodhshme por që na sjell një 

kënaqësi të jashtëzakonshme kur shohim që me dijen, 

përkushtimin dhe angazhimin tonë kemi mundur të 

ndihmojme këto gra që morën guximin të vijnë e të 
hapin zemrën me ne. E këtë e tregon më së miri 

buzëqeshja e urimet e tyre që na lenë pasi largohen. Për 

këtë ne jemi shumë mirënjohëse.  
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Shkruan: Edvana Gjashta, Linz 

 

 

 

 

Takim informues mbi përkujdesin e personave në nevojë 
(-II-) 

 
Pothuajse 50 vjet më parë erdhën në Austri punonjësit e parë sezonalë ose si 

janë quajtur  „„Gastarbeiter„„. Ata punonin, fitonin e në këtë mënyrë 

financonin familjet e tyre, ndërtonin shtëpia, martonin vëllezërit e fëmijët me 

dasma të mëdha. E të gjitha këto rëndonin në kurrizin e këtyre punëtorëve.  

Kurse në këtë kohë janë ata të cilët gjenden në shtëpitë e vetmuara, të 

sëmurë e ndoshta edhe duke luajtur rolin e dados për nipërat e mbesat e tyre. 

Fytyrat e tyre të rrudhura e të drobitura nga lodhja tregon dhimbje, dhimbjen 
për atdheun, dhimbje e mallë për kalldrëmet e gurta ku ata kaluan fëmijërinë, 

dhimbje për njerëzit e dashur që nuk jetojnë më, për të cilët malli i bren pasi 

largësia nuk u ka dhënë mundësinë të jetonin gjatë pranë tyre. Ata jetojnë me 

trup në vendet ku kanë emigruar po zemrën dhe mendjen e kanë në 

mëmëdheun e tyre nga ku kanë edhe rrënjët. „„Emigrim„„, fjalë të cilën e 

dëgjojmë çdo ditë, në çdo zyrë ku duam të informohemi apo të kërkojmë 

punë. E këta njerëz kanë një jetë të tërë që me djersën e tyre kanë ndërtuar 

rrugë, pallate, shkolla e spitale.  

Por a kujdeset njeri për këtë grup-moshë, a kanë të drejtë ata të marrin diçka 
përveç pensionit që ju takon për punën 30 vjeçare që ata kanë kryer? Nëse 

kjo grup-moshë do të kenë probleme shëndetësore apo do të kenë nevojë për 

mbështetje  kush do t‟i përkrahë si dhe ku mund ta marin këtë mbështetje? 

Kjo është një pyetje e cila kohët e fundit dëgjohej jshpesh në zyrën e 
këshillimit të grave me prejardhje të huaj „„Le Donne“ në Linz.  

 

Duke gjetur informacionin e duhur si dhe duke parë interesimin e 

bashkëatdhetarëve u bë e mundur që me 30 janar 2014 në ambientet e zyrës 

së këshillimit „„Le Donne„„ të zhvillohej një takim informues. Tema kryesore 

ishte „„Pflegegeld“ („të hollat për përkujdesjen e personave në nevojë„„). Ky 

takim u realizua nga shoqata  „„Lëvizja e Gruas Shqiptare“ në bashkëpunim 

me infermierin Muhamed Binaku 

që prej shumë vitesh punon pranë 
organizatës „„Volkshilfe„„ në 

repartin ndihma mjekësore në 

ambientet e shtëpisë të personave 

në nevojë. Duke e ditur rëndësinë 

që informacionet përmbajnë në 

vetvete të dy bashkëpunëtoret e 

zyrës së këshillimit vendosen që me 

ndihmën e infermierit Binakut ta 

organizojnë këtë takim informativ. 

Në të nuk morën pjesë vetëm 

personat e një grup-moshe të vjetër 
por edhe familjarë që kujdesen për 

të afërmit e tyre. Infermieri 

Muhahamed Binaku që ka një 

përvojë shumë-vjeçare në këtë 

fushë u sqaroi të pranishmëve gjëra 

me rëndësi me një fjalor të pastër e 

të thjeshtë mjekësor. Gjatë 

prezantimit ai u ndal në pikat 

kryesore duke shpjeguar mirë 

funksionimin e kësaj ndihme nga 

institucioni përkatës.  

 

Ky takim bëri të mundur që të 

pranishmit të krijonin njohje të reja 
me bashkëmoshatare e 

bashkëatdhetarë të cilët jetojnë në 

të njëjtin qytet apo dhe rrethinat e 

tij, duke krijuar kështu lidhje 

miqësore interesante.  
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Shkruan: Lulzim Bazhdaraj, magjistruar në Francë, pranë Fakultetit të Shkencave Humane 

dhe Sociale-dega histori dhe trashëgimi 

 

   

 

 

 

Shqiptarët në Francë dhe mundësia për studime në këtë vend 

 

Shqiptarët që jetojnë në Francë nga të gjitha viset etnike shqiptare (Shqipëri, 

Kosovë, Maqedoni, etj) janë në një numër të vogël dhe të shpërndarë nëpër 

të gjitha pjesët e këtij shteti. Andaj, ku merret parasysh fakti që Franca është 

një shtet shumë i madh numri i vogël i shqiptarëve e bën të pamundur një 

organizim mes tyre. Mendohet që këtu jetojnë rreth 20.000 shqiptarë, por kjo 

shifër nuk është zyrtare. Kohëve të fundit ka një rritje të këtij numri. Tani 

edhe opinoni i gjerë është i informuar se si janë duke jetuar shqiptarët këtu 

dhe cilat janë gjasat e tyre për vendosje dhe fitimin e një qëndrimi të 

përhershëm. Sot, një numër i konsiderueshem i shqiptarëve që jetojnë në 

Francë janë pa status të rregulluar dhe kjo mund të nxisë të rinjtë që të 

merren edhe me veprime jo të mira, si shenjë e dëshpërimit dhe mungesës së 
ndihmës financiare nga ana e shtetit. 

 

Një fenonomen tjetër që ka mundur të shfrytëzohet është shkollimi dhe 

studimet në këtë vend. Nëse flasim për numrin e studentëve shqiptarë është 

vështirë të thuhet saktë një numër sepse kjo lëvizë varësisht prej qytetit dhe 

universiteteve të ndyshme që shpesh japin shifra të përgjigjshme mbi 

studentët e huaj që studiojnë në Francë. 

 

A mund të studiojnë shqiptarët në Francë? 
Sigurisht që po. Sikur ne çdo vendt tjeter edhe Franca pranon studentë nga 

vendet e huaja, bile kjo në një numër jo të vogël. Për shqiptaret për të 
studiuar në këtë vend si pengesë është mungesa e informimit dhe procedurat 

që duhet të ndiqen nga të interesuarit. Sfidë tjetër është gjuha duket ditur se 

populli ynë është pak i ambientuar me gjuhën frënge. Por, të rinjtë duhet të 

parapërgaditen në vendin e tyre ose të vijojnë kursin për gjuhën frënge edhe 

këtu në Francë e që organizohet në kuadër të universitetit (fakulteti i 

gjuhëve). Për të mësuar gjuhën për një vit akademik çmimi është rreth 3.600 

Euro, pa llogaritur këtu shpenzimet tjera si; vendbanimi, ushqimi, sigurimi 

shëndetësor etj. 

 

Proceduart administrative 

Për të fituar të drejtën që të studiohet në Francë proceduarat nuk janë edhe aq 
të komplikuar, Çdo gjë shkon përmes ambasadave (Kosovë-Francë) apo 

edhe me kontakte direkte me universitetin dhe fakultetin përkatës që 

dëshironi të filloni studimet. Për ata që kanë obligim vizat duhet patjeter të 

kalohet përmes ambasadës, por që janë edhe disa parakushte para që të 

pajisen me vizë. Ato janë: 

-Së pari duhet që të keni të përfunduar një fakultet në Kosovë; 

-Të keni njohuri bazike mbi gjuhën frënge dhe pasataj mund të vazhdoni 

perfeksonimin e gjuhës frënge edhe në Francë,  ku si kushte për të filluar 

studimet apo ligjëratat dhe provimet është niveli i gjuhës mbi mesataren ose 

ndryshe si njihet këtu DELF A-2. (njohuri mesatare për gjuhën); 

-Studenti apo kandidati për student duhet të ketë të siguruar mjetet financiare 

nga ndonjë bursë apo me vetë-financim. Shuma duhet të jetë jo më pak se 
6 500 € për vitin akademik (10 muaj); 

-Të ketë një vërtetim apo dëshmi nga fakulteti përkatës që nëse ky person 

vjen në Francë atij i është rezervuar vendi për studime… 

 

Këto janë disa kritere të përgjithshme për të fituar të drejtën si student në 

Francë. Por ka edhe specifika të tjera varësisht nga universiteti dhe fakulteti 

përkatës. Sa i përket vështirësive të 

gjuhës ka disa fakultete ku 

ligjëratat mbahen në gjuhën 

angleze, por jo në të gjitha 

drejtimet dhe në të gjitha 

universitetet e Francës. 

 

Ndërsa ndryshime ka edhe në 

planprogramin dhe sistemin e 

ligjëratave si dhe të notave në 

provime. Një gjë është me rëndësi-
se profesorët janë të afërt me 

studentët si dhe studentët janë 

shumë kolegial mes tyre duke mos 

bërë dallime ndaj studentëve të 

huaj, duke e ndihmuar njëri-tjetrin 

dhe duke shkëmbyre informata dhe 

përvoja mes tyre. Disa Universitete 

kanë si kusht për kalimin e 

semestrit apo tëë vitit notën mbi 

mesatare (vlerësimi bëhet nga 1-20. 

Nota minimale është 1 dhe ajo 
maksimale është 20). Në disa 

universitete secili provim duhet të 

kalohe mbi mesataren (10/20) për 

të kaluar vitin.  

 

Një kriter tjetër është që një student 

nuk mund të qëndrojë më shumë se 

3 vite si student nësë nuk ka kaluar 

asnjë semester apo asnjë vit në 

fakultet. Ndaj këtij studenti merren 

masa duke mos ja dhënë më të 
drejtën të jetë student në asnjë 

universitet në Francë dhe nësë është 

i huaj nuk i vazhdohet karta e 

përkoshme studentore e që janë 

valide një vit. 

 

Unë kam përfunduar me sukses 

studimet e magjistraturës në njërin 

nga këto universitete në shtator të 

vitit 2013. Andaj, personalisht jam 

i gatshëm që të interesuarve për 

studime të ju përgjigjem dhe të ju 
ndihmojë për aq sa kam njohuri 

lidhur me mundësitë e studimit në 

Francë.  
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Fejton aktual

 

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

 

 

 

 

 

 

Kosova në prag të zgjedhjeve parlamentare 

 
  

Zgjedhjet po afrohen. Ato do të 

mbahen këtë vit. Dilema madhore 

mbetet se a do të kemi zgjedhje 

formale, sa për sy e faqe, apo 

zgjedhje të cilat do të jenë në 

funksion të zgjidhjeve të 
problemeve të shumta që kanë 

kapluar Kosovën. Qofsha i 

gabuar, por të gjitha indiciet dhe 

përvojat e deritanishme na flasin 

për zgjedhje që fare pak kanë 

ndryshuar pozitivisht jetën e 

qytetarit. Pas shumë përpjekjesh 

që zgjedhjet të prolongohen deri 

në infinit, më në fundë ato do të 

mbahen. Pushteti i sotëm që më 

shumë i ngjan një grumbulli  
oligarkësh duhet të zbres nga atje 

lart pranë kutive të votimit dhe t‟i 

nënshtrohet votës së lirë. Se a do 

të jetë ajo votë e lirë mbetet të 

shihet. Përvojat zgjedhore deri 

tani e kanë dëshmuar të 

kundërtën.  

Hipotetikisht ta zëmë se do të 
jenë zgjedhje të lira e të ndershme 

dhe supozojmë se fitoj përsëri 

pushteti aktual, çfarë mund të 

pritet në të ardhmen? Përgjigjja 

në këtë pyetje sa është e lehtë po 

aq është edhe e llahtarshme. E 

lehtë nga se të gjithë jemi të 
vetëdijshëm për të bërat dhe të 

pabërat e këtij pushteti, ndërsa e 

llahtarshme sepse është thjeshtë e 

paimagjinueshme që ky pushtet të 

vazhdoj të qeverisë vendin duke 

parë skandalet e një pas njëshme,  

autorë të së cilave janë 

pushtetarët, duke parë rritjen e 

varfërisë, papunësisë, krimit, 

korrupsionit, e shumë vetive të 

tjera që e kanë damkosur 

shoqërinë kosovare. Përsëri 
hipotetikisht ta zëmë se fitoj 

opozita e cila për mua është 

vështirë ta definosh duke parë në 

retrospektivë aktivitetin e saj, por sidoqoftë nëse fiton, çfarë pritet në të 

ardhmen? Përgjigjja në këtë pyetje është shumë më e komplikuar dhe ndoshta 

po aq e llahtarshme. E komplikuar nga se populli ka pritje tepër të mëdha. Kjo 

opozitë është thellësisht e përçarë (e nëse bashkohet për pushtet do të ishte e 

kobshme), e fragmentizuar dhe e dizajnuar në atë mënyrë që vështirë të 

konceptohet si opozitë e mirfilltë. Të komplikuar për të ardhmen e bënë edhe 
fakti se përfaqësuesit e saj (jo thjeshtë liderët, por kryesitë e partive 

opozitare), respektivisht listat përfaqësuese, ka gjasë  të kenë një përbërje me 

emra të shpenzuar dhe të lakuar në shumë afera dhe keqpërdorime. Të 

llahtarshme e bën fakti se në ato komuna ku në zgjedhjet e fundit lokale fituan 

përfaqësues nga partitë opozitare, edhe pse në një periudhë të shkurtër kohore, 

ka simptome tepër domethënëse se kryetarët aktualë nuk po dallojnë  shumë 

nga paraardhësit e tyre nga kampi i tjetër. Për ilustrim po sjell shembullin e 

Prishtinës: Në fakt ne besonim se Shpend Ahmeti u zgjodh më shumë si 

individ e personalitet e më pak si përfaqësues i ‟‟Vetëvendosjes‟‟. Por si 

duket Albin Kurti me sarkazmën e tij prej majtisti të përbetuar ka vendosë që 

të mos bëj politikë lokale ashtu si është e rregulluar me Kushtetutë, por 
përmes Shpendit po tenton të bëjë politikë nacionale, që bie ndesh me parimin 

themelor të qeverisjes lokale. Po ashtu Lutfi Haziri, në përbërje të kabinetit 

tani ka edhe një zonjë me mbulesë në kokë. Asgjë e keqe dhe bile shumë 

respekt për zonjën në fjalë, por e keqja qëndron në atë se Lutfiu edhe gjatë 

fushatës parazgjedhore premtoi se do e lejoj bartjen e shamisë në tërë 

territorin e komunës që do ta udhëheqë. Kjo tregon qartë se ‟‟Luta‟‟ nuk po i 

qëndron besnik qëndrimit prej institucionalisti që proklamon sa herë që e 

përmendë Ibrahim Rugovën. Skandali bëhet edhe më i ndjeshëm kur  kemi 

parasysh faktin se ai vjen nga një parti që mëton të identifikohet me të 

pavdekshmin Dr. Ibrahim Rugova. Çfarë paradoksi: shamia brenda LDK-së!?. 

 

A do të na sjellin zgjedhjet parlamentare nji pushtet të tillë çfarë i duhet 

këtij vendi? 

Janë disa faktorë që më bëjnë të jem pesimist se diçka e tillë do të ndodhë në 

një të ardhme të afërt. Po t‟i shiqojmë dhe analizojmë të gjithë përfaqësuesit 

dhe aktivistët dominantë të politikës kosovare, nga të gjitha subjektet politike, 

përballemi me një fakt të dhimbshëm; nuk ka prurje të reja, nuk afrohen 

njerzë që janë të formuar dhe emancipuar, nuk ka përtrirje në asnjë segment. 

Vazhdojnë të udhëheqin individë të njëjtë. Edhe ndonjë ndryshim që bëhet së 

pari përpunohet dhe fërgohet sipas vullnetit të ‟‟veteranit‟‟ partiak dhe pastaj 

guxon të veprojë. Ndër kushtet kryesore që ju vihen të rinjëve janë: të mos 

flasin, të mos tentojnë të sjellin diçka të re dhe të jenë të dëgjueshëm.   

 
Dikush, dikund në një shkrim thotë ‟‟që të jesh i lirë duhet të heqësh prangat 

nga duart tua‟‟. Ishin vendet më të përparuara të botës ato që na ndihmuan që 

të heqim prangat e sunduesit serb. Por që t‟i heqim prangat që po i vejmë 

vetvehtes është e vështirë që të mendohet se mund të na ndihmoj  as Evropa 

as SHBA-ja, të cilat shumëkush po i fyen e po mundohet t‟i  përbaltë vetëm e 

vetëm se i përkasin civilizimit superior në këtë ruzull tokërsor. 
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Blic Info nga Austria 

 

10 shkurt 2014: Kremtohet Dita e Pavarësisë së Kosovës në Hungari 

 

Në kryeqytetin hungarez, nën përkujdesjen e Ambasadës së Kosovës dhe në 

bashkëpunim me Lidhjen e Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë 

“Aleksandër Moisiu” në Austri u organizua orë letrare artistike në kuadër të 

shënimit të gjashtëvjetorit të pavarësisë së Kosovës. Mbrëmja ishte nën 

patronatin e Sami Ukellit, Ambasador i Kosovës në Hungari. Manifestimin e 

nderoi me praninë e tij edhe Ibrahim Makolli, Ministër për Diasporë i 

Kosovës. Të pranishëm ishin edhe Mira Hoxha, Ambasadore e Shqipërisë në 

Hungari, Iljaz Feta, këshilltar në Ambasadën e Maqedonisë në Hungari, 

Dr.Etleva Lala, drejtoreshë në Katedrën e Albanologjisë në Budapest, Dr. 

Kurt Gostentschnigg, shkrimtar dhe përkthyes, Kamil Weiner, Driton Smakaj, 

etj. (H.M)  

 

 

17 shkurt 2014: Mbrëmje kulturore e filmave të metrazhit të shkurtër nga regjisorë kosovarë 

 

Në këtë mbrëmje kulturore të filmave të metrazhit të shkurtër të mbajtur në 

kinemanë ‟‟Urania‟‟ në Vjenë u shfaqën katër filma: “Kolona“ nga regjisori 

Ujkan Hysaj, ‟‟Kthimi” nga regjisorja Blerta Zeqiri; “Ballkoni” nga regjisorja 

Lendita Zeqiraj dhe “Kulla e Sahatit” nga regjisorja Arzana Kraja, filma të 

cilët u mirëpritën jashtëzakonisht mirë nga publiku shqiptarë dhe ai austriak. 

Të pranishëm në këtë koncert ishin edhe ambasadorë të shteteve të ndryshme, 

ndër të cilët edhe prej vendeve të cilat akoma nuk e kanë njohur pavarësinë e 

Kosovës dhe përfaqësues nga institucionet austriake dhe shoqëria civile. Kjo 

mbrëmje kulturore u zhvillua në një nga kinot më reprezentative të qytetit të 

bukur vjenez.  

 

 

19 shkurt 2014: mbahet për herë të dytë ’’Festa Ballkanike’’ në Vjenë 
 

Nën titullin ‟‟Festa ballkanike‟‟ shoqata ‟‟Freunde der Rudolfsheimer 

Kirche‟‟ nga Vjena për herë të dytë mbrenda katër muajve organizoi një 

manifestim me karakter integrues në të cilin u takuan kryesisht pensionistë 

nga komunitet shqiptare, kroate dhe austriake. Sponzorë të këtij aktiviteti 

ishin ndërmarrja ‟‟Weingartner‟‟ dhe ‟‟Lions Club‟‟, Wien-Belvedere. 

Moderimin e mbrëmjes e bëri Günther Triembacher. Nën përkujdesjen dhe 
mbështetjen e Patrick Poppel, asistentit kishtar të kishës austriako-

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

pëërbëëhej nga pika të shumta muzikore të performuara nga anëtarët e 

shoqatës kroate „„Napredak„„ („„Përparimi„„), performanca instrumentale, 

lexime të poezive dhe tregimeve në gjuhën gjermane dhe shqipe, etj.  

 

 

shkurt 2014: Koncerte të shumta në Austri për nder të festës së Pavarësisë së Kosovës  

 
Edhe këtë fillimvit shoqata të ndryshme shqiptare në Austri kishin 

përgaditur programe të larmishme festive për të shënuar 17 shkurtin, ditën 

e Pavarësisë së Republikës së Kosovës. 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 shumicën prej këtyre aktiviteteve morën pjesë edhe 

përfaqësues të institucioneve austriake si dhe aktivistë dhe intelektualë 

vendas të cilët u ndanë të impresionuar me organizimet në një nivel të lartë 
të diasporës shqiptare në Austri. 

 

 

http://www.ambasada-ks.net/at/repository/images/20140217_mbremja_kulturore_(1).JPG
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OPINIONE: Fjala jonë

Diasporë apo Mes lindjes dhe perëndimit 
 

Të vonuarit e vonuar 

Historikisht identiteti i popullit shqiptar qëndron mes dy 

civilizimeve botërore të cilat kanë ndikuar fuqishëm 

herë në progresin, herë në stagnimin e herë në regresin e 

aspiratave tona për liri dhe bashkjetësë paqësore me 

popujt e tjerë të rajonit. Kjo rrugë plot kriza, përplasje 

dhe kthesa të mëdha ka bërë që vetëdija kombëtare te ne 

të zhvillohet më vonë se sa tek balkanasit tjerë. Nuk 

është rastësi që shqiptarët ishin të fundit në këtë pjesë të 

Evropës të cilët arritën të krijojnë shtetin e tyre 

(gjysmak). Ndër arsyet kryesore për këtë ishin edhe 
afërsia e ,,imponuar„„ me sunduesit osmanë, mungesa e 

elitës dhe mbështetja e vogël e fuqive të mëdha të 

kohës. Megjithatë, për një moment shqiptarët arritën të 

tejkalojnë vetveten, lëvizën përtej hijeve të tyre dhe u 

bënë sovranë të një pjese të tokës së të parëve të tyre. 

Beteja për kombin nuk kishte përfunduar. Ajo vetëm sa 

kishte filluar. 

 

Armik i vetvetes 

Gjatë luftës së dytë botërore shumica dërmuese e 

shqiptarëve u rreshtua kundër nazizimit. Ata që e bënë 
këtë ishin në anën e drejtë të historisë. Të tjerët diku 

tjetër. Por edhe kësaj radhe historia u tregua e 

pamëshirshme me ta duke i lënë për gjysmë shekulli nën 

sistemin komunist, i cili, për ironi të fatit, megjithatë 

ishte më i butë në shtetin e huaj (Jugosllavi) se sa në 

shtetin amë. Diktatura e tmerrshme 45 vjeçare e Enver 

Hoxhës i shkaktoi dëm më të madh kombit tonë se sa 

pushtimi osmano-turk për 450 vite të tëra. Rënia e 

regjimit që kishte krijuar partia e punës e gjeti 

Shqipërinë të katandisur si mos më keq, të varfër, të  

 

 

 

nënshtruar, të përkulur, të izoluar dhe me dinjitet të 

nëpërkëmbur. Duke ikur nga e tërë bota pa e ndjekur 

askush. Sidoqoftë, për një kohë të shkurtër Shqipëria u 

këndell dhe mori veten. Në anën tjetër shqiptarët e 

mbetur andej kufirit kishin mobilizuar forcat për të 

kundërshtuar represionin e shtetit serb. Me sakrificë të 

pashoqe ata arritën që të përfitojnë miqësinë dhe 

simpatinë e tërë botës demokratike. Me këtë edhe 

mbështetjen për luftën e tyre të drejtë e cila kulmoi me 

çlirimin e Kosovës dhe shpalljen e saj shtet. 
 

Të jetosh me të sotmen 

Për shkak të përparimit ende të ngadaltë,  me mungesë 

tradite në zbatimin e demokracisë, me një shoqëri ende 

gjysmë-patriarkale dhe ngatërrim të vlerave me 

antivlerat shqiptarët kanë hapur debatin lidhur me 

përkatësinë e tyre duke tentuar që elementi fetar dhe jo 

ai etno-kombëtar të marrë primatin në formësimin e 

identitetit kolektiv ndër ne. Është për të ardhur keq që 

në të shumtën e rasteve ky diskurs ka marrë formën e 

një ,,orgjie„„ fyerjesh duke rënë në nivel primitiv të 
diskutimit.  

 

Evropa është duke e përcjellur këtë fenomen të ri në 

shoqërinë shqiptare me interesim, vëmendje dhe 

shqetësim. Në këtë kontekst duhet të jemi aq të 

emacipuar sa të mos u japim rastin kundërshtarëve të 

eksistencës sonë në Ballkan që të na akuzojnë si 

,,mbetjet„„ e fundit të Anadollit në këtë territor. 

 

Ne kemi qenë, jemi dhe do të vazhdojmë të jemi në 

perëndim të Anadollit. Sot, nesër dhe mot. Gjer në 

mbarim.  

 

 

Letër nga diaspora 

 

Miku im! 

 

Më thonë se këtë vit në Kosovë 

pranvera erdhi më herët se 

zakonisht. Shpresoj që kjo të jetë 

një shenjë e mirë për një fillim të 

mbarë të vitit zgjedhor. Dhe 
ndryshimeve. Për të mirë, 

natyrisht. Përndyshe, debatet që 

po zhvilloni kohë pas kohe ju 

,,poshtë‟‟ lidhur me gjuhën 

standarde shqipe, dallimeve mes 

dialekteve toskë-gegë dhe 

krahinizmave gjuhësorë neve këtu 

,,lartë‟‟ nganjëherë po na duken të 

panevojshme. Kjo për faktin se ne 

në diasporë jemi të rrezikuar që 

t‟i humbin të dyja këto: edhe 

toskë-edhe gegë. E keqja nuk 
vjen ndryshe, apo!? 

 

 

Jo rrallë kam rastin që në mëgrim të takoj të rinjë e të reja që mbajnë emra të 

bukur shqiptarë, si Alban, Dardan, Teuta apo Drita e të cilët, për fat të keq, 

nuk janë në gjendje të flasin më shumë se katër fjale shqip. Jo pse nuk duan 

por pse nuk i lanë të duan. Kur prindërit u dhanë këta emra ata sapo kishin 

ardhur në perëndim, dhe ate me plot ,,frymë‟‟ patriotike. Me kohë, më shumë 
duke u asimiluar se sa duke u integruar, po ata, nga ,,rreziku‟‟ i mbetjes prapa 

në krahasim me komunitetin vendas, filluan të mënjanonin gjuhën shqipe nga 

komunikimin ditor brenda-familjar, duke u ,,familjarizuar‟‟ çdo ditë e më tepër 

me gjuhën e huaj. Rezultati sot është: fëmijë shqiptarë me emra shqiptarësh, 

me prindër, gjysh e babagjysh shqiptarë të cilët nuk e dinë as dhe një këngë 

apo poezi shqipe, nuk njohin asnjë hero kombëtar, shkrimtar apo sportist 

shqiptarë. E keqja nuk vjen vetëm, apo!? 

 

Miku im i mirë! 

Duajeni atë gjuhë perëndie. Edhe kur ju fyejnë, shajnë e nënçmojnë. Ju së 

paku e kuptoni porosinë. Çfarëdo qoftë ajo. Ne këtu, larg jush, në një kohë dhe 

një vend të huaj, kemi mbetuar rob të zjarrit lakmitar që e ndezëm vetë dhe 
nuk po mund ta shuajmë më. E keqja mban dhe emrin tonë, apo!?  
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Shkruan: Marjan Sebaj-Sopi, Gjermani 

 

 

 

 

 

 

Tolerancë? - Dashuri Vëllazërore! 
                                (pjesa e tretë) 

 
Jo vetëm tolerancë, por mbi të gjitha DASHURI VËLLAZËRORE! 

 

Për të mos qenë i keqkuptuar nga 

vëllezërit e përkatësisë apo 

bidjeve tjera fetare nga unë, cek 

se sot më tepër se kurrë mësohet, 

predikohet e dëgjohet në mesin e 

popullit shqiptar, përmbrenda 

edhe të vet një përkatësie fetare, 

tendencat përjashtuese… Vetëm 

hapeni youtube, revista, TV e 
radiostacione të ndryshme të 

caktuara dhe shihni e keni se çka 

për të parë, dëgjuar, shiquar e 

lexuar. Nëse shënoni emra e 

mbiemra të caktuar (që nuk 

dëshiroj të përmend me këtë rast, 

meqë ata emra në mesin tonë janë 

shumë të njohur dhe numërikisht 

janë bërë mjaft e tepër bile, 

fatkeqësisht), atëherë bindemi se 

sa ka në mesin tonë tolerancë e 

mos të flas për dashuri.  

Dëgjojmë e shohim se liderët 

politikë heçin figura të shenjta 

nga zyret e veta vetëm sepse ajo 

figurë edhe pse me gjak shqiptar 
thuhet nuk është e jona, nuk e 

njohim ne si nënë… Dëgjojmë 

nga deputetë, e mjerisht këta të 

mësuar nga prijësit e tyre fetarë, 

se po deshka të ketë populli 

shqiptar herojnë të ndarë në baza 

fetare. Dëgjojmë nga ta se si 

muslimanët shiitë nuk qenkan 

muslimanë të vërtet, por shumë të 

rrezikshëm me të cilët po deshka 

të mirret edhe ministria e 
mbrojtjës. Apo në anën tjetër  

rrahen hoxhallarët mes veti e 

populli ndahet në musliman të 

mirë e të këqij, të rrezikshëm…ku 

të mirë janë ata nga rryma të 

ndryshme.  

Dëgjoj shpesh kur pyet shqiptari 
shqiptarin a je me hoxhë apo me 

sheh?! Pra, kjo të quhet 

tolerancë?! 

A është tolerancë vetëm pse nuk luftojmë me pushkë e frontalisht mes veti?! 

Sepse jemi dëshmitarë se lufta tjera ka të pandërprera mes shqiptarëve të 

përkatësive të ndryshme fetare e mbrenda fetare! Kjo është tolerancë e 

bashkëjetesë. Ndoshta po, por e vullnetit të mirë jo! 

 

Ende jetojmë në ëndërra, por edhe më keq duke ditur të vërtetën por duke mos 

e pranuar se nuk jemi askund, duke mos ndërmarrë asgjë por vetkënaqemi se 

jemi tolerantë e një! 

 

Mos të harrojmë… 
Mos të harrojmë se nuk mund të jetë gjermani apo italiani më i afërt ndonjë të 

krishteri se sa vëllau i tij shqiptar edhe pse ka besim islam dhe e kundërta si 

mund të jetë turku apo arabi vëlla para vëllut tënd të një gjaku edhe pse jo të 

një përkatësie fetare si ti, por i krishterë (siç ishim të gjithë më parë). Atëherë 

ishim vëllezër, pra ishim vëllezër deri në shekullin e 15-të e më pas jo, apo?!!! 

Asesi nuk guxon të ndodhë kjo. Por që gjithë shqiptarët duhet kuptuar njëherë 

e përgjithmonë se kemi qenë nga fillimi, jemi e do jemi vëllezër të një gjaku.  

Këtë e ka dashur vet Zoti dhe na ka krijuar në atë mes si popull, sepse, askush 

e askurrë nuk është pyetur se kë e dëshiron për vëlla apo motër. 

 

Shqiptarët në Evropë, jam më se i bindur, se për asnjë fqinj të tyre nuk e dijnë 
se cilit besim i përkasin ata. Jo se nuk e dinë shqiptarët po as ata mes veti nuk 

e dinë se kush çka është katolik apo protestant…Pse, sepse e dinë se feja është 

përcaktim, feja është çështje private e personale, dëshirë e tij… e për 

përkatësinë kombëtare e dinë se gjithë-janë o gjermanë, o italianë, etj…  

 

Po ashtu as emri nuk duhet të jetë ajo shenjë e cila përcakton dikë se cilit 

besim i përket, sepse unë kam miqë që janë katolik e bartin emra muslimanë. 

Me këtë dua të them se pavarësisht emrit, bindjes e përkatësisë ne jemi një, 

jemi vëllezër… Vetëm kur arrijmë të duhemi mes veti atëherë do ketë edhe 

tolerancë fetare e politike, tolerancë e drejtësi gjinore, tolerancë e nderim, 

respekt dhe pranim.  
 

Ndoshta sot më tepër se kurrë më parë na nevoitet uniteti, mirëkuptimi e 

harmonia vërtetë vëllazërore. Na nevojitët paqa dhe dëshmia se jemi NJË. Na 

nevojitet mbi të gjitha DASHURIA ndër-vëllazërore shqiptare dhe kështu të 

shkojmë krahë për krah me kombet e përparuara. 

 

Apeloj ta lëmë këtë fjalë tolerancë në mesin e shqiptarëve dhe vërtetë ta 

ndërrojmë dhe pranojmë fjalën dhe veprat në atë që quhet DASHURI. Dashuri 

ndaj njëri-tjetrin si muslimanë (shiitë e sunitë), ortodoksë, katolikë e protestan 

apo çfarëdo përkatësie apo besimi tjetë. Përcaktimi dhe qëllimi i vetëm i yni 

duhet të jetë: e dua, me zemër e dua, sepse është vëlla i im, është gjaku i 

gjakut tim… sepse është uni im, apo më mirë të themi; unë jam ai e ai është 
unë e barabartë me-JEMI NJË- JEMI VËLLEZËR. 

                                                                                                          (fund) 
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Shkruan: Mr. Ndue Ukaj, Kosovë 
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. 

 

Kemi humb një forcë drejtpeshuese 
  
Në sfondin e krizës që ka përfshi Universitetin e Prishtinës, na 
ravijëzohet i gjithë sistemi ynë i katandisur në mjerim, ku 
degradimet politike zënë kryet e radhës, e pas së cilave vijnë 
degradimet në shëndetësi, pamundësia e zhvillimit ekonomik, 
kultura pa ndonjë status të avancuar shoqëror, krizat identitare 
dhe fetare. Thjesht, ka kohë që po e paguajmë shtrenjtë tagrin 

e këtij arsimi jocilësor, të devijuar nga parimet thelbësore që 
ka mësimdhënia dhe mësimnxënia. 
Kur shohim pamjet rreth Rektoratit në Prishtinë, aferat e 
vazhdueshme e alarmante, që kanë përfshi alamet profesorë, 
atëherë na shfaqet përpara korifeu i kulturës shqiptare, Pjetër 
Bogdani, i cili në shek. e XVII,  vajtonte me zemër të plasur e 
me dashuri zhuritëse për atdheun, dvarrjen e dijes dhe 
kërkonte të mos lihej dija e  gjuha e dheut të zhduket, por 

sikur lufton gjithë dheu e bota për vet, të luftohej për t’u 
lartësuar nga urtësia. E në fakt, ndër ne, urtësia është 
plandosur për tokë, e mbi të ka vu thembrën padija e 
arroganca. Parimi i mirënjohur, se vetëm drite e diturisë do 
t‟na shpie përpara, është përmbysur keq. Tani kërkohen 
mendjet e robëruara, shkollimi i kontrolluar dhe universitet që 
prodhon mendje oportuniste. E gjithë kjo, s‟i shërben interesit 
të përgjithshëm, përpos disa profesorëve e politikanëve 

mendjeshkurtër. 
Në vend që universiteti ynë, të riafirmohej dhe të bëhej 
referencë e shëndoshe, ku qytetarët e dëshpëruar në zagushinë 
mbytëse që i ka përfshi, do të mund të drejtonin sytë e 
shpresës, ai është shndërruar në tempull të marrive. E kështu, 
dija ka humb vlerën që duhej të kishte në shoqëri. Për këtë 
arsye, vendi ynë s‟ka autoritete shkencore, politike, kulturore e 
as morale. E gjithë kjo krizë, ka bërë që vendi të mos ketë 

asnjë faktorë drejtpeshues, që ndihmon ruajtjen e ekuilibrave 
të domosdoshëm dhe kohezionit të brendshëm.  Kështu, po i 
shërbehet të keqes, sepse, një shoqëri pa autoritete kulturore, 
shkencore, politike a morale, shndërrohet ne një gërmadhë 
individësh te çorientuar. 
Andaj, me arsye të plotë e të mllefosur, shumë studentë, 
profesorë e qytetarë hedhin akuza mbi ndërtesën e rektoratit, 
ku kërkohet keqja. Ç‟është e vërteta, aty vetëm po shpërthen e 
keqja dhe po kundërmon rënd. Kjo e keqe, i ka rrënjët diku ma 

thellë. Ajo është mbledhur gjatë dhe është ngjizur, ndihmuar e 
përkrah, nëpër selitë e partive politikë dhe të grupeve të 
ndryshme të interesit. Tani, pak është me rëndësi të kërkojmë 
fajtorin. Sepse, po të bëhej një analizë e stërholluar, fajtori 
rezulton të jetë shkapërderdhur dhe gjendet kudo mes nesh, 
mes atyre që kanë bashkëjetuar tinëzisht me këtë të keqe, mes 
atyre që e kanë ndihmuar të keqe, mes e atyre që e kanë hesht 
këtë të keqe dhe mes atyre që s‟e kanë penguar këtë të keqe. 

Natyrisht përgjegjësia ma e madhe bie mbi politikën dhe 
qeverinë, e cila, pamëshirshëm ka abuzuar me dijen, jo vetëm 
duke e politizuar, por edhe duke e përdorur si trampolinë për 
synime tepër të ulëta, si për avancime në karrierë, qëllime 
elektorale, etj. Këto vite, universiteti ju ka shërbyer shumë 
“personaliteteve” të jetës sonë politike, kulturore e shkencore, 
që të ngjiten në majat e shoqërisë, pa meritë, por duke u 
kamufluar pas disa titujve e diplomave të sajuara dhe duke 

shërbyer mirë. 

E krye marria e gjithë kësaj, ishte dhe mbetet vendosja e një 
rektori nga komuniteti i politikës dhe me uniformë politike, në 
krye të Universitetit. 
Dihet se liria shpirtërore, që është parakusht për çdo liri të 
personit, është e ndërlidhur me autonominë e dijes, etikën 
shkencore dhe institucionet e pavarura akademike, që janë të 

afta të krijojnë ekuilibër shoqëror dhe drejtpeshim brenda një 
shoqërie. 
Andaj, dalja nga kjo letargji e mjerueshme që e ka përfshi 
universitetin dhe në përgjithësi institucionet e dijes, është 
detyre prioritare e vendit tonë. Mbi të gjitha, është një mision 
fisnik, qe hap portat kah liria e shpirtit, si parakusht për të 
kultivuar gjitha liritë tjera, si dhe dëshirën për të mirën, të 
vërtetën, drejtësinë. 

Tingëllon e klishetizuar ta përsërisim, por duhet ta rikujtojmë, 
se, liria e shpirtit s‟mund të vjen ne shprehje, kur robërohet 
dija, kur kontrollohen institucionet akademike e shkencore nga 
politika, çfarë do qoftë ajo. 
Një shoqëri me edukim gjysmake, kështu siç e kemi, mund t‟i 
shërbej për një moment, vetëm një politike pa vizione dhe disa 
halldupëve të marrosur, qe vetëkënaqen duke e varfëruar 
vendin e tyre e duke vu në krah grada që s‟i meritojnë dhe s‟ju 

vlejnë pesë pare.  
Liria, perspektiva dhe lumturia e këtij vendi, ngjizet nëpërmjet 
edukimit te mirëfilltë. Prandaj, prioritet i gjitha prioriteteve 
duhet te jetë vendosja e rendit dhe dijës ne Universitet dhe 
largimi i epigoneve te shumte që tash e sa vite kanë ngulfatë 
universitetin dhe na kanë bërë gazi i botës. 
Një shoqëri është e lirë, për aq sa ka shkolla të lira. Andaj, 
beteja për shkollën, është e ndërlidhur me betejën për kombin 

e shtetin. 
Të katandisur në këtë gjendje, e përballë rrokullisjes drejt 
humnerës, duhet kërkuar shtegun e daljes. Dalja nga kjo 
gjendje, s‟është e lehtë, por as e pamundur. 
Si asnjëherë më parë, duhet etikë, për ta ndal hovin e 
degradimit, defetizmit dhe shpresave te vokta që kanë kapluar 
dhe molepsur rrugën e vendit tonë kah e nesërmja. 
Ma shumë se kurrë, shoqëria jonë, ka nevojë të injektohet nga 
etika e përgjegjësisë dhe dashuria vepruese për atdheun, dijen 

e kulturën. E atdheut, shërbimin ma të mirë ja bëjmë me 
shkollim të mirëfilltë, kjo edhe për faktin se arsimi është forca 
ma e fuqishme drejtpeshuese përballë sfidave tjera, nga helmi 
i gjuhës politike, si dhe arma ma e fortë për të ecur drejt 
progresit. 
Thjesht, asgjë ma shumë se ka penguar Kosovën të ec përpara 
këto vite, sesa degradimi i plotë i sistemit arsimor, i cili, ka 
prodhuar e vazhdon të prodhoi mediokritet dhe injorancë, 

kuadro jokompetente, por argatë me mendim servil dhe jo 
kreativ. 
Për fund, e shoh të udhës të përfundojë këtë shkrim, me një 
citat domethënës, të shkrimtarit meksikan David Toscana:“Ne 
e dimë se librat u japin njerëzve ambicie, shpresa dhe dinjitet. 
Nëse ne nuk zgjohemi si të arsimuar njashtu si finlandezët, 
rrugët do të jenë të mbushura me njerëz të zemëruar dhe 
qeveria jonë e frikësuar do të pyesë vetën se çfarë do të bëjnë 

më shumë sesa një trajnim për pjatalarës.” 
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Shkruan: Mr. Sarë Gjergji, Kosovë 
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. Ai po ashtu ishte edhe redaktor 

i revistës për art, kulturë dhe letërsi, e financuar nga Ministria e Kulturës e Kosovës‟‟Kalendari letrar‟‟, Prishtinë.  

 

Teksti biblik në letërsinë shqipe dhe kritika letrare 

 
Libri i librave, Bibla, si një vepër zhanresh të ndryshme, si një 
thesar kulturor dhe vlerash të përhershme për njerëzimin, që 
nga Shën Pali, përgjatë gjithë shekujve, ka qenë e pranishme 
dhe ka ndikuar fuqishëm edhe në kulturën e letërsinë 
shqiptare. Janë motive të shumta, figura, simbole, metafora, 
elemente stilistike etj., që letërsia e përbotshme, pra edhe ajo 

shqiptare, i ka huazuar prej Biblës. Prania e Biblës në letërsinë 
shqipe na shpërfaqet në të gjitha fazat e zhvillimit e të 
gjallimit të saj dhe në përmasa, shkallë e konotacione të 
ndryshme. Në të vërtetë, prania e Biblës në letërsinë shqipe 
vazhdon edhe sot, përfshirë këtu edhe veprat e autorit të këtij 
shkrimi, ndërkaq, kritika letrare jo gjithherë ka qenë në nivelin 
e duhur të vlerësimit të veprave, brenda të cilave, në një apo 
mënyrë tjetër, hasim tekstin biblik. Se cili ka qenë qëndrimi i 

kritikës letrare karshi autorëve, në veprat e të cilëve na 
shpërfaqet Bibla, mund të hetohet po të marrim dhe 
krahasojmë botimin e parë (të ndonjë vepre) me ribotimet e 
mëpastajshme, sidomos në kohën e monizmit, siç ndodh në të 
shumtën e rasteve me letërsinë e periudhës së romantizmit 
shqiptar.  Në fakt, shumë vepra pas ribotimit të tyre na vijnë 
krejt ndryshe nga botimi i parë. Ka heqje teksti nga origjinali e 
futje teksti të ri nga botuesi. Thënë thjesht, ka një shpërfytyrim 

të veprave, një gjymtim të tyre. Kështu ndodh, ta zëmë, edhe 
me veprat: Këngët e Milosaut, Skanderbeku i pafat  dhe Një 
pasqyrë e shtegtimit njerëzor,  të Jeronim de Radës. 
Ndërhyrjet që bëjnë studiuesit, si: Shuteriqi, Andrea Varfi e 
Jup Kastrati, përndryshe redaktorë  në ribotimet e këtyre 
veprave, është aq e madhe sa veprat na dalin krejt ndryshe nga 
origjinali. Ka, pra, siç u tha, heqje teksti nga vepra të 
ndryshme, sidomos të atij që ka të bëjë me derivimet e 

reflektimet biblike, me konceptet e filozofinë kristiane. Kjo ka 
bërë që lexuesi, por dhe studiues të mëpastajshëm të kenë në 
dorë një libër “tjetër”, një libër “ndryshe” nga origjinali dhe 
për pasojë dhe një mendim ndryshe për vepra të caktuara. 
 
Studiuesi i mirëfilltë i letërsisë, po edhe lexuesi i kujdesshëm, 
mund të hetojë një shpërpjesëtim të ndjeshëm midis qenësisë 
poetike të disa autorëve të letërsisë shqipe, si: Buzukut, Budit, 
Bogdanit, Skiroit, De Radës, Nolit, Migjenit, Fishtës, 

Haxhiademit etj., dhe punimeve e studimeve kushtuar atyre 
(A.N.Berisha). Kjo vërehet sidomos gjatë kohës së diktaturës 
komuniste.  Vlerësimet, ndërkaq, na dalin sipërfaqësore për 
këta dhe autorë të tjerë, ndërkohë që kemi dhe historianë të 
letërsisë, të cilët as që iu qasen veprave që kanë ndonjë motiv 
biblik, ose edhe i heshtin fare, siç është rasti me studiuesin 
R.Qosja. Por, megjithatë, kohëve të fundit ka një 
ndërgjegjësim të studiuesve të letërsisë dhe letërsia biblike 

shqiptare ka filluar të jetë temë studimi, ndonëse lë ende për të 
dëshiruar. Një ndihmesë të mirë në këtë drejtim japin autorët, 
si: Anton N. Berisha (me veprat: Burim drite e dashurie, 
Shpresa, Prishtinë, 1999; Gjymtime dhe shëmtime të letërsisë 
së arbëreshëve të Italisë, Shpresa, Prishtinë, 2001), Anton 
Berishaj (me veprat: Retorika dhe letrarësia -Teksti i 
Bogdanit-,  Buzuku, Prishtinë, 2005; Letërsia per-formative, 
Buzuku, Prishtinë, 2010), Femi Cakolli (me veprat: Kodi 

biblik në letërsinë shqiptare, Tenda, Prishtinë, 
2003; Hiperteksti biblik në letërsinë e Kosovës, Tenda, 

Prishtinë, 2006), Isak Ahmeti (me veprat: Kleri katolik 
shqiptar dhe letërsia, Drita, Ferizaj, 1994; Bibla në letërsinë 
shqiptare, Gazeta Rilindja, Prishtinë, 1999) e ndonjë tjetër. 
(Autori i këtij shkrimi bën temën e doktoratës “Teksti biblik 
në letërsinë shqipe”, në Universitetin “Shën Qirili  e Metodi”, 
Shkup). 

 
Po vështruam me kujdes studimet kritike mbi letërsinë, do 
shohim se kemi të bëjmë me një qasje të gabuar studimi e 
interpretimi të shumë veprave që në vete ngërthejnë Biblën në 
çfarëdo forme, shkalle e natyre qoftë ajo (duke filluar që nga 
vepra letrare e Buzukut, Meshari, 1555).  Kjo qasje studimi, 
që vjen edhe si pasojë e mosnjohjes së Biblës, ndërkaq, 
nxjerrë në dukje edhe problemin real (teorik e praktik) dhe 

pasojat, jo vetëm për opinion letrar e shkencor, por edhe më 
gjerë. 
 
Edhe kohëve të fundit, jemi dëshmitarë të hartimit të teksteve  
të ndryshme shkollore nga fusha e letërsisë, ku mungojnë ose 
paraqiten në mënyrë shumë të zbehtë e sipërfaqësore emra të 
rëndësishëm të letërsisë shqipe, disa prej të cilëve i theksuam 
më lart. Duke heshtur ose mënjanuar nga historia e letërsisë 

shqipe vepra të ndikuara nga Bibla, veprat me tekst biblik, 
humbet nga vëmendja e opinionit të gjerë një pjesë e mirë e 
trashëgimisë  letrare e kulturore (e kombit shqiptar). Veç 
kësaj, letërsinë shqipe e izolojmë dhe e shkëpusim nga letërsia 
evropiane, pjesë e së cilës është e në shtratin e së cilës ka 
frymuar e gjalluar që në zanafillën e saj. Për pasojë kemi dhe 
një shkëputje nga kultura dhe identiteti evropian dhe një 
formim ndryshe (jo vetëm letrar e kulturor) të lexuesit. Në të 

vërtetë, mosnjohja dhe injorimi i tekstit biblik në letërsinë 
shqipe ose keqinterpretimi i tij, keqtrajton dhe rrezikon 
trashëgiminë letrare dhe identitetin kulturor të shqiptarëve. 
Kjo, ndërkaq, kërkon përgjigje në pyetjen: Çfarë duhet  bërë 
në mbrojtjen dhe kultivimin e kësaj trashëgimie dhe për 
krijimin e një opinioni të drejtë për të? 
 
Njohja e mirë e Biblës ndihmon që t‟i kuptojmë më mirë 
shumë vepra, jo vetëm letrare, shqipe. Pranimi i faktit se të 

gjitha periudhat e letërsisë shqipe përshkohen në masën më të 
madhe me praninë e tekstit biblik dhe trajtimi korrekt i 
veprave me një  karakter e përmbajtje të tillë, hap mundësinë 
dhe shton gjasat për një profilizim të studimit të letërsisë 
shqipe edhe në rrafshin krijues e edhe në rrafshin kritik e 
historik (Femi Cakolli). Kjo do ndihmonte në krijimin e një 
opinioni të drejtë dhe të vlershëm për letërsinë dhe kulturën  
shqipe në përgjithësi. Kritika letrare shqipe nuk ka qasje të 

drejtë teorike – shkencore karshi veprave me tekst biblik në 
letërsinë shqipe. Arritja e njohurive të reja në këtë drejtim do 
ndihmojë edhe në korrigjimin e kritikës së deritashme letrare 
në raport me këtë letërsi, që do thotë një rivlerësim i saj. 
Rishkrimi i historisë së letërsisë shqipe, një rikompozim i saj, i 
çliruar nga faktorë jashtë letrarë e nga ideologji, të çfarëdo 
lloji qofshin,  është më së i domosdoshëm, ndryshe shqiptarët 
rrezikojnë të humbasin shpirtin e vërtetë të artit të tyre, palcën 

e identitetit të tyre, jo vetëm kulturor.  
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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 tretë) 

 

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)  

 

Emërtimi “shaman” është i shekujve të fundit, por në 

gjuhën shqipe mund ta shprehim më sakt me emrin 

“Kreu” apo “Ati”, siç e gjejmë për mbretin-bari të 
Thesprotisë pellazge (Niko Stillo “Etruskishte 

Toskerishte”). Pa dyshim se ka qënë, jo vetëm i fortë 

fizikisht dhe i gatshëm t‟i vërsulej kujtdo që mund të 

rrezikonte jetën e gjinisë së tij, por edhe një verejtës i 

palodhur i botës që e rrethonte dhe mendimtar, se si te 

mbrohej prej saj. Duke vërejtur, Kreu mësoi të vlerësojë 

forcën e natyrës dhe botës shtazore, por dhe të 

mundësive të njeriut për t‟u mbrojtur. Ky “peshim 

forcash” e shtyu të kërkojë dhe të shpik, për të 

mbijetuar, “mjetet”(por edhe me pamjen e tij), për 

“duelin” me kundërshtarin. Ishte Kreu, që morri vëndin 

e ndërmjetësit, midis gjinisë së tij dhe rrezikut, të cilin e 
luftonte por edhe e merrte me të mirë. Shumë shpejt, 

njeriu primitiv vërejti se vetëm me NJE-rën, nuk mund 

të matej, bile as ta shikonte formën e saj, as ta prekte 

dhe as t‟ia dëgjonte zhurmën apo zërin. Fuqia e saj ishte 

kaq e madhe, sa mund të zhdukte çdo gjë të lëvizshme 

apo të palëvizshme në natyrë, bile edhe vetë atë e fisin e 

tij. Kur çfaqej AJO, çfaqej edhe njeriu dhe bota përreth 

tij, kur largohej, bashkë me të zhdukej edhe bota që e 

rrethonte njeriun primitiv dhe sundonte vetëm errësira-

Terri. Ishte AJO që krijonte gjithshka! Fuqia e saj bënte 

të mundur të çfaqej e të zhdukej edhe vetë Terrin . 
Atëhere Kreu dhe njerëzit e fisit, vendosën ta nderojnë, 

ta marrin me të mirë, t‟i kushtojnë valle dhe muzikë, t‟i 

çojnë një pjesë nga gjahu dhe prodhimet e tyre.  

 

Në mëndjen e njëriut primitiv, akoma shumë pranë 

botës shtazore, AJO ishte DRITA! Studiuesi Jaho 

Brahaj me të drejtë e emërton “Nëna e Madhe e Dritës 

së Jetës”. Kështu lindi Besimi i Dritës hyjnore!  

 

Për të mos u zgjatur në këtë pikë, po sjell një dëshmi të 

përkryer, të studiuesit dhe patriotit Adem Demaçi, me 

titull “Kush është Zoti ?” ku shprehen qartë të gjitha 
karakteristikat fizike, kimike dhe filozofike të kësaj 

dukurie natyrore. Mjafton në vënd të emrit “Zoti”, të 

vendosni “Drita” dhe do të vëreni se nuk do të ketë 

mosperputhje, në asnjë përcaktim: “Zoti është i 

vetëkrijuari dhe krijuesi i gjithësisë e i asgjësisë. Zoti 

nuk ka formë as fillim, as mbarim. Zoti nuk ka pamje, 

as formë, as ngjyrë, as shije, as erë të caktuar. Zoti 

ngërthen në vetvete të gjitha pamjet, të gjitha ngjyrat, të 

gjitha shijet e të gjitha erërat e mundshme. 
 

Zoti është edhe përtej teheve të gjithësisë e cila edhe më 

tutje zgjerohet. Zoti i tejkalon të gjitha dimensionet 

hapësinore e kohore në kuptimin e mendjes së kufizuar 

njerëzore e cila njeh vetëm kohë njëvijore që mbështetet 

në kujtesën e vet të vazhduar që përdorë si pikë të 

brendshme referuese egon e vet. Prandaj, mendja e 

kufizuar në kohë e në hapësirë, duke u mbështetur në 

përvojën e vet, mendon se edhe Zoti edhe shpirti edhe 

energjia duhet ta kenë një fillim të vetin, duhet ta kenë 

të kaluarën edhe të tashmen e vet. Në të vërtetë, vetëm 

mendja dinamike e ka të qartë se Zoti është i 
amshueshëm, sepse ai është vetëm në të tashmen, vetëm 

në prezent. Sepse vetëm e tashmja ka të kundërtën e 

vet… Zoti është gjithkund, sepse Zoti është i 

gjithëpranishëm. Të gjitha shfaqjet ose manifestimet 

fizike, bimore e biologjike janë shfaqje,ose manifestime 

të Zotit. Gjuha e Zotit është heshtja.” 2  

 

Duhet të sqaroj se, Drita është vlerësuar nga njeriu 

primitiv, por edhe sot e kësaj dite, me ngjyrën e bardhë, 

ndërkohë që kjo ngjyrë përftohet nga 7 përbërësit e saj 

me ngjyra të ndryshme. Në këtë kuptim, mund të themi 
se nuk ka një ngjyrë të vetën specifike, sepse përmban 

në vetvete edhe ngjyrat e tjera, pra nuk ka ngjyrë.  

 

 (vijon) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Adem Demaçi: Filozofia e Jetës (II) “Kush është 

Zoti”? - Pashtriku.org, 04. 02. 2013 
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Shkruan: Prof. Dr. Zymer Ujkan Neziri (Prishtinë/Kosovë) 

 

 

                      

 

 

 

Zhuj Selmani-Dëshmor i shquar i kombit dhe i lëvizjes kombëtare shqiptare të shek -XIX- 
(pjesa e parë) 

 
Pak të dhëna biografike për Zhuj Selmanin 

-Vendi i lindjes:  Zhuji lindi në katundin Koshutan, Rugovë, afërsisht më 

1844. Jetoi rreth 30 vjet, afërsisht deri më 1875. 

-Prejardhja: Zhuj Selmani është i biri i Selman Muçës, familja Zymeraj, 

barku Lucëgjekaj, pasardhës të Gjekë Stanishës, vëllazëria Muriq e fisit Kel-

mend. 

*Selman Muça, i ati i Zhujit, pati edhe këta djem: Zymerin, Hysenin, 

Bajramin e Sokolin. Pasardhësit e Selman Muçës sot janë familja Zymeraj.  

 

Koha lindjes së Zhuj Selmanit dhe gjendja në Shqipëri 

Zhuj Selmani lindi në kohën kur kishin kaluar vetëm pak vite nga tri ngjarje 

të mëdha për Lëvizjen Kombëtare në Shqipëri: Masakra e Manastirit, kur 
osmanët prenë në besë 500 burra të shquar të Toskërisë (1830), kur ra 

sundimi gati njëshekullor e familjes kryengritëse të Bushatlinjve në Shkodër 

(1831) dhe kur u bë kryengritja e njohur e Hamzë Kazazit (1834). Në ato 

vite të vështira, por të lavdishme, edhe Rugova dhe viset e tjera të Kelmendit 

vazhdonin me përpjekjet për liri. Është e njohur kryengritja e viteve 1835-

1837, por pas dështimit të saj, një pjesë e rugovasve shpërngulen në Srem, në 

Nikinc e Hrtkovc, Vojvodinë.  

 

E, kur në familjen e Selman Muçës së Gjekëstanishajve të Koshutanit lindi 

Zhuji, Principata e Serbisë kishte hartuar programin e fshehtë politik për 

Serbinë e Madhe, nga Ilija Garashanini (1844), në dëm të madh të 
Shqipërisë, po edhe të disa viseve të Ballkanit, të cilin e kanë përkrahur deri 

më sot politikanët serbë dhe Kisha Ortodokse Serbe.  

                                    

Bëmat heroike të Zhuj Selmanit 

Në vitet kur Zhuji e kreu shërbimin ushtarak të rregullt dhe shërbimin 

ushtarak rezervë, në Shqipëri vazhdonin përpjekjet për liri, kurse Rusia, 

Serbia e Greqia bënin plane për copëtimin e saj. Është i njohur projekti i 

Rusisë, më 1866, për copëtimin e Shqipërisë: gjysma e saj do të bashkohej 

me Bosnjën e Hercegovinën, kurse gjysma tjetër me Thesalinë dhe Janinën. 

Dy vjet më vonë, më 1868, përfundoi marrëveshja ndërmejt Greqisë dhe 

Serbisë për copëtimin e Shqipërisë: Serbia deri në Durrës, kurse Greqia nën 

Durrës e poshtë. 
 

Në anën tjetër, pushteti osman vazhdonte me mbledhjen e taksave të shumta 

në Shqipërinë e robëruar, nga vergjia (për pasurinë e patundshme), e deri te 

taksa e rrugës, taksa e tregut, taksa policore etj. Edhe gjendja në Rugovë e në 

Plavë e Guci, krahas konflikteve në kufi me Malin e Zi, ishte e rëndë, si në 

Rrafshin e Dukagjinit e në Malësi të Gjakovës. Është e njohur qëndresa kun-

dërosmane e viteve 1867-1873.   

 

Nga burimet gojore thuhet se Zhuji qëndroi në Kullën e Sheremetit rreth 10 

vjet. Dihet se pas Dekretit të Gjylahanesë (1839), shërbimi i rregullt ushtarak 

(nizam) zgjaste 4-5 vjet, kurse shërbimi rezervë (redif) zgjaste 7 vjet. Redifët 
e kryenin shërbimin në vendlindje dhe Zhuji, me siguri, ka qenë redif në 

Kullën e Sheremetit, deri në vdekje, më 1875.  

Ka të dhëna, po ashtu nga tradita 

gojore, se Zhuji ka qenë edhe 

lahutar, madje lahutar shumë i zoti. 

Aty, në Kullë, në kohë pushimi, i 

binte edhe lahutës dhe aty këndonte 

këngë epike për paraardhësit e 

shquar. Shokët e tij trima bëheshin 

edhe më të guximshëm për 

qëndresë kur sulmoheshin nga Mali 

i Zi. Kënga e lahutës së Zhujit u bë 

sinonim i mbrojtjes së atdheut deri 

në vdekjen e tij heroike.     
 

Zhuj Selmani, i njohur si Zhuji i 

kufirit, që aq shumë i nxori telashe 

knjazit në Cetinë, Zhuji i Kullës së 

Sheremetit, siç është thënë edhe më 

1991, e bëri vdekjen ashtu si Oso 

Kuka disa vite më parë (1862) dhe 

ashtu ngjashëm si vdiq edhe Mic 

Sokoli disa vite më vonë (1881). Si 

Osa, si Zhuji, si Mici-trima që 

jetojnë gjithmonë. 
Edhe kënga popullore e bën Zhujin 

të pavdekshëm në shumë vise të 

atdheut:  

 

«Kah le dielli e praro hana, 

Zhuj Selman nuk ba mâ nana!», 

 

që dëgjohet edhe sot në të katër 

anët e epikës sonë historike. Zhuji 

ishte sa trim aq edhe i pashëm. 

Rreth 30-vjeçar. I pamartuar. 

Guximit të tij ia kishte lakmi edhe 
knjaz Nikolla. Thuhet se ishte 

oficer kufiri në Jashikovc, kur Mali 

i Zi përpiqej për të pushtuar sa më 

shumë toka shqiptare para se të mb-

ahej Kongresi i Berlinit. Zhuji, i 

betuar se për të gjallë të tij nuk i 

shkelë kujt këmba këndej kufirit: 

 

«Hip në kullë, pisket si zana: 

Merni vesh ju kapetana, 

Merni vesh, kallxoni zekut, 
S’i lshoj Kullat e Sheremetit!». 

 

(vijon) 
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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 dytë) 

 
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. Në kuadër të kësaj vetvetiu lindin edhe disa 
nënpyetje. 

3.Cili shtet i huaj do ta lejonte një veprim të tillë pa ndonjë 

interes madhor që do t'i sillte përfitime të drejtpërdrejta? 
4.Cili shtet i huaj i pakonsoliduar vetë dhe i varur nga 

mëshira e shteteve të mëdha fituese të luftës do t'ia lejonte 
veprimin në territorin e vet të një organizate të tillë, që në 

program e kishte edhe luftën kundër Serbisë, e cila ishte 
aleate e shteteve fituese? 

5.Edhe sikur një gjë e tillë të ishte e mundur pozita 
gjeografike e cilit shtet tjetër, përveç Shqipërisë, do t'i 

mundësonte Komitetit zhvillimin e aktivitetit të tij 
kombëtar? 

6.Cili popull tjetër do t'i hapte shtëpitë dhe zemrat për 
strehimin e të përndjekurve dhe të keqtrajtuarve shqiptarë 

nga serbo-malazeztë përveç vëllezërve të një gjaku? 
7.Cili shtet nuk do ta mbyllte kufirin për ta ruajtur 

"rehatinë" po të mos ishte fjala për dhimbje vëllazërore për 
vëllezërit andej kufirit? 

8. A nuk do të ishin me interes për Shqipërinë e dobët 
marrëdhëniet me shtetet fqinje përfshirë edhe Mbretërinë 

SKS dhe Greqinë, sikur të mos rëndonte mbi trupin e saj të 
dobësuar pesha e çështjes së pazgjidhur kombëtare? 

9. Kush tjetër, pos shtetit kombëtar asaj gjysmë Shqipërie, 
do t'i krijonte aq mundësi veprimi dhe bashkëpunimi 

Komitetit të Kosovës, ku gjatë viteve 1918-1920 Komiteti 
kishte aq ndikim të madh në Shqipëri sa që thuhej që 

Komiteti po qeveris në Shqipëri? 
10.Si do ta mbronte Komiteti, ose Qeveria e Kosovës, 

çështjen e Kosovës në arenën ndërkombëtare ku nuk i 
lejohej pjesëmarrja pa bashkëpunim dhe mbështetje nga 

qeveritë shqiptare? 
11. Cili shtet do të lejonte përpilimin dhe realizimin e 

programit ushtarak, bartjen e armëve nga vendi i vet dhe 

futjen në territorin e një shteti të njohur ndërkombëtarisht? 
12. Në cilin shtet tjetër Komiteti do të kishte siguri më të 

madhe vepruese? 
Këto dhe një varg nënpyetjesh tjera janë dëshmi se pa 

ndihmën dhe pa përkrahjen e shtetit shqiptar veprimtaria e 
Komitetit në vitet 1918-1924 do të ishte e pamundur. Pra, 

gjykimi, evidentimi dhe vlerësimi i rolit dhe kontributit 
historiko-politik të Komitetit të Kosovës nuk mund të 

kuptohet dhe të ndahet nga gjykimi, evidentimi dhe 
vlerësimi i rolit e kontributit historiko-politik të shtetit 

shqiptar të atyre viteve. 
 

Po cili ishte përfaqësimi i Komitetit të Kosovës në organet 
e larta të shtetit shqiptar? Siç dihet Kongresi i Lushnjës 

ngarkoi kryetarin e Komitetit Mbrojtja Kombëtare e 

Kosovës, Kadri Prishtinën, me detyrën e rëndësishme të 
ministrit të Drejtësisë të Qeverisë së dalë nga ky kongres. 

A mund të ishte rastësi përfshirja e kryetarit të Komitetit të 
Kosovës në përbërjen e kësaj qeverie? 

 
Ishin pikërisht aftësitë profesionale, erudicioni intelektual 

dhe besimi në atdhetarinë e tij, vendosmëria dhe 

përkushtimi ndaj çështjes kombëtare faktorët që përcaktuan 
zgjedhjen e tij në kabinetin e parë qeveritar të shtetit të 

saporiformuar shqiptar. Më 9 maj 1921 Kadri Prishtina 
zgjedhet nënkryetar nga Parlamenti i parë shqiptar. 

Komiteti i Kosovës dha një kontribut të çmuar në 
përpjekjet për përgatitjet dhe mbajtjen e Kongresit të 

Lushnjës. Veprimtaria diplomatike e Komitetit të Kosovës 
ishte gjithmonë në shërbim të interesave të larta kombëtare. 

Ajo ishte përherë e pranishme në momentet më të duhura, 
duke dhënë kontribut në shërbim të vullnetit të popullit 

shqiptar, për shpëtimin e Shqipërisë nga pretendimet fqinje 
që përpiqeshin për ta gllabëruar, krahas përkrahjes së 

parezervë për popullin shqiptar të mbetur jashtë kufijve të 
Shqipërisë politike, përpjekjen për lirimin e tij dhe për 

bashkim kombëtar. 
 

Gjatë ngjarjeve të qershorit 1924 Komiteti i Kosovës u vu 
në përkrahje të forcave dhe qeverisë së Fan Nolit. 

Pikëpamjet e nacionalistëve shqiptar që problemi kombëtar 
në instancë të fundit duhëj të zgjidhëj përmes luftës dmth 

të hyrjës edhe të Shqipërisë në luftë për shumicën e 
qeveritarëve shqiptarë ishin politikë iluzore apo 

avanturizëm politik. Divergjencat në mes grupieve politike 
në Shqipëri në atë periudhë u thelluan aq shumë sa që në 

disa raste ishin të pakalueshme. Që shqiptarët në Shqipëri 
përgjithësisht nuk ishin të përgatitur për një politikë 

nacionaliste dëshmon edhe një letër e Mithat Frashërit 
dërguar Bedri Pejanit në të cilën ndër të tjera theksonte: 

"Kosova nuk mund ta ndihmojë Shqipërinë. Shqipëria 
mund ta ndihmojë Kosovën. Për ta ndihmuar Kosovën 

Shqipëria duhet të forcohet. E për t'u forcuar Shqipëria, ajo 

duhet të ketë marrëdhënie të mira me fqinjët. Kjo do të 
thotë t'i kemi punët mirë me serbët dhe grekët. Po, për të 

pasur ne punët mirë me serbët, kosovarët nuk duhet të 
rebelohen‟‟. 

 
Në rethanat e krijuara të mos bindjës dhe mos kordinimit 

veprimtarisë të Komitetit të Kosovës iu ngushtua rrethi i 
veprimtarisë së mëtutjeshme. Megjithatë Komiteti 

“Mbrojtja kombëtare e Kosovës” dhe veprimtaria e mijëra 
luftëtarëve që nën udhëheqjen e tij dhanë jetën për interesat 

e larta të kombit kanë lënë gjurmë të paharruara në 
vetëdijen e popullit tonë dhe do të përkujtohen me krenari 

dhe respekt. 

(fund)
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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 dytë) 

  

  

 

Një dhimbje e madhe kishte rënë 

për familjen e mirënjohur Mrijaj 

dhe në tërë krahinën. Ishte një 

moment delikat dhe tepër i 
ndjeshëm, mbasi, të gjithë së 

bashku, duhet t‟a kthejnë 

dhimbjen në forcë dhe të ruajnë 

gjakftohtësinë, për humbjen e 

madhe, që i ndodhi familjes. 

 

Duhet thënë, se aso kohe situata  

e re e krijuar nga vrasja e babait 

të tij të dashur (që kishte bërë 

shumë për djalin e vet Prenin), 

për intelektualin e ri do të fillonte 
një jetë e re me urrejtje. E 

dhimbshme ishte kjo vdekje e 

parakohshme e babait. Ky ishte 

fat i keq, që i ra si plumb derës së 

familjes Mrijaj. 

 

Gjatë atij viti, sipas traditës 

asokohe, kur dikush vdiste apo 

vritej, dyert e shtëpisë ishin të 

hapura, gjatë tërë viti për miqtë, 

që vinin gjithnjë, për të 

ngushëlluar pjesëtarët e familjes. 
 

Për herë të parë i riu Preni, mundi 

që të njihte shumë të afërm dhe 

miq të të atit, që kishin ardhur për 

të ndarë dhimbjen me te, duke 

qenë kësisoj një kohë e mirë njohje me të gjithë miqtë. 

 

Ai u takua në dhomën e pritjes dhe zhvilloi biseda të ndryshme me shumë prej 
tyre, si: Kapidani i Mirditës Markagjoni, i cili, kishte ardhur i shoqëruar nga 

një numër i madh krerësh dhe bajraktarësh nga trevat e Shqipërisë së Veriut 

dhe Mirditës. Gjatë bisedave në odën e burrave,  Preni, mësoi shumë për 

historinë e familjes, dëshmuar nga tregimet e kujtimet e miqve dhe 

dashamirëve të familjes së madhe Mrijaj, duke filluar me babain e tij Nikollën, 

gjyshin Markun dhe katragjyshin Çunin. 

 

Gjithashtu kjo fatkeqësi, shërbeu si një shkollë e madhe historie, për të mësuar 

me detaje për ngjarje të ndryshme, si: kryengritjet liridashëse, kundër 

pushtuesve shumë shekullorë turq e sllav të hershme të trevës, figurat e 

shquara të atdhedashurisë ndër shekuj, respektin dhe nderimin, që kishin 
përherë vendasit, për të parët e familjes së tij, ku, të moçmit i rikujtonin dhe ia 

thonin me shumë respekt Prenit… 

 

Nuk kanë kaluar as 12 muaj nga tragjedia në familje, Preni, falë respektit dhe 

admirimit, që kishin vendasit për te, në moshën fare të re (kur nuk i kishte 

mbushur as 20 vjeç) emërohet si Kryetar i Komunës së Zllakuqanit.  

 

Edhe pse i ri në moshë, ai kishte përgatitjet e duhura si intelektual i formuar 

dhe edukuar, me kulturë të thellë perëndimore. Por nga ana e tjetër, ai kishte 

dhe shkollën e jetës të marrë drejtpërdrejtë nga banorët vendas, në takimet e 

lira të përditshme, në odat e burrave më në zë të kohës, duke e gërshetuar atë 

me shkollën me tradita familjare, dhënë në mënyrë të vijueshme nga babai i tij 
Nikolla, që ishte e mbeti një ndër burrat më të shquar të asaj kohe. 

 

Ngjarjet historike të atyre vitëve, zhvilloheshin me shumë shpejtësi. Është 

fakt, se trojet etnike shqiptare dhe në tërësi i gjithë Gadishulli i Ballkanit, 

jetonte natën e gjatë të pushtimit të egër të Perandorisë Otomane, që si 

pushtuese u kishte mohur çdo të drejtë popujve dhe më së shumti popullit 

shqiptar, mbi të cilin ra shpata e përsekutimit dhe asgjësimit në shumë 

drejtime. 

 

Për t‟i bërë ballë shtypjes së shumanshme asimiluese, fillojnë të dalin në 

skenën politike lëvizjet kundërturke, të cilat, në vite të mëvonshme vijnë dhe 
shtohen. Gjatë përpjekjeve për liri, pavarësi dhe frenim të asimilimit të 

shqiptarëve, ishin vënë në ballë të kryengritjeve drejtuesit e shumë komunave 

dhe në veçanti fjala e urtë dhe largpamëse e përfaqsuesve të klerit katolik, që 

me ndërgjegje atdhedashurie, nxiste popullin dhe patriotët e vërtetë, për t‟u 

ngritur në këmbë me pushkë në dorë dhe dalë zot fateve të brishta të Atdheut. 

 

Në këtë gjendje u gjend edhe kryeari më i ri në historinë e Kosovës, 

intelektuali i shquar e i vendosur atdhetari sypatrembur Pren Nikollë Mrijaj. 

Ai, qysh në ditët e para të punës si Kryetar i Komunës në Zllakuqan, u lidh 

shumë ngushtë më klerin katolik vendas dhe më gjërë, duke e ditur, se fjala e 

klerikëve katolikë, ka peshë dhe respekt në popull. 

 (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 dytë) 

 

Shkolla fillore shqipe e Fierit, 
frekuentohej kryesisht nga 

djemtë, por me kërkesën 

këmbëngulëse të mësuesve 

(Gjonit e Simonit), të cilët kishin 

krijuar kontakte miqësore me 

familjet qytetare të Fierit, filluan 

të vijnë vajzat e para. Me rritjen e 

numrit të nxënësve e sidomos të 

vajzave, lindi nevoja për mësues 

të rinj. Për të bërë me atraktive 

ardhjen e vajzave në shkollë, 
Gjoni solli nga Shkodra motrën e 

tij Lizen (Rrota) Zojzi e cila i 

mësonte fëmijëve, përveç  

lëndëve të tjera, edhe punën e 

dorës.  

 

Sipas kujtimeve të 

bashkëmoshatarëve, familjarëve 

si dhe të atyre që e njohën 

Gjonin, ai kishte aftësi të veçanta 

drejtuese dhe organizuese në 

aspektin e punës, atë shoqëror 
apo të kohës së lirë. Shpesh ai  

organizonte me fëmijët e 

shkollës, miqtë e kolegët, 

eskursione apo shëtitje për të 

njohur historinë e natyrën e bukur 

të vendit tonë. Vendet e 

mrekullueshme historike që 

ndodhen në zonën e Fierit ishin 

objekti i tregimeve plot pasion të 

Gjonit për nxënësit që e nderonin 

dhe e respektonin shumë. 
 

Gjoni ishte i njohës i apasionuar i 

muzikës botërore. Ai luante me 

shumë mjeshtri në kitarë, 

mandolinë dhe violinë. Në festat 

kombëtare dhe ngjarjet e shkollës 

ai këndonte me zërin e tij të bukur 

këngë patriotike të cilat  

mundohej të ja mësonte edhe 

nxënësve. 

 

Edhe pse ai ishte një mësues dhe 
edukator i pregaditur kishte 

dëshirë të madhe të ushtronte 

prirjen e tij  për fotografinë. Duke 

mos i rrezistuar kësaj dëshire ai 

shpërngulet në qytetin bregdetar 

të Vlorës ku hapë aktivitetin e tij dhe fillon të punojë si fotograf. Dyqani i 
Gjonit ishte në qendër të qytetit në një godinë ku ndodhej edhe banesa e tij.  

Vëllau i tij Simoni, me kërkesën e prindërve të moshuar kthehet në qytetin e 

Shkodrës për tu kujdesur për familjen.  

 

Gjoni ishte mjeshtër i pejsazheve. Ai diti të shfrytëzojë bukuritë e gjiut të  

Vlorës për të realizuar fotografi të cilat kanë mbetur në fondin e artë. 

Njëkohësisht ai fiksonte në film edhe ngjarjet madhore patriotike të cilat 

pasuan në këtë qytet historik. Nuk dua të zgjatem me aktivitetin e tij si 

fotograf mbasi është trajtuar në një shkrim të zotit Q. Vrioni, i cili ka 

përshkruar me dashamirësi aktivitetin e dy fotografëve shkodranë Gjon Rrota 

e Kolë Maca, që të dy fotografë të talentuar. 
 

Vdekja e rrëmbeu Gjonin shumë të ri,  në moshën 38 vjeçare (1931) në kulmin 

e  aktivitetit e krijimtarisë së tij duke lënë gruan dhe djalin në moshë 8 vjeçare. 

Më vonë i biri Gjergji vazhdoi profesionin e babait si fotograf duke krijuar në 

Tiranë fotostudion shumë të njohur “Skënderbeu”. 

 

Gjoni mbledhës folklori... 

Gjatë kontakteve me familjen Rrota u 

njoha me objekte shumë interesante që i 

përkisnin Gjonit. Një kuti duhanit prej 

metali mbi të cilën ishin gdhendur emrat 

e bashkëpunëtorëve austriakë me të cilët 
ai kishte punuar e që në shenjë respekti 

ja kishin dhuruar atij si kujtim. Por 

objekti më i rëndësishëm ishte një fletore 

e vjeter mbi kapakun e së cilës shkruhej 

“Valle shqype, Gjon Rrota 1913”. 

Fletorja ishte ruajtur me kujdes nga 

Tonin Rrota (nipi i Gjonit), i biri i Simon 

Rrotës, i cili ja kishte kaluar këtë pasuri 

më vonë Gjon Rrotës Junior me të cilin 

vendosa kontakt dhe mora këto 

informacione. Në një familje artistësh e 
patriotësh si ajo Rrota ku ishin lindur dhe 

rritur kolosë të shkrimit shqip si At Justin Rrota, apo virtuozi i  penelit dhe i 

ngjyrave mjeshtri Simon Rrota, pasonte me shpërthime ndjenjash poetike, 

atdhedashurie e patriotizmi dhe talenti i Gjon Rrotës. Fletorja përmban vjersha 

apo tekste këngësh epike për atdheun, pavarësinë, trimërinë, Shkodrën e tij të 

dashur, burrërinë e traditat fisnike të shqiptarit, të mbledhura me kujdes e 

përkushtim nga vise të ndryshme të vendit.  

 

Vjershat apo tekstet janë të shkruara me shkrim dore nga mjeshtri Gjon Rrota, 

me një bukurshkrim krejt të veçantë që të bën të emocionohesh, nga ku 

dallohet pasioni dhe e përkushtimi i tij  për folklorin e  atdheun e tij. Janë për 

tu përmendur këngët: Shqypniis, Tingllim, Kanga e Gjin Lekës, Nana 
Trimnesh, Kang e Malit Zii, Kanga e Shkodrës, Djelmnia e Sotshme...”  të 

cilat për nga forca që shprehin janë shpërthime ndjenjash dalë nga shpirti e 

zemra  e popullit të thjeshtë. 

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

   

 

 

 

 

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

 

Nikollë Mrijaj gjithashtu evokon kujtime 
për mësuesin Ndrecë Ndue Gjoka. Ai 

thotë se Ndreca ishte atdhetar i vërtetë. 

Pos përhapjes së dijes ai gjithë aktivitetin 

e zhvillonte për lirin e Kosovës dhe 

bashkimin e saj me Shqipërinë. ‟‟Ne ishim 

miq të pandarë‟‟ thotë Nikollë Mrijaj. 

‟‟Ndreca kishte babën Ndue, dhe dy 

vëllezër Zefin dhe Markun. Zefi vinte 

shpesh në Zllakuqan dhe qëndronte me 

javë të tëra. Ai sillte libra dhe tekste 

shkollore. Ne shpesh përmes tij dërgonim 
misër nga se Mirdita ishte kapluar ne një 

skamje të paparë‟‟.  Nikollë Mrijaj evokon 

shumë kujtime për mësuesin dhe fjalët e 

tij me peshë në popullatë. Ai njihte disa 

gjuhë, thotë Nikolla, si italishten, 

gjermanishten dhe sllavishten. 

 

Gjon Frroku nga fshati Kosh thotë „„me Ndrecën kishim lidhje fisnore. Ai 

vinte shpesh në shtëpinë tonë, sidomos gjatë festëës së fisit (Shën Kollit). Ai 

ende tregon thënjet e mësuesit se „„...shkolla është dritare e jetës„„. Ai  

shpesh fliste për Gjergj Kastriotin, Lekë Dukagjinin, Hasan Prishtinën, Luigj 

Gurakuqin, etj. „„Ne në martesën e xhaxhit tim Ndrecën e kishim edhe 
flamurtar (bajraktar)„„ thotë Gjoni. Shpesh tek ne vinte me Mark Përgjokën 

por edhe Nikollë Mrijen. 

 

„„Qarqet Serbe„„ thotë ai „„disa herë ju kërcënuan me likuidim. Por ai nuk 

hiqte dorë nga veprimtaria e tij atdhetare„„. Gjon Frroku evokon kujtimin se 

si Radosh Toshiq (çetnik) në pranverë të vitit 1944 kishte kurdisur atentat 

për ta vrarë. Atë natë Ndreca kthehej me mikun e tij Sadik Halitin nga një 

mbrëmje tek Pren Palushi në fshatin Radulloc. Por këtij atentati i ra në 

gjurmë Prekë Gjergji, thotë Gjon Frroku. Preka me të dëgjuar lajmëroi 

Marjan Dedën të cilët i dolën në ndihmë me armë, por më pas që të dy u 

detyruan ta lëshojnë Kosovën.  
 

Në këto rrethana dhe me sugjerimin e bashkëpuntorëve të tij më të ngushtë 

Ndrecë Ndue Gjoka u detyrua të largohet nga Kosova për në Mirditë 

(Shqipëri). Ndreca gjatë vitit 1944 në Mirditë zhvillonte prapë veprimtarinë 

e tij mësimore dhe atdhetare. Por ai asnjëherë nuk e harroi Kosovën. Në 

vjeshtë të vitit 1945 ilegalisht erdhi prapë në Kosovë në Lug të Drinit. 

Fillimisht qëndroi një muaj në Zllakuqan, Kosh, Radulloc, Videnjë dhe 

fshatra tjera. Ai kishte vërejtur se regjimi komunist kishte vënë në shënjestër 

njerëzit dhe atdhetarët më të devotshëm të kësaj ane dhe dëshironte t„i merrte 

dhe strehonte për një kohë në Mirditë. Këta edhe ju tha Llesh Gjonit, Pjetër 

Jakut, Prenë Laskut,  Zef Shllakut, etj. Por që të gjithë ata vendosën që të 

qëndrorin në Kosovë. Për rrezikimin e tyre flet e dhëna e më pas tre nga ta 
edhe u vranë.  

 

Në Mirditë Ndreca bashkoi mësues edhe nga nxënësit e tij dhe kolegë të 

shkollës në konviktin e Oroshit si dhe organizoi kurse pedagogjike për t„i 

aftësuar në mësim.. Ai vetëm 
brenda atij viti hapi mbi 50 shkolla 

në Mirditë dhe më gjerë. 

 

Ndrecë Ndue Gjoka tërë rrugën e tij 

të jetës ja kushtoi shkollës shqipe, 

përhapjes së dijes, qoftë në Mirditë 

apo Kosovë. Ai me të drejtë mund 

të radhitet në rangun e mësuesve të 

shkronjave sepse ndoqi po atë rrugë 

me të njëjtin përkushtim të 

paraardhësve të tij që u martirizuan 
për përhapjen e shkronjave. 

 

Dita e kobshme që solli zi në 

historinë mbarëkombëtare shqiptare 

ishte agimi i 17 shkurtit të vitit 

1946 ku Ndreca po kalonte nëpër 

Qafë Vorrez të Kaqinarit. Aty ai u 

vra në pritë nga njerëzit më të errtë. 

Atë ditë popullit ju vra dielli që 

shkrepte shkronjat të cilat ai aq 

shumë i deshi duke i lënë nxënësit 

për të pritur mësuesin e tyre që atë 
ditë të ju mësoj edhe ndonjë 

shkronjë shqipe. 

 

Në Shqipëri për veprimtarinë e tij 

flet mjaft edhe filmi me 

titull “Komisari i Dritës”. Populli 

këtij kolosi i thuri këngë të 

kreshnikërisë, trimërisë dhe 

atdhedashurisë.  

 

Ai u vra por mbeti i pashuar ideali i 
nxënësve dhe bashkatdhetarëve të 

tij për atdhe dhe arsim kombëtar. 

Ai mbeti i pashuar në tërë 

Shqipërinë, Kosovën, Mirditën dhe 

Malësinë. I pashuar kurrë në 

bjeshkët e larta të Fanit dhe zemrat 

e mjedisit të Zllakuqanit. 

 

Lum Fani që e lindi, lum Mirdita që 

e kaliti dhe lum kombi që e pat ketë 

pishtar të arsimit dhe lirisë. 

  

(fund) 
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Kulturë

 

Shkruan: Prof. dr. Bahtijar Kryeziu, Gjilan (Kosovë) 
Prof. dr. Bahtijar Kryeziu është mësimdhënës në Fakultetin e Edukimit të Universitetit të Prishtinës. Këtë profesion e ushtron 

mbi 30 vjet. Përveç angazhimit të tij si mësimdhënës dhe detyrave të ushtruara udhëheqëse në SHLP dhe Fakultetin e Edukimit 

(Qendra në Gjilan) dhe atë të anëtarit të Senatit të UP-së për katër mandate, dr. Bahtijar Kryeziu ka bërë edhe punën e lektorit 

dhe të recensuesit për disa vepra, si dhe për shumë kandidatë për titujt universitarë. Deri më tani ka botuar mbi 140 artikuj dhe 

studime profesionale-shkencore. Ka marrë pjesë në mbi 50 tryeza shkencore, konferenca, simpoziume, kongrese e tubime të 

tjera shkencore, në vend dhe jashtë vendi. Mbi 15 herë ka pasur qëndrime studimore në universitete të shteteve të jashtme. 

Është anëtar i kryesisë së Shoqatës së Gjuhës Shqipe të Kosovës, etj. 

 

 

 

 

Rreth dykuptimësisë së disa shprehjeve gjuhësore dhe kalkeve të shqipes me serbishten
3
 

(pjesa e parë) 

 

Jeta e përbashkët shekullore (herë-herë jo dhe aq e lavdishme) e popujve tanë në hapësirën ballkanike, lëvizja e 

njerëzve, qarkullimi i mallrave dhe ideve, gërshetimi i kulturave, mënyra e jetesës, kontaktet gjuhësore, kanë krijuar një 

spektër të tërë veçorish të përbashkëta, saqë asnjë popull nuk ka shpëtuar pa trashëguar diçka nga një popull tjetër dhe 

asnjë gjuhë nuk ka mbetur e virgjër pa elemente të një gjuhe tjetër. Pra, në kushte e rrethana të tilla zhvillimi e 
kultivimi, me përjashtime pak a shumë të vogla, shumica e gjuhëve të botës, rrjedhimisht edhe ato ballkanike, kanë 

ndjekur të njëjtën rrugë: kanë marrë dhe i kanë dhënë njëra-tjetrës. Në raste të tilla, madje, jo vetëm që formohet 

fenomeni i ashtuquajtur i bilinguizmit (me të cilin problem janë marrë shumë dijetarë të botës, por edhe tanët4), ose 

njohja paralele e dy e më shumë gjuhëve, por, të shpeshtën e herës, ka ndodhur ose ndodh edhe modifikimi i njërës apo 

i tjetrës gjuhë, përforcimi i njërës në dëm të tjetrës, zvetënimi i njërës dhe prosperiteti i tjetrës, huazimi i njërës nga 

tjetra, krijimi i zhargoneve, procesi i integrimit të njërës përballë tjetrës, identifikimi gjuhësor i elementeve të dy 

gjuhëve, asimilimi, interferenca, afazia, disfazia, importimi ose edhe substitucioni gjuhësor etj. Shikuar në këtë rrafsh, 

pra, te shumë fjalë e shprehje gjuhësore të gjuhëve të ndryshme, në veçanti të gjuhëve të shteteve fqinje, ndeshim 

konkordanca të shumta ndërmjet tyre. Megjithëkëtë, mbështetur në natyrën e gjuhëve të caktuara, në tipologjinë dhe 

individualitetin e gjuhëve të popujve të këtij nënqielli, hetohen jo pak fjalë ambiguiteti (me dy e më shumë kuptime) në 

njërën gjuhë, por jo edhe në gjuhën tjetër. Nga kjo rrjedh fare natyrshëm mendimi që me mjetet e një gjuhe s‟mund të 
jepet kuptimi i njëjtë në gjuhën tjetër. Këtu dhe qëndron ai kriteri “relativizues” i një gjuhe me tjetrën. Andaj, ne këtë 

radhë, duke krahasuar disa fjalë e shprehje gjuhësore ndërmjet shqipes e serbishtes, do të pykëzohemi për të vënë në 

dukje ndonjë nga fjalët a shprehjet të cilat në shqipe, bie fjala, kanë dykuptimësi, por jo edhe në gjuhët tjera, në rastin 

tonë, në atë të serbishtes dhe anasjelltas. Por, jo rastësisht këtu, do të zëmë në gojë edhe ndonjë nga ndikimet – 

përkthimet e fjalë për fjalë të shqipes nga serbishtja, të cilat ndikime janë shtresëzuar në kohë dhe fillojnë me dyndjet e 

para sllave, në shekujt VII-VIII, përforcohen në kohën e pushtimeve të perandorive sllave, si ajo bullgare (shek. IX-XI) 

dhe serbe (shek. XI-XII e XIV), e të cilat vijojnë deri në kohët e reja, sidomos në zonat kufitare të kontaktit me 

popullsitë sllave.  

 

Se është kështu, po paraqesim vetëm disa shembuj nga më shumë të tillë 

Në gjuhën shqipe mund të përdorim foljen e zgjedhimit të tretë pi (dykuptimëshe në togfjalësh), si te:  pi ujë (çaj, 
qumësht, kafe, verë...), por edhe pi duhan (që nënkupton: pi, thith cigare), ose edhe është pi, me kuptimin e të dehurit 

etj. Në gjuhën serbe folja pi, prezenti pijem, mund të përdoret për: pijem vodu, kavu, mljeko (pi ujë, kafe, qumësht), por 

nuk mund të përdoret për të treguar veprimin si për ujë, kafe, qumësht, edhe për duhanin. Të thuash a të shkruash në 

serbishte pijem vodu (do të ishte në rregull), folja ka kuptim të plotë dhe të drejtë, por të përdorësh foljen pijem - për 

duhan (në vend të pušim duvan), do të ishte e palogjikshme dhe qesharake.  

 

Edhe shembulli tjetër, i përdorur në gjuhën shqipe aq shpesh: dorën në zemër, për të treguar, bindur ose për të rrëfyer 

për një të vërtetë, në serbishte, që shprehja të ketë kuptim të drejtë dhe të shprehë atë që thuhet në gjuhën shqipe, duhet 

të përdoret togfjalëshi: ruku na srce e jo ruku u srce, edhe pse parafjalës në të shqipes (por edhe parafjalëve te, tek), në 

të shumtën e rasteve i përgjigjet parafjala u e serbishtes (idem u grad “shkoj në qytet”, idem u školu “shkoj në shkollë”, 

por edhe dođi u mene “eja tek unë” etj).  

 

                                                
3
 Kumtesë e lexuar në Seminarin VII të Albanologjisë, me temën bosht “Gjuha  shqipe dhe kontaktet e e saj me gjuhët 

tjera sot” (Tetovë, 26-27 shtator 2013)                               

 
4Me problemin e bilinguizmit janë marrë shumë gjuhëtarë, si p.sh. linguisti i shquar kanadez, V. F. Meki, 

linguistët amerikanë, Mousis Hofman, pastaj Uriel Vajnrih, linguisti Ejnar Haugen, J. Fishmen, Holi, 

shkencëtarja ruse Vereshçagin, bashkëkombësit e saj, Desherijev, Protçenko, Bertaglev, linguisti i shquar 

kroat, R. Filipoviq, psikologu Xhejms Sofieti, dijetari N. Çomski , te ne: R. Ismajli, Sh. Munishi etj.    
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Përveç parafjalës u të serbishtes, që në gjuhën shqipe ka domethënien e parafjalëve në dhe te e tek, siç u theksua më 

sipër, parafjala na e serbishtes ka një ekuivalencë edhe me parafjalët mbi dhe për të shqipes. Ajo përdoret, si te 

shembujt: na stolu, me kuptimin e saj mbi: “mbi tavolinë” etj., por edhe ići na vodu “shkoj për ujë”, “shkoj të marr ujë”, 

na primer “për shembull” etj. Parafjala na, pra, duhet diferencuar dhe dalluar ku dhe si të përdoret, e kur e si të përdoret 

ajo u. 

 

Sipas studiuesit Mihailo Stevanoviq, këto parafjalë të serbishtes, për të cilat shqipja ka parafjalën e vetme të rasës 

kallëzore në, nuk mund të zëvendësojnë gjithnjë njëra tjetrën, kur bëhet fjalë për vend. Mund të thuhet: Radi na 
fakultetu, na klinici, na akdemiji, na višoj akoli..., por: radi u akoli, u bolnici, u zavodu, u opštini.... Ai thekson se në të 

gjitha rastet kur flasim për shkolla të larta ose institucione të ngjashme, duhet përdorur parafjalën na me lokativin5. Rast 

i veçantë kur mund të përdoren paralelisht parafjalët na dhe u me lokativn është para emrit selo, ngase drejtshkrimi i 

serbishtes lejon të thuhet: Živim u selu por edhe živim na selu – në shqip: jetoj në fshat.       

 

Në këtë kuadër, është për të zënë në gojë edhe parafjalën tjetër sllave – të serbishtes o, krahas së cilës në gjuhën shqipe 

po përdoret goxha shpesh, pa të drejtë, parafjala mbi (me prejardhje ndajfoljore), si te shembulli: Fjala është mbi 

mesazhin, mbi filozofinë jetësore, mbi sistemin social të civilizimit të tyre, ... mbi ne banorët e Tokës (shtypi)6. Në këto 

konstrukte fjalish (të paraqitura nën ndikimin e serbishtes: Reč je o poruci; o životnoj filozofiji, o socialnom sistemu 

njihove civilizacije..., o nama stanovnicima zemlje” etj., në gjuhën shqipe nuk do të ishte mirë të përkthehen me 

parafjalën mbi, ngase shembujt e tillë humbin qartësinë e komunikimit. Në vend të kësaj parafjale, pra të parafjalës së 

parme mbi, mund dhe duhet të përdoret parafjala për (e rasës kallëzore): Fjala është për mesazhin; për filozofinë 
jetësore, për sistemin e civilizimit të tyre shoqëror, për ne banorët e Tokës etj.. Paçka, edhe parafjala për e shqipes, e 

cila i përgjigjet parafjalës za të serbishtes, jo çdo herë duhet të “kopjohet” edhe te shembujt shqip. Derisa në serbishte, 

bie fjala, thuhet e shkruhet: Postavlja se za direktora; postavlja se za savetnika; izabran za profesora univerziteta etj., 

etj., në gjuhën shqipe nuk duhet thënë: emërohet për drejtor; emërohet për këshilltar; emërohet për profesor universiteti 

– raste këto që i ndeshim shumë herë në ligjërimin e lidhur, por drejt e shqip do të thuhej: emërohet (zgjidhet) drejtor; 

emërohet (zgjidhet) këshilltar; emërohet (zgjidhet) profesor universiteti, para të cilëve emra funksioni sintaktik i tyre 

nuk e do parafjalën për. “Prandaj parafjalët u, o dhe za nuk duhet të përkthehen gjithmonë dhe në të gjitha rastet me 

parafjalët në, mbi dhe për, sepse këto nuk janë të vetmet ekuivalente të tyre në gjuhën shqipe”7, ngase shprehjet e tilla 

në gjuhën shqipe nuk duhet të ndërtohen sipas gjedhes së serbishtes, me parafjalët në, mbi dhe për, por në raste të tilla 

duhet të respektohet norma e gjuhës sonë. 

 
E deshi puna të merremi me këto parafjalë, sidomos me parafjalët mbi dhe për, sepse diversitetin e tyre kuptimor herë-

herë nuk e ndeshim as aty ku lipset më së tepërmi ta shohim, as te veprat më të rëndësishme të gjuhës shqipe. Sesa është 

i paqëndrueshëm përdorimi i drejtë, përkatësisht jo i drejtë i këtyre parafjalëve në gjuhën tonë (pra i parafjalëve mbi e 

për), dëshmon edhe një shembull. Vëllimi III “Studime mbi leksikun dhe mbi formimin e fjalëve në gjuhën shqipe”, 

botuar nga Ash e RPS të Shqipërisë8, që përfshin studime e artikuj nga fusha e leksikologjisë dhe leksikografisë 

shqiptare, me emrat më të njohur të studimeve albanologjike (Çabej, Kostallari, Ajeti, A. Buda, F. Leka, J. Thomai, Xh. 

Lloshi, E. Lafe, A. Duro etj.), në titullin e kopertinës të këtij botimi, siç shihet, është përdorur parafjala mbi, ndërsa në 

të njëjtin titull të ballinës (frontespici) të kësaj përmbledhjeje punimesh është përdorur parafjala për. Kur kihet parasysh 

se cili është botuesi e kush janë studiuesit e përfshirë në këtë libër, çdo koment është i tepërt.         

 

Edhe shprehjet: Ai erdhi shpejt deri te banesa, ....deri te paratë e mëdha, ....deri te pozita e lartë, janë ndërtime të cilat 
përveç fjalëve shqipe, sintaksën e kanë të gjuhës serbe, që do të thotë se janë kalke të hyra në gjuhën tonë drejtpërdrejt 

nga serbishtja: On je dolazio brzo to stana, ...do veljikih para, ...do veljikog položaja. Në këtë kohë të bizneseve të pista 

e të tenderëve të dyshimtë, janë përkthime të pamatura mirë, të paqarta për shqipen, sepse të thëna kështu do të kishim 

dykuptimësi (fitoi, mori apo vrapoi?), ku njëra, e përkthyer nga serbishtja “bukvalisht” në gjuhën shqipe, do të 

përjashtonte tjetrën, Shqip do të ishte mirë të thuhej: Ai fitoi, mori banesë shpejt;     ..... fitoi shumë para (para të 

mëdha); .... fitoi (i dhanë) pozitë të lartë etj.   

 

(vijon) 

 

 

 

 

                                                
5  Stevanović Miahilo, Savremeni srpskohrvatski jezik II (Sintaksa), Nučna knjiga V, Beograd, 1991, faqe 491.  
6  Shaqir Berani, Përdorimi i parafjalëve në, mbi dhe për në shtypin tone, “Rilindja”, Prishtinë,  

    19. II. 1977, faqe 14. 
7   Shaqir Berani, Po aty. 
8  Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë (Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë), Studime mbi (për) 

leksikun dhe mbi (për) formimin e fjalëve në gjuhën shqipe, Tiranë, 1989.    
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Këndi poetik

 

Shkruan: Prof. Gani Pllana, Prishtinë/Vjenë 

 

 

 

 
 

 

Dikur vjen fundi 
 

Koha ikën, 

mbeten vragë të thella: 
natyra regjistron 

njeriu harron. 

 

Përsëri 

kthim prapa, 

disa befasohen 

kacafytje për asgjë! 

 

Dielli  

përsëri rrezaton: 

lindjet shtohen, 
dhembjet ndalen, 

dikur vjen fundi. 

 

 

 

 

Bibloteka e mësuesit  
 

Dyzet vjet punoi, 

me ditar, 
ndihej krenar: 

nuk mungoi në mësim, 

kur binte shi e borë, 

erë e furtunë. 

 

E deshti librin, 

e do edhe sot, 

nxënësit për mësuesin  

ishin fëmijë, 

që s‟i harron dot 

  
Librat 

në bibliotekën e shtëpisë, 

i ka lexuar të gjitha... 

mësuesi veteran, 

flet me krenari. 

 

Shkruan: Tini Qerragjija, Shqipëri/Itali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimër 

 

Era shkund deborën  

Mbi parvazet përceptuar  

aromash, 

Ndërsa dimri ngroh mollzat, 
Me rrezet kuqaloshe të yjsive... 

Dhe tufani, 

degzohet 

Mes blegerimave të kristalit. 

Aty mbi flukset lakuriqe 

Të majave 

Që nesër shkrihen mbi puthjet 

E pranverës 

 

 

 

Egoist 

 

Emancipuar jashtë  

revolucioneve. 

Shpërblen pulset akrobate  

Të unit 
Me transfuzionet narzisiste 

Të gjungles. 

Aty! 

Në cirkun e mituar majmunësh, 

Ku kacavjerrur 

Zhvesh materjen 

Nën vizon trajtat 

Ushqen fetishet 

Ndërsa ndan udhëkryqet me targat 

intime të vetes 
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Klubi i shahut Arbëria shpallet kampion në ligën e dytë të landit të Vjenës 

 
 

 

E filluar si një iniciativë spontane e disa mërgimtarëve shqiptarë me banim 
në Vjenë dhe adhures të lojës së shahut në qershor të vitit 2012 e themelua 

klubi shqiptar i shahut me emrin domethënës Arbëria. Ky emër u përzgjodh 

në mënyrë unanime duke shprehur përmes tij gjeografinë e të gjitha trojeve 

shqiptar në Ballkan, rajon nga i cili kishin filluar të vinin migrantët e parë 

shqiptarë në Austri që në fillim të viteve të 1970-ta. Kryetar i klubit u zgjodh 

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

Avdyl Gjocaj dhe trajner Agron Çika. 

 

Pas çdo takimi që zhvillonte grupi inicues numri i atyre që i bashkangjiteshin 

këtij projekti rritej dhe më shumë. Qëllimi i kësaj inciative ishte që përmes 

pjesëmarrjes në kampinonatin sportiv të shtetit vendas të presantohet sporti 
shqiptar dhe potenciali i diasporës sonë edh në këtë fushë shoqërore. 

 

Falë mbështetjes së parezervë të pronarit të restaurant ,,Timi„„, Mexhid 

Bislimit me prejardhje nga Kumanova (Maqedoni) u arrit që të sigurohet 

lokai i nevojshëm për zhvillimin e takimeve, trajnimve dhe meçeve. Me 

kohë ky lokal do të shndërrohet në adresën e parë të shahistëve shqiptarë në 

Austri, ndërsa Mexhid Bislimi do të jetë sponzori kryesor i klubit. Një tjetër 

mbështetës material do të jetë ndërmarrja „„Alba-Kopie„„ me pronar Xhevat 

Balaj me prejardhje nga Peja. 

  

Në ndërkohë klubi i shahut Arbëria u regjstrua pranë autoriteve përkatëse 

austriake dhe në pritje të fillimit të pjesëmarrjes në kampionatin e rregullt të 
ligës së dytë të shahut në Landin e Vjenës organizoi tre turne shahu për nder 

të ditës së flamurit kombëtar si dhe të pavarësisë së Kosovës. Këto aktivitete 

u shquan si për nga niveli i lartë i organizimit ashtu dhe për nga masoviteti.  

Garat zyrtare filluan në shtator të 

vitit 2013. Që nga xhiroja e parë 
klubi Arbëria dëshmoi se disponon 

me një fond shumë të mirë të 

shahistëeve duke vënë kështu 

kandidaturën për pjesën e epërme të 

tabelës. Pas përfundimit të pjesës së 

parë të kampionatit klubi u gjend të 

vend të tretë, pa pësuar asnjë 

humbje. Afati kalimtar u shfrytëzua 

për tu forcuar edhe më tëj me 

lojtarë cilësorë, ndër ta edhe një 

shahist austriak. Me ndeshjen 
kundër klubit Aljehin-Wieden të 

zhvilluar në një nga sallat e 

federatës së shahut të Vjenës me 1 

mars 2014 dhe me fitore 5:1 klubi 

shqiptar i shahut Arbëria u shpall 

edhe zyrtarisht kampinon i ligës së 

dytë të shahut të landit të Vjenës.  

 

Është ky një sukses jo vetëm i 

anëtarëve të klubit Arbëria por edhe 

i tërë diasporës shqiptare në Austri, 

duke bërë që edhe përmes këtij 
sporti të përfaqësojmë vlerat tona 

individuale dhe kolektive.  Për më 

tepër, faqja e klubit në intenet 

www.arberia.at është bërë një ndër 

faqet më të vizituara në diasporën 

tonë.  

 

Klubi përbëhet nga këta lojtarë: 

Harald Penker, Kadri Berbati, 

Agron Çika, Fatos Krasniqi, 

Nexhat Veliu, Shpëtim Bujupi, 
Nexhdet Zenuni, Astrit Zenuni, 

Hamdi Hiseni, Esmir Zenuni, 

Xhevat Xhemaili dhe Anton 

Marku.  

 

http://www.arberia.at/

