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FJALA E REDAKSISË 

 

Të nderuar lexues, 

     Ja kaloi një vit të komunikimit tonë me Ju, dhe tani kemi kënaqësinë e 

posaçme të ju prezentojmë numrin e pestë të revistës ,,Dielli Demokristian'', 

e cila është organ i aktivistëve dhe intelektualëve demokristian 

në Vjenë/Austri, botimi i së cilët realizohet nga këshilli redaktues i saj. Edhe 

kësaj radhe kemi sjellur shkrime nga autorë shqiptarë që jetojnë dhe veprojnë 

jo vetëm në Austri por dhe në Zvicërr, Kosovë dhe Mal të Zi. Risi është një 

shkrim nga Norvegjia. Pra, po vazhdon zgjerimi i hartës gjeografike të 

artikullshkruesve tanë. Temat të cilat i sjellim në këtë numër janë nga më të 

ndryshmet: monografike, historike, politike, aktuale, sociologjike, sportive, 

kulturore,  letrare, etj. 

 

Si dhe deri më tani, ne vazhdojmë të  informojmë për aktivitetet që ndodhin 

në Austri, me theks të veçantë në Vjenë. Po ashtu jemi në  hap edhe me 

zhvillimet politike dhe shoqërore në hapësirat shqiptare, nga ku sjellim 

opinione profesionale dhe të pavarura duke i kontribuar kështu promovimit 

të integrimeve brenda-shqiptare.  

 

Në Kosovë pas përbylljes së procesit të zgjedhjeve parlamentare duket se ka 

pasur një dinamizim të aktiviteteve, sidomos në skenën ndërkombëtare Në 

Shqipëri, për fat të keq, vazhdon kontestimi i rezultateve zgjedhore për 

bashkinë e Tiranës, dukuri kjo e cila duket se do zgjasë edhe më tej. Në 

Maqedoni pritet që pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme shqiptarët të 

fuqizojnë rolin e tyre në vendimmarje. Në ndërkohë Mali i Zi, ashtu si dhe 

Kosova zhvilloi regjistrimin e popullsisë. Në anën tjetër lajm të mirë për 

diasporën shqiptare të Kosovës përbën krjimi i Ministrisë për Diasporën nga 

e cila pritet të gjejë forma për të përkrahur këtë pjesë të qytetarëve që 

Kosovës i dhanë aq shumë. 

 

Për më shumë lidhur me ne dhe temat që kemi ngritur ju mund të na shkruani 

në adresën elektronike:dielli.demokristian@gmail.com Numri i radhës i 

revistës ,,Dielli Demokristian'' do të dalë prapë në shtator të këtij viti. 

          

Këshilli redaktues falënderon të gjithë ata që ndihmuan në botimin e kësaj 

reviste periodike, e  në veçanti ata që dërguan shkrimet e tyre. 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 adresat elektronike të lexuesve në të katër 

anët e botës. 

  

Në fund, redaksia ju uron të gjithë shqiptarëve 12 qershorin, Ditën e Çlirimit 

të Kosovës! 

  

Lexim të këndshëm! 

  

Këshilli redaktues: 

Kristina Pjetri 

Mark Gjuraj 

Vilson Kola 

Lush Neziri 

Mark Marku 

  

Bashkëpunëtorë të jashtëm: 

Hazir Mehmeti 

Anita Marku 

Agron Shala 

Shtjefën Daka 

Valentina Pjetri 

Zef Ndrecaj 

Daniella Radi 

Xhenc Bezhi 

  

 

 

 

 

 

  “Me gjak jam shqiptare; me 

nënshtetësi, indiane. Përsa i 

përket besimit, jam murgeshë 

katolike. Sipas thirrjes, i përkas 

botës. Por zemra ime i përket 

plotësisht Zemrës së Krishtit". 

 

Nënë Terezës, me shtat imcak, 

por me besim shkëmbor, të 

patundur, iu besua misioni të 

kumtonte dashurinë e etur të 

Jezusit për njerëzimin, 

veçanërisht për më të varfërit 

ndër të varfër. "Hyji vijon ta dojë 

botën dhe na dërgon ty e 

mua për t'u shprehur të varfërve 

dashurinë dhe mëshirën e Tij". 

Në shpirtin e saj, përplot me 

dritën e Krishtit e me dashuri të 

zjarrtë për Të, kishte një dëshirë 

të vetme : "Të shuante etjen e 

dashurisë së Tij për shpirtrat 

njerëzore".  
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Shkruan: Hazir Mehmeti, mësues dhe gazetar në Vjenë     

                                                                                                                                          

Përvjetor: Me rastin e 90-vjetorit të daljes së numrit të parë të revistës “Djalëria” 

 

,,Djalëria” e Vjenës, një shkëndijë e pashuar  në kulturën tonë 
(vijon nga numri  i kaluar: pjesa e dytë) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikulli tjetër është i shkruar nga Fuad Asllani, 

diplomat e politikan, i cili në qeverinë e udhëhequr nga 

Mithat Frashëri ishte  Ministër i Punëve të Jashtme, 

kurse i  dënuar nga  diktatura komuniste. Shkrimi mban 

titullin ,,Fuqia e Vullnetit”. Autori i bën një analizë 

forcës së vullnetit në praktikën politike dhe individëve 

si subjekte pjesëmarrës.  Këtë vështirim filozofik me 

shprehje në forcën e politikës e dokumenton me shumë 

shembuj në politikën ndërkombëtare ku Otto Bismarck, 

politikani gjerman merret si njeri i vullnetit të madh në 

bashkimin e Gjermanisë.  Këtu shihet një analizë e 

thellë e një politikani të aftë. Do theksonim shkrim i 

përkthyer nga Raku Buda. ,,Bubuqet e trëndafilit”, 

novelë nga N.Helenau;,,Skënder Beu” nga Xhevat 

Korça; ,,Populli ner teorina e trajta shtetnor”, shkrim 

nga Nush Bushati.  

 

 Numri i parë i ,,Djalërisë” mbyllet me  fjalimin nga 

Jani Basho, të mbajtur në mbledhjen e përgjithshme të 

shoqërisë studentore,,Albania”.  Ja një fragment:,,Pse 

është karakteristike për ne, si shqiptarë, dita e 

themelimit të shoqërisë, se në atë duket një pjesë e 

psikologjisë së shqiptarit, i cili është gati kurdoherë për 

punë që kanë për qëllim të mirën e përgjithshme...” 

 

Padyshim ,,Djalëria” mbetet një shkëndijë në historinë e 

kulturës sonë. Shumë nga bashkëpunëtorët e saj aty e 

provuan artin e të shkruarit dhe komunikimit me 

mërgimtarët po edhe me atdheun, i cili vuante pasojat e 

një robërie të gjatë gati pesëshekullore. Ky grup i 

studentëve shqiptarë të përvuajtur nga gjendja e rëndë e 

atdheut dhe gjendja ekonomike e tyre, pjesërisht u 

përkrah nga qeveria shqiptare e drejtuar nga Ahmet 

Zogu, po edhe nga tribunët kombëtar : Hasan Prishtina e 

Bajram Curri.  

 

 Më 1919 Hasan Prishtina në Vjenë kishte gjetur në 

studime një grup shqiptarësh të rinj, të cilët kishin 

mbetur keq në pamundësi për t`i mbuluar shpenzimet e  

 

shkollimit. Atyre ua heq shpenzimet dhe  ishte  i 

interesuar për t`ua zgjedhur problemin e shkollimit në 

tërësi. Më 11 janar 1919 do t‟i shkruaj mikut të tij, 

rilindësit Sotir Kolonja në Zvicër ,,Këtu në Vjenë ne 

jemi vërtetë si në një burg , apo aty afër”, duke e parë 

gjendjen financiar të rëndë të studentëve shqiptarë.    

 

 Revista, “Djalëria” edhe pse me ndërprerje, shpeshherë 

edhe disa vjeçare, u ruajt deri në ditët e sotme edhe pse 

me shumëçka  për nga niveli dhe forma e botimit është 

për t‟u dëshiruar. Njëri nga numrat e fundit është numri 

i qershorit 2009, i botuar pas angazhimeve të shumta të 

kryetarit të shoqërisë studentore,,Societas Albania”, 

z.Dukagjin Daci dhe stafit redaktues të revistës. Derisa 

në kohën e lindjes së revistës së ,,Djalërisë” studionin 

në Vjenë disa dhjetëra student shqiptarë, tani numri i 

tyre është diku rreth 700 student në të gjitha drejtimet. 

Shumica e tyre me shumë probleme të ish kolegëve nga 

gjeneratat e kaluara, në radhë të parë financiare. Është 

koha e reflektimit më adekuat të shoqërisë sonë. 

,,Djalëria” ishte burim frymëzimi në breza  dhe është 

një pasuri  kombëtare  me të cilën krenohemi. Urimi më 

i mirë në 90- vjetorin e saj do ishte: Të na rrosh shumë 

vite dhe me ideale të realizuara në rrugën e bashkimit 

dhe prosperitetit kombëtar! 

(fund) 
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Shkruan: Xhenc Bezhi 

Salzburgu – qyteti i muzikës 
(vijon nga numri  i kaluar: pjesa e dytë) 

 

 

 
Në dimën asht shumë interesante pjesa para Rezidencës, ku tregtohen 

prodhime të ndryshme ushqimore, tipike për atë periudhë, pije të ngrohta, siç 

asht vena e vlueme etj. Por edhe veshmbathje, si: kapela , doreza, shalle e 

sende të tjera festive në prag të Krishtlindjes dhe quhet Christkindlmärkt 

Nga të dy anët e lumit Salzach asht shtegu për kambësorë dhe vrapues, por 

edhe për biçikleta. 

Qytetin i vjetër i Salzburgut asht i përkryem për shëtitësit dhe tregtim. 

Zanatlinjtë e ndryshëm prezantojnë traditën e tyne shumë të vjetër, si 

punimet në bakër, fotografët, rrobaqepësit, këpucarët dhe prodhuesit e 

pijeve. 

Një kënaqësi tradicionale dhe 

bashkëkohore e kuzhinës gjallon 

shumë ma tepër në rrugët e ngushta 

me oborret e tyne romantike. 

Salzburg ka shumëçka për të ofrue, 

sidomos hotele shembullore e 

restorante për çdo shije. 

Me rreth 12.000 studentë dhe 

qytetin  universitar të Salzburg 

(Paris Lodron University, 

University Mozarteum), si dhe 

shumë qendra konferencash, ai asht 

edhe një qendër e randësishme 

shkencore. 

Poeti i njohun kosovar Ali 

Podrimja ka shkrue një poezi për 

Salzburgun.  Kishte vizitue tri herë  

Salzburgun  në kohë të ndryshme, 

por te tria herët kishte ra shi. 

Atëherë shkruen  një poezi dhe e 

titullon: 

Salzburgu me shi 

 

Nëse dikush humb besimin në Zot, 

duhet të shkojë në Salzburg; 

t‟i lutet Zotit të bjerë shi. 

Dëshira i plotësohet 

Dhe fillon prapë me besue. 

            

                    janar2011 

 

(fund) 
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Blic Info nga Vjena 

 

Artistët studentë lobojnë për Kosovën 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qendra e artistëve ,,My art” në Prishtinë realizoi me 22-23 mars 2011 

projektin e lobimit për njohje të Kosovës dhe heqjen e vizave përmes 

forcës së gjuhës artistike. Mesazhi i veçantë u kushtohej pesë vendeve 

të BE të cilat nuk e kanë njohur Kosovën. Kjo shprehej në veshjet me 

figurat e flamujve të këtyre shteteve si shenjë respekti dhe kërkese. 

Artistët Suad Rama, Klaudia Mula e Liridon Mula si cak të parë kishin 

zgjedhur Vjenën. Forma e veprimit të artistëve ishte pikturimi i direkt 

para vizitorëve, shpërndarja e materialeve informative në sheshin 

Stefansplatz, i frekuentuar ky nga shumë vendor e turistë nga e gjithë 

bota. Ky shesh ndodhet para katedrales Stefansdom, që është simboli 

dhe krenaria vjeneze e austriake.  

------ 

 

 

 

Promovohet vepra e Dr. Nusret Pllanës mbi terrorin serb ndaj shqiptarëve 

 

Publicisti e veprimtari Dr. Nusret Pllana promovoi me 15 prill 2011 në 

Vjenë librin e tij të radhës ,,Terrori i Serbisë pushtuese mbi shqiptarët 

1844-1999“. Është ky ribotimi i tij i tretë, deri tani i përkthyer në 

anglisht, frëngjisht e gjermanisht. Takimi filloi me shfaqjen e filmit të 

tij dokumentar ,,Pas 2000 vitesh rrugëtim” i bazuar në xhirimet e 

drejtpërdrejta nga ngjarjet e luftës dhe masakrat e pushtuesit serb mbi 

popullsinë civile në Kosovë. Promovimi u mbajt nën përkujdesjen e 

Ambasadorit të Kosovës në Austri Dr. Sabri Kiqmari. Në këtë aktivitet 

 

                                                                    ----------- 

 

 

morri pjesë edhe miku austriak 

i Kosovës, z. Mag.Günther 

Rosenits, analist, publicist dhe 

njohës i mirë i rrethanave në 

Ballkan e në veçanti në Kosovë

Andreas Gjecaj mysafir i shoqatës ,,Dardania’’ në 

Vjenë  

Me 14 maj 2011 në Vjenë, nën organizimin e Misionit 

Katolik Shqiptar në Austri (MKSHA) dhe mbështetur 

nga shoqata e posaformuar ,,Dardania''-Vjenë u mbajt 

një ligjëratë nga Andreas Gjecaj, Sekretar i 

Përgjithshëm i Fraksionit të Sindikatave të Krishtera të 

Austrisë (FSKA). Prezentimi u përcoll me interesim nga 

bashkëatdhetarët tanë, në mesin e të cilëve edhe 

intelektualë dhe aktivistë të shumtë. Në manifestim 

morën pjesë edhe një numër i konsiderueshëm i 

studenteve shqiptare në Universitetin e Vjenës si dhe 

miq austriakë të cilët bashkëpunojnë rregullisht me 

MKSHA. 

Të pranishmit 

fillimisht i përshëndeti 

Don Pren Kola, i cili 

prezentoi panelistin e 

ftuar, duke theksuar se 

Andreas Gjecaj rrjedh 

nga një familje 

shqiptare nga Prizreni, 

ndërsa që nga vitet 1970-ta jeton dhe vepron në Austri. 

Ai gjatë karrierës së tij ka mbajtur detyra me 

përgjegjësi, ndërsa që nga viti 2006 është sekretar i 

përgjithshëm i FSKA, institucion ky i cili ka 250 000 

anëtarë dhe është fraksioni i dytë më i madh në kuadër  

 

 

të Federatës së Sindikatave të Austrisë, e cila përbëhet 

nga 1 200 000 anëtarë. 

Në ligjëratën e tij Andreaa Gjecaj u fokusua në historinë 

e themelimit të organizimeve sindikale në Austri, 

krijimin e sindikatave të para në këtë shtet, rolin e tyre 

në shoqëri si dhe sfidat aktuale të punësuarve, duke 

përshfshirë dhe të drejtat dhe obligimet e tyre në raport 

me autoritetet shtetërore dhe punëmarrësve të tyre. 

Në sesionin e pyetjeve dhe përgjegjeve pjesëmarrësit u 

interesuan të dijnë më shumë për kriteret dhe procedurat 

për anëtarësim në këtë fraksion sindikal. Andreas Gjecaj 

poashhtu sqaroi dallimet me organizatat tjera sindikale 

si dhe foli për marëdhëniet dhe bashkëpunimin me 

grupet religjioze dhe partitë politike në Austri. Takimi u 

përmbyll me një koktel rasti 

Duhet theksuar se kjo ligjëratë u mbajt në kuadër të 

bashkëpunimit mes MKSHA dhe shoqatës ,,Dardania''-

Vjenë të cilat planifikojnë që në të ardhmen të ftojnë 

ligjërues të ndryshëm të cilët do të flasin për tema me 

interes për diasporën tonë në Austri. Pritet që në 

ligjëratën e radhës mysafir të jetë Otto Neubauer, 

udhëheqësi i Akademisë në Vjenë. 
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Në Pragë dhe Vjenë mbahet koncerti tradicional për nder të Festës së Pashkëve 

 

Për të tretin vit me radhë, me 24 prill 2011 fillimisht në Pragë e të nesërmen edhe në Vjenë, nën organizimin e Misionit 

Katolik Shqiptar në Austri (MKSHA) u mbajt koncerti familjar me këngë e valle popullore. Kësaj radhe për atmosferën 

e duhur, duke sjellur tek publiku melosin e pastër shqiptar, u përkujdes këngetarja e mirënjohur nga Shqipëria, Vitore 

Rrusha. Me disa këngë u paraqit edhe këngëtari me perspektivë Nikollë Gjini, ndërsa për orkestimin u kujdes muzikanti 

i njohur Zakir Popaj. 

----- 

 

Klubi ,,Lahuta e Malësisë''-Vjenë bëhet pjesë e Ligës Shqiptare të Futbollit në Austri 

 

Me inciativën e disa aktivistëve të Misionit dhe nën mbështetjen e sekretarit të ligës u bë e mundur që në mesin e 13 

ekipeve shqiptare që do të garojnë këtë vit për titullin e më të mirit në futboll të vogël, të regjistrohet edhe ekipi me 

emrin Lahuta e Malësisë-Vjenë. Turneu u parë filloi me 17 prill 2011 ndërsa sezoni sportiv përfundon në tetor, kur 

pritet të shpallet dhe kampioni i ligës, trajneri, gjyqtari, lojtari, golashënuesi më i mirë, ekpi më i diciplinuar, etj. Në 

kuadër të përgaditjeve sa më të mira për pjesëmarrje dinjëtoze në ligë, klubi Lahuta e Malësisë ka themeluar edhe 

strukturat e saj duke emëruar drejtorin, koordinatorin, kryesinë, grupin e donatorëve, atë për menaxhimin e financave, të 

tifozëve si dhe ka krijuar kuadrin prej 25 lojtarëve dhe dy trajnerëve. Ndërkohë, me 26 maj klubi u regjistrua zyrtarisht 

si shoqatë pranë autoriteve austriakë (ZVR-220917863). Klubi ka miratuar dhe statutin, rregulloren e punës, logon dhe 

vulën e saj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- 

 

 

 

 
Mbrëmje interaktive  në Vjenë 

 

Me 10 maj 2011 nën organizimin e Bashkisë së Vjenes (Magistrati nr. 17), konkretisht nga zyra për Integrim dhe 

Diversitet dhe në bashkëpunim me Qendrën Këshillimore për Migrantë u mbajt një mbrëmje informative me temën 

,,Ndyshimi i ligjit për të huajt-2011„„. Ky takim u përcoll nga një numër i madh i bashkëkombasve tanë në Vjenë, 

ndërsa ekspertët e kësaj lëmie njoftuan të pranishimit lidhur me atë se çfarë ndikimi dhe pasoja do të ketë ndryshimi i 

ligjit për të huajt për qëndrim, punësim, azil dhe nënshtetësi. 

 

  ^        
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Info nga MKSHA 

 

 

Ndihmë financiare nga Vjena për disa familje në Kosovë  

 

Nje grup i aktivistëve të Misionit Katolik Shqiptar në Austri që ishte shumë aktiv në organizimin e projekit ,,Ditët e 

Nënës Tereze në Vjenë'' arriti të grumbullojë një donacion në shumën prej 850 euro të destinuar për Kosovën. Tre 

përfaqësues të këtij grupi udhëtuan në muajin prill 2011 në Kosovë dhe shprëndanë këto të holla 8 familjeve me gjendje 

të rëndë sociale, kryesisht në komunën e Gjakovës, por dhe në viset tjera. Është ky një aktivitet për tu përgëzuar, me 

besimin e aksione të tilla do të ndërmerren edhe në të ardhmen. 

----- 

 

E Enjta e Madhe  

 

Në meshën e pasdites të datës 21 prill 2011, në kishën në të cilën mbahen 

liturgjitë katolike në gjuhën shqipe në Vjenë, Don Pren Kola meshtar 

udhëhoqi ceremoninë e quatjur ,,Takimi i Apostujve''. Dymbëdhjetë aktivistë 

të misionit nga vise të ndryshme të Austrisë ishin përzgjedhur këtë vit për të 

qenë të shërbyer nga Don Pren Kola. 

 

Kështu pra këtë ditë besimtarët e krishterë kudo në botë, kanë kremtuan të 

Enjten e Madhe, ditën e parë të Treditëshit të Shenjtë të Pashkëve përmes 

riteve të shenjta. E Enjta e Madhe në mënyrë të posaçme, e në rend të parë 

përkujton e kremton zanafillën, themelimin e Eukaristisë së Shenjtë, dmth. 

themelimin e Meshës së Shenjtë, pra të Kungimit të Shenjtë. Eukaristia e 

Shenjtë është misteri qendror e thelbësor dhe njëherit më i çmueshëm i fesë 

së krishterë, Sakramenti që në vlerat dhe domethëniet e shumta, është kulmi 

dhe gurra e jetës së krishterë, e lutjes liturgjike dhe e misionit Kishtar, siç 

porosit edhe Koncili i II i Vatikanit në mësimet e pasura mbi Eukaristinë. 

 

Të Enjten e Pashkëve, liturgjia paraqitet edhe shembullin e Urdhrit 

Meshtarak, të themeluar nga Krishti në Darkën e Mbrame, apo Urdhrin e 

Dashurisë, të simbolizuar personalisht në Jezusin me larjen e këmbëve të 

Apostujve, të cilin gjest Ai e ripohoi, e shpjegoi dhe dëshmoi deri në fund 

menjëherë pas Darke në Kopshtin e Ullinjve në Gjetsemani.  

 

Pas ceremoninisë zyrtare, takimi i besimtarëve dhe familjeve të tyre vazhdoi 

me një koktel rasti, të ofruar nga nikoqiri Don Pren Kola.  

----- 

 

 

Takimi i kulturave të ndryshme në Vjenë 

 

Me 22 maj në kishën Votivkirche në Vjenë mbajt një takim mes kombeve 

nga të pesë kontinentet. Pas meshës kryesore në të cilën pati edhe lexime të 

ungjillit të shenjtë edhe në gjuhën shqipe, nga ora 14:00 me programe 

kulturo-artistike u paraqiten grupe të ndyshme nga shumë shtete të botës. 

Misioni Katolik Shqiptar në Austri kësaj radhe kishte përgaditur një 

përfaqësim dinjëtoz në bashkëpunim me shoqatën ,,17 shkurti„„ nga Badeni 

afër Vjenës, e cila nën udheheqjen e Tahir Turkajt performoi valle nga 

Rugova si dhe atë të Shotës. Kjo paraqitje u vlerësua shumë lartë nga 

publiku. Në orët e mbrëmjes u mbajt një ligjëratë nga Kardinali i Vjenës 

Christoph Schönborn.  
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Shkruan: Mirash Ndrejaj, Kryetari i BD të PSHDK në Zvicërr 

 
Mirash Nrejaj u lind me 19 shkurt 1965 në fshatin Ramoc, komuna e Gjakovës. Shkollën fillore e përfundoi në vendlindje 

ndërsa gjimnazin në Prizren. Fillimisht punoi si teknik medicional në spitalin e Gjakovës përderisa filloi edhe studimet në 
fakultetin e mjeksisë në Prishtinë. Nga fundi i vitit 1987 ju bashkua turmës së gjatë të mërgimtarëve dhe kaloi në Zvicërr. Në 

qershor të vitit 1992 në kuvendin themelues të degës së PSHDK në qytetin e Sursses u zgjodh sekretar i degës e cila kishte 280 

anëtarë. Në vitin 1996 u zgjodh Kryetar i Degës dhe Koordinator i Bashkësisë së Degëve të PSHDK për Zvicërr. Që nga ajo 
kohë është anëtar i rregullt i këshillit të përgjithshëm të PSHDK në Prishtinë. Në tri palë zgjedhje parlamentare në Kosovë ishte 

kandidat potencial për deputet nga lista e PSHDK. 

 

Organizimi politik i shqiptarëve në Zvicërr 
(pjesa e parë) 

 

Organizimi politik i shqiptarëve në Zvicërr në periudhën 1980-90, kalimi nga organizimi i tipit një-partiak në atë 

pluralist, dhe organizimi dhe struktura e Partisë Shqiptare Demokristiane të Kosovës (PSHDK) në Zvicërr në 

periudhën 1991-1999. 

 

Në kantonin e Gjenevës, që u bashkua me konfederatën 

me 1815, domethënë 500 vjet pas kantoneve të tjerë dhe 

u bë Zvicrra e sotme, të kënaqet shpirti kur sheh 

monumentin e bukur-simbolin e bashkimit: -dy fytyra 

grashë të bukura, njëra që reprezanton Zvicrrën dhe 

tjetra Gjenevën. Krah për krah. Mbi piedestalin që i 

mban janë shkruar këto fjali të bukura:-„një për të gjithë 

e të gjithë për një“. 

  

I shkrova këta rreshta me qëllim që të provoj në 

vazhdim nëse organizimi i shqiptarëve në këtë vend 

mori ndonjë mesazh nga ky simbol zvicrran. Meqenëse 

unë erdha në Zvicërr në gjysmën e dytë të viteve të 80-

ta do të përpiqem që të bëj një përmbledhje të shkurtër, 

duke mos pasur për qëllim që të bëjë një kronologji të 

sistemuar në data. Si pjesmarrës i demostratave të 81-

shit natyrisht se kisha nji dozë të tepruar të ideve fikse 

që na ishin servuar nga grupe të ndryshme dhe lëvizje 

enveriste. I tërë organizimi i mërgatës shqiptare në 

Zvicërr ishte i orientuar në këtë frymë. Unë gjeta në 

Zvicërr pothuajse të njëjtin organizim ashtu sikur në 

Kosovë, Ndonëse është e logjikshme nga se gjithmonë 

dhe në çdo rrethanë zhvillimet në vendlindje janë 

reflektuar direkt edhe në organizimin politik jashtë 

vendit. Kryesisht e tërë veprimtaria e atyre viteve ishte e 

orientuar në kërkesa thjeshtë të turbullta dhe fare të pa 

definuara. Ndonse nuk dua të besoj se shumica e 

aktivistëve të asaj kohe ishin pjesë e qëllimit e një 

organizimi të tillë, por thjesht duke dashur që, siq 

thuhet, :-,,të vënë nji gurë në themelet e shtetit të 

ardhshëm“ që dikush e quante Repulikë e Kosovës, 

dikush Shqipëri e dikush qëllimkeq edhe Republikë 

Islamike. 

 

Unë isha fare i ri në atë kohë andaj edhe e kisha të 

vështirë të gjykoja se çfarë në të vërtetë po ndodhte. 

Ishte një organizim që pas pesë vitesh e kuptova se ishte 

fare shterpë dhe tërësisht i ngarkuar me ideologji 

bolshevike. Shpërndaheshin broshura e fletushka të 

ndryshme në të cilat bëhej thirrje për luftë kundër  

 

 

Serbisë, respektivisht Jugosllavisë (sa e pa vend aq edhe 

naive në atëbotë) si dhe kërkesa për mjete financiare. 

Herë-herë ndodhte që  intelektualët shpalleshin si 

bashkëpuntorë të okupatorit . Gjatë decenies për të cilën 

po flasim, vlen të përmendet efekti pozitiv i organizimit 

të disa protestave nëpër qytete të ndryshme të Zvicrrës. 

Për të paraqitur të vërtetën e dhimbshme të asaj kohe, e 

cila kam përshtypjen se fatkeqësisht po vazhdon të 

frymojë edhe në ditët e sotme, është e nevojshme që të 

bëhet një përmbledhje e përgjithshme nga ana e 

Akademisë së Shkencave të Kosovës, në mënyrë që 

gjithçka të dihet saktësisht dhe pseudopatriotët të ulen 

në vendin e merituar. Por, për fat të keq kjo nuk po 

ndodhë. Kjo nuk ndodhi asnjëherë në historinë e kombit 

tone duke filluar që nga fillet e para të shkrimit shqip e 

deri sot. Historikisht ne njihemi si kombi që më së paku 

e kritikojmë vetveten. Historikisht në të gjitha kohërat 

kemi luftuar dhe rezistuar të ndarë. Kjo ndodhi gjatë 

sundimit otoman, atij fashist e për të vazhduar deri në 

ditët e sotme kundër pushtimit sllav. Pse historia 

gjithmonë është shkruar e shtremëbruar është një temë 

në vete, e që kërkon një qasje krejt të veçantë. Por unë 

duke dashur që t`i ikë kompleksitetit të kësaj teme, dhe 

duke dashur që të jem sa më i qartë me lexuesin do i 

përmend vetëm dy faktorë:  

1) Dëshira e akterëve, pjesëmarrës në ngjarje dhe 

zhvillime me rënëdsi për atëdheun që të i atribuonin 

vetes të gjitha atributet e mundshme që sajon një 

zhvillim, si dhe gadishmëria naive për të bërë gjithçka 

që të jenë në pushtet kanë bërë që historia të shkruhet 

nga njerëz të lapsit por të diktohet nga akterë jo-

intelektualë dhe profiterë.  

2) Frika se, nëse e shkruan të vërtetën do të likuidohesh 

fizikisht ka bërë që e vërteta të shtrembërohet ose të 

mos thuhet fare: Kjo po vazhdon dhe do të vazhdoj të 

mbisundojë edhe sot e tërë ditën duke bërë që vlerat dhe 

anti-vlerat të mbështjellën në një lëmsh që vështirë të 

definohen ndonjëherë. 

 

(vijon në numrin e ardhshëm)
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Sukseset e Mark Markut në Kroaci 

 

Marku: Dua të bëhem këngëtar me famë botërore
1
 

 

 Ai ka shkuar në Kroaci në kërkim të mundësive më të mira për studim në 

violinë, por ka gjetur më shumë se kaq. Prizrenasi Mark Marku është bërë i 

famshëm në fqinjin e dytë perëndimor të Kosovës tek po merr pjesë në 

shown e famshëm televiziv “Kroacia kërkon yll”. Në një bisedë me “Kohën 

Ditore” ai ka thënë se do të dëshironte që të bëhej i njohur nëpërmjet vendit 

të tij. Por kjo ka pak rëndësi në krahasim me synimin që ai i ka vënë vetes.  

 

“Dua të bëhem një këngëtar me përmasa 

botërore”, ka thënë Marku nëpërmjet 

telefonit. Nëntëmbëdhjetëvjeçari nga Prizreni me 

kitarën e tij ngjyrë kafe - në të cilën është 

vendosur numri 5 143, që tregon numrin rendor 

në konkurrencës për spektaklin “Kroacia...” - ka 

mahnitur treshen e jurisë që po vlerëson këtë vit 

garuesit.  

 

Këngëtari i njohur kroat Tony Cetinski, producenti muzikor Goran Lisica - 

Fox dhe gazetarja Ivana Misheriq, janë anëtarët e jurisë të cilët që në 

paraqitjen e parë kanë dalluar Markun. Madje Cetinksi i ka thënë hapur 

konkurrentit kosovar se “është talent i rrallë dhe dëshiron ta shohë në 

finale”. Ai tashmë është futur në finale, në mesin e tre kandidatëve më të 

mirë nga e gjithë Kroacia.  

 

Për bisedë, ai është ndarë vetëm për pak çaste nga provat që po mbahen 

intensivisht në një vilë luksoze në Zagreb. “Jemi të izoluar. Ditën bëjmë 

përgatitjet, ndërsa në mbrëmje shkojmë në studio”, ka treguar Marku. Në 

gjysmëfinale te kësaj gare, të premten, me 10 qershor 2011 Marku do të 

këndojë “live” në përcjellje të orkestrës. Me qejf thotë se do të këndonte një 

këngë në gjuhën shqipe.  

 

“Por fatkeqësisht ne nuk mund t‟i zgjedhim vetë këngët”, ka thënë Marku, 

që megjithatë ndaj vendit ku kaloi 17 vjet nuk ndihet fort borxhli.  

“Dy muaj më parë në një emision të drejtpërdrejtë në televizion kam folur 

dhe kam kënduar shqip këngën „Kur e përcolla ylberin‟”, ka thënë me 

krenari Marku.  

 

Tash dy vjet Mark Marku jeton në Zagreb të Kroacisë. Por qyteti antik i 

Prizrenit zë vend të rëndësishëm në jetën e tij. “Atje i kam lënë ditët më të 

mira dhe më të vështira të fëmijërisë sime”, ka thënë ai. Fillet e adaptimit në 

një kulturë e gjuhë të re nuk i kishte pasur fort të lehta. Në videon që është 

transmetuar gjatë paraqitjes në “Kroacia kërkon një yll”, Marku ka treguar se 

si i kishte thënë të atit t‟ia dërgojë paratë për një biletë që do ta kthente në 

vendlindje.  

 

“Dërgomi paratë, ose u nisa në këmbë për në Prizren”, tregon në video 

Marku, fjalët që i kishte thënë babait të tij gati dy vjet më parë. Marku, si i 

biri i violinistit Kastriot Marku, këtë instrument e ka mësuar qysh si fëmijë. 

Madje, thotë se është rritur me këngë të vjetra qytetare, si ajo e “Kur e 

përcolla ylberin”, refrenin e së cilës nuk heziton ta këndojë as nëpërmjet 

telefonit.  

 

Ndonëse di të luajë në violinë, Marku nuk kishte shkuar në Kroaci për të 

kënduar. Këndimi nuk kishte qenë kurrë në rend të parë.  

                                                 
1
 Burimi: Koha Net : http://www.kohaditore.com/index.php?cid=1,9,56356 

 

 

 

“Më ka dëgjuar profesoresha e 

muzikës, Denis Vasilj, rastësisht 

dhe më ka thirrur menjëherë të 

ushtroj me të”, ka thënë Marku. 

Kjo kishte ndodhur gati një vit 

më parë. Sot, thotë se këndimin e 

bën edhe për të përfituar. Por 

kurrë nuk e paramendon veten si 

këngëtar në kafene. Mëton të 

prekë majat botërore të muzikës.  

 

Teksa i fle muzika e zhanrit pop, 

ai ndjek rrugën e disa idhujve të 

tij. Janë Eric Clapton, Tony 

Cetinski e Toshe Proeski.  

“Shqiptarë nuk ka në këtë rrymë 

të muzikës”, thotë ai. 
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Fjala jonë 
 

Diaspora: Njerëz me dy atdhe! 

Në mërgim të huaj, në atdhe të tepërt 

 

 

Një ndër ligjet e aprovuara nga 

autoritete kosovare ka emrin Ligji 

për Mërgatën. Në ndërkohë u 

krijua edhe Ministria për 

Diasporën. Më konkretisht, për ata 

nga ,,listat plotësuese'' nga 

regjistrimi i fundit i popullsisë në 

Kosovë. Se cilat do të jenë 

qëllimet dhe objektivat e kësaj 

Ministrie mbetet të shihet. 

Sidoqoftë, nuk duhet pasur 

iluzione të mëdha se me këtë po 

fillon edhe zgjidhja e vështirësive 

me të cilat ballafaqohen njerëzit 

tanë jashtë kufinjëve. Por, së paku 

do të  fillohet të  flitet për ta. Edhe 

një herë. Pas 11 viteve. Megjithatë, 

shpresa vdes e fundit. Apo ajo nuk 

vdes kurrë?!. Mirë do të ishte të 

mos vdesim ne para shpresës. 

 

Pas shpalljes së Pavarësisë së 

Kosovës prioritetet e aktivistëve 

dhe ,,aktivistëve'' të diaporës sonë 

janë shumë-shtresuar. Varet kë e 

pyet së pari. Idealistët theksojnë se 

do të angazhohen për bashkim 

kombëtar, realistët nënvizojnë se 

duhet bërë përpjekje për integrimin 

në jetën e komuniteteve vendase 

dhe nuk duhet shpenzuar energjinë 

dhe potencialin në zhvillimet 

politike atje ,,poshtë''. Në anën 

tjetër, materialistët potencojnë 

nevojën e vazhdimit të mbledhjes 

së ndihmave financiare për 

ndërtimin dhe ,,rindërtimin'' e 

atdheut përmes organizimeve 

humanitare që nga SHHB ,,Nëna 

Tereze'', shoqatat islamike, të 

krishtera, partive politike dhe e 

klubeve ,,Alla-Tallava''. Para se të 

mund të diskutohet se cili do të 

ishte opsioni më i mirë për 

avancimin e statusit të diasporës 

sonë ndoshta do duhej të merremi 

me atë se a kemi apo jo problem 

me integrimin ndërshqiptar? Kam 

frikë se çdo ditë e tepër një pjesë e 

madhe e diasporës sonë po 

orientohet drejt produktit final të 

ekonomisë së tregut:-profitit dhe 

vetëm profitit. Jeta po bëhet 

matematikë. Apo ndoshta nuk 

duhet bërë pyetje të reja për të cilat 

mund të merren përgjigje të vjetra. 

 

Në  mërgim të huaj 

Sipas aspektit sociologjik 

gjeneratën e parë të diasporës e 

përbëjnë ata që kanë ardhur në 

perëndim duke mos pasur me vete 

anëtarët tjerë të familjes. Në 

gjeneratën e dytë bëjnë pjesë ata të 

cilët rregulluan leje-qëndrimin 

duke u bashkuar me 

kryefamiljarët, ndërsa gjenerata e 

tretë konsiderohet ajo pjesëtarët e 

të cilës kanë lindur jashtë atdheut 

të prindërve të tyre. Nëse sot 

analizohet ndjenja e tyre e 

përkatësisë, gjenerata e parë në të 

shumtën e rasteve do theksonte:-

mirë këtu e mirë atje, e dyta se nuk 

po gjen vend as këtu e as atje, 

ndërsa gjenerata e tretë se tashmë 

ka filluar të shkëputet nga të 

qenurit ,,fëmijë të familjeve 

shqiptare''. Gjenerata më e re, por 

edhe një pjesë e asaj të dytë po e 

konsideron çdo ditë e më tepër 

vendin ku jeton si atdheun e dytë. 

Në shumë raste dhe të parin. 

Vetëm se një gjë nuk do e kenë të 

lehtë ta realizojnë. E ajo është të 

pretendojnë të bëhen Heinz-a dhe 

Fritz-a.  

 

Në atdhe të tepërt 

Më parë mërgimtarët tanë kishin 

trupin në mërgim e shpirtin në 

Kosovë. Tash më shumë stresohen  

kur vie koha për tu përgaditur për 

pushim në Kosovë se sa kur vie 

dita për tu kthyer në ,,gurbet''. 

Familje të tëra sot gjenden jashtë 

fshatrave dhe qyteteve të tyre të 

lindjes. Kështu që në një formë, 

tash ata kur shkojnë në Kosovë 

shkojnë në ,,gyrbet'', sepse shumë 

pak të afërm të tyre jetojnë ende 

aty.  

 

Është evidente se, duke u munduar 

t'i bëjnë ballë asimilimit, një pjesë 

e madhe e familjeve tona në 

diasporë ka shënuar ngecje në 

shumë aspekte të zhvillimit social, 

përderisa një pjesë e madhe e atyre 

në Kosovë, nën ndikimin edhe të 

serialeve televizive dhe internetit 

është ,,evropianizuar'' edhe më 

shumë se sa këtë e kanë bërë vet 

evropianët. Për shembull:-dikur 

ishte në ,,modë'' që femrat gjatë 

verës të zbulonin belin. Tash këtë 

po e bëjnë me të madhe edhe 

meshkujt kosovarë. Shumë prej 

tyre gjatë të ecurit i mbajnë 

pantallonat për dore apo i ngrehin 

,,zhagas'' ato duke menduar se 

kështu duken me interesant dhe më 

të veçantë. Kjo nuk është kulturë. 

Kjo është çkulturë. 

 

Sa po merret seriozisht diaspora në 

atdhe?. Çka po i ofrohet asaj 

përpos koncerteve bajate ku më 

shumë shkohet për të ,,parë'' 

këngëtaret se sa për t'i dëgjuar 

,,ato''?. Ata poashtu i ,,mirëpresin'' 

radhët e gjatë nëpër sportelet e 

ofiqarisë, reduktimet e rrymës dhe 

ujit si dhe lypësit në çdo lagje dhe 

paralagje. Deri kur kështu? A ka 

më shpresë? Apo ndoshta dhe ajo 

ka (e)migruar diku? 
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Info nga PSHDK 

Themelohet dega e PSHDK në Wiener Neustadt 
 

Siq njofton qendra për informim e Partisë Shqiptare Demokristiane të Kosovës (PSHDK), në qytetin e Wiener Neustadt, 

i cili gjendet rreth 60 km larg Vjenës, me 10 prill 2011 me pjesëmarrjen e 33 delegatëve u themelua dega më e re e  

PSHDK në diasporë. Fillimisht në emër të këshillit iniciues për formimin e degës së PSHDK në Wiener Neustadt 

takimin e hapi Marjan Kola, i cili pasi përshëndeti të pranishmit konstatoi se ekziston kuorumi i nevojshëm për mbajtjen 

e këtij kuvendi, duke marre për bazë faktin se në sallë kishte 33 pjesëmarrës, ndërsa për formimin e degës së PSHDK në 

diasporë, sipas statutit të saj nevojitet pjesëmarrja dhe miratimi i më së paku 26 personave.  

 

Për të udhëhequr me punimet e këtij kuvendi  u emërua kryesia e punës me këtë përbërje: Marjan Kola, Luz Krasniqi, 

Marjan Balaj, Bajram Rama dhe Mark Gjuraj. Kuvendi vazhdoi punimet, ndërsa lidhur me të kaluarën, të tashmen dhe 

të ardhmen e PSHDK referuan Prekë Brahimi, Mark Gjuraj dhe Pren Shala. Pas këtyre referimeve, pjesëmarrësit në 

takim, në mënyrë unanime, pa asnjë votë kundër dhe pa asnjë abstenim miratuan krijimin e degës së PSHDK në Wiener 

Neustadt. Në vazhdim u procedua me propozimet dhe zgjedhjen e anëtarëve të kryesisë së kësaj dege, e cila zgjodhi dhe 

strukturat udhëhëqe të saj në këtë përbërje: 

1. Mark Gjuraj  kryetar 

2. Gjok Duhani  nënkryetar 

3. Marjan Kola  sekretar 

4. Robert Prenaj  arkatar 

5. Viktor Martini  arkatar 

6. Pren Pjetri   anëtar 

7. Marjan Balaj  anëtar 

8. Gjevalin Nokaj  anëtare 

9. Valentina Pjetri  anëtar 

10. Gjevalin Gjini  anëtar 

11. Luz Krasniqi  anëtar   

12. Prend Shala  anëtar 

13. Kastrijot Balaj                    anëtar 

14. Eduard Duhani                   anëtar 

15. Bajram Rama                     anëtar 

 

Pasi që ju dha besimi për kryetar të degës së PSHDK-ës në Wiener Neustadt, kryetar i posa zgjedhur Mark Gjuraj i  

përshëndeti të pranishmit me një fjalë rasti. Poashtu dhe kryetari i BD së PSHDK në Austri Prekë Brahimi e mori fjalën 

duke i përshëndetur ata dhe duke i përgëzuar për themelimin e degës se re në Wiener Neustadt. Me këtë rast edhe 

kryetari i degës së PSHDK në Vjenë Vilson Pepaj uroi themelimin e degës së re. Në fund të këtij manifestimi edhe 

veprimtari dhe aktivisti Hil Marku, kryetar i degës në Graz vlerësoi lartë këtë takim si dhe i dëshiroi degës së posa-

formuar sukses në të ardhmen. Kuvendi konstituiv përfundoj me një koktel rasti! 
___________________________________________________________________________________________________________ 

PSHDK në Austri vazhdon aktivitetin e vet
2
 

 

Më 15 maj 2011 në Vjenë u mbajt kuvendi zgjedhor i Bashkësisë së Degëve të Partisë Shqiptare Demokristiane të 

Kosovës (BD të PSHDK) për Austri. Në këtë Kuvend fillimisht u fol për sukseset e BD të PSHDK në Austri si dhe u 

raportua për gjendjen dhe disponimin që ekziston në anëtarinë e kësaj partie në Austri. Poashtu pjesëmarrësve  ju 

drejtua edhe Prekë Brahimi, i cili kërkoi nga të pranishmit që ai, për shkak të moshës, por edhe të nevojës për ri-freskim 

të BD të PSHDK në Austri si dhe duke pasur në konsideratë faktin se ai ishte kryetar i këtij subjekti politik për më se 11 

vite, që ai të zëvendësohet nga një bashkëpartiak tjetër në këtë post. Ai poashtu shprehu bindjen se do te mbetet në 

rrjedhjat dhe proceset kyçe të PSHDK, pasi që është edhe anëtar i Kryesisë Qendrore në Prishtinë.  

Pas një debati përmbajtësor u zgjodh kryesia e BD të PSHDK si më tej: Vilson Pepaj, kryetar, Zef Ndrecaj, Zëvendës-

kryetar, Hil Marku, Zëvendës-kryetar dhe Dr.Tun Lazri, Sekretar si dhe u zgjodhën edhe 11 anëtarë të kryesisë. Po 

ashtu në kuvend unanimisht u vendos që Prekë Brahimi të mbetet edhe më tej anëtar i kryesisë së BD të PSHDK për 

Austri. 

                                                 
2
 Burimi: Gazeta ,,Bota Sot„„ (http://www.botasot.info/def.php?gjuha=0&category=65&id=120632 

 

http://www.botasot.info/def.php?gjuha=0&category=65&id=120632
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Shkruan: Daniella Radi, sociologe 

 
Daniella Radi u lind me 4 shkurt 1986 në Gjakovë. Ka përfundur fakultetin filozofik-dega e sociologjisë në Universitetin e 

Prishtinës. Nga viti 2004-2009 ishte aktive në shoqatën Aksioni i Rinisë Shqiptare ,,Pjetër Bogdani„„. Një kohë ishte e 
angazhuar edhe nga ana e Këshillit Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës..   

 

 

Institucioni i Familjes 
(vijon nga numri  i kaluar: pjesa e tretë) 

 

Familja sot  ka pësuar shumë  ndërrime, duke kaluar 

prej asaj patriarkale në atë nukleare (të ngushtë), ku 

bashkëjetojnë vetëm  prindërit dhe fëmija, por prindërit 

janë të punësuar ndërsa fëmijet janë nëpër 

çerdhe,foshnjore apo në duar të huajve apo të plakave 

etj. Pastaj prej familjes fshatare, bujqësore kalon në atë 

industriale, urbanistike, me teknologji dhe mekanizëm  

të punës ku njëriu nuk ka më kohë për asgjë, edhepse 

shumë punë i bëjnë maqinat e shumëllojshme shtëpiake 

dhe ku njerëzit jetojnë në katër mure të kufizuara në 

kohë dhe vend. Kjo situatë e re krijon shumë problem 

dhe konflikte, njerëzit më nuk janë miq-dashamirë por 

më tepër peshë dhe pengesë njëri për tjetërin, pa 

përkrahje dhe ndihmë nga askush.  

 

Çdo krizë, çdo problem, situatë e vështirë mund të jetë 

fatale, vdekjepruese për familjen. Në këtë këndvështrim 

lindë një dinamizëm I jetës ku gjithqka është e 

planifikuar dhe ka një orar të ditës me obligime. Kjo 

reflektonë  mungesën e kohës “për kafe e muhabet”, për 

vizita familjare dhe ndeja me orë të tëra. Mardhënjet 

mbrenda elementeve të cellules shoqërore zbehen dhe 

lindin pakënaqësi në komunikime dhe sa më largë 

individit humbet interesimi dhe solidariteti për çështjet 

acute të natyrës psikologjike shpirtërore. Hapin e parë 

që mund ta bëjë në këtë drejtim njeriu I këtij shekulli 

është: të fillojmë të mësohemi për të komunikuar. Për ta 

bërë martesen më cilësore, më humane, më të 

kënaqshme dhe më të lumtur, dhe në  këtë mënyrë për ta 

parandaluar nevojen e ndarjes martesore duhet ta 

ndryshojme komunikimin ndaj vetëvetës dhe ndaj 

partnerit bashkëshortor.  

 

Po ju përshkrujë një rastë të një familje gjermane ku të 

gjithë anëtarët e familjes punojnë, shkollohen me orar të 

stërngarkuar dhe kanë problem të natyrës së  

 

mardhënjëve intrapersonale. Babai Gunther punon 6 

dite në javë me ndërrime dhe ka vetëm të dielen të lirë, 

ku atë të dielë e kalon në gjumë pa ndërmarrë diqka për 

atmosferen familjare. Bashkëshortja e Gunthit punon 5 

ditë në javë nga e merkurja deri të dielen dhe nuk ka 

asnjë ditë të përbashkët pushimi me bashkëshortin e 

vetë, humbje kontakti dhe frustrimi mbrenda 

bashkëshortëve dhe kriza për shkurorzim. Fëmijët 

shkojnë në shkollë dhe gjatë tërë ditës I shohin ose I 

takojnë prindërit shumë rrallë ndoshta në gjumë, 

mungesë totale e mardhënjeve prind-fëmijë në të gjitha 

aspektet edukuese, humbje e ngrohtësisë  familjare dhe 

jetë e ndarë. Rezultati një celulë e ftohtë shoqërore 

ndoshta me të mira material por ana emotive totalisht 

apatike. Pra, burri dhe gruja  lypset të komunikojnë 

gjithnjë sepse nëse bllokohet komunikimi, atëherë edhe 

vështërsia më e vogël mund të jetë shkatërruese për 

dashuri dhe për martesen.   

 

Sot, për fat të keq gjithnjë e më tepër ka zona heshtjeje 

ose zona të rrezikshme, komunikime dhe mardhënje 

sipërfaqësore, e më pak hapsirë për komunikim të 

vërtetë, prandaj edhe jeta në dy, martesa bëhet dita –

ditës më e vështirë. Çelsi I zgjedhjeve të të gjithë 

problemeve martesorë është dyanësia, kërkimi I 

përbashkët I zgjedhjeve më të përshtatshme, sinqeriteti 

ndaj vetës e ndaj tjetërit, e jo pritja pasive që të 

përmisohet, të ndërrohet apo vetëvetiu të dal prej krizës 

por bashkëjetesa, dashuria active. 

 

Pra, që ardhmëria jonë kombëtare të jetë më të vërtetë e 

sigurt duhet të mbrojmë dhe ruajm stabilitetin e 

familjes. Për përfundim mund të kontaktohet se nuk ka 

shoqëri stabile dhe shtet stabil pa shoqëri stabile.        

                                                                                             

(fund)
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Shkruan: Prof. Mhill Shala 

 

Çekia ndihmon Gjakovën 
 

 

 

 

 

Me datën 27 maj2011 në fshatin 

Marmull, komuna e Gjakovës u mbajt 

një solemnitet rasti, ku me një mikpritje 

karakteristike për këtë trevë ju dëshirua 

mirë se ardhje Ambasadorit të 

Republikës së Çekisë në Kosovë Jiri 

Dolezhel, për nder të së cilit u shtrua 

një drekë tipike dhe bujare shqiptare. 

Ambasadori Dolezhel shoqërohej edhe 

nga bashkëshortja e tij dhe zyrtari i lartë 

i Ambasadës në fjalë zotëri Behar 

Zogiani, i cili njëherit është edhe më 

meritori për realizimin e këtij aktiviteti. 

 

Kjo vizitë pati për qellim që edhe të 

inspektohen në vend punimet në 

kanalizim e ujërave të zeza, për të cilin 

kanë participuar Kuvendi  Komunal i 

Gjakovës në volumin prej 60% të vlerës 

së projektit,  ndërsa pjesën tjetër e 

siguruan  Ministria e Mjedisit 

me 10.000 euro, Ambasada Çeke në 

vlerë prej 12.000 euro dhe komuniteti 

në lartësinë e 25% të kostos së 

përgjithshme. Vlera e këtij projekti 

kalon shumën prej 200.000 euro. E 

veçanta e kësaj vizite ishte në 

simbolikën e  banorëve të cilët i 

dhuruan  tufe lulesh dhe një dhurate 

modeste bashkëshortes së Ambasadorit. 

Me këtë rast Ambasadori u  pagëzua me 

epitetin e të parit në kuptimin se kjo 

vizitë ishte e para në cilësinë e një 

diplomati mik për historinë e 

Marmullit. 

 

Në bisedën e zhvilluar gjate drekës 

Ambasadori  u interesua për të gjitha 

rrjedhat e jetës në këtë fshat si dhe për 

raportet me Kuvendin e  Komunës. Në 

këtë kontest ai deklaroi si me poshtë ,,E 

ardhmja e juaj, po edhe e Kosovës, 

është ne duar të juaja dhe ajo varet se sa 

do të jeni mobil dhe përgjegjës‟‟. 

 

Në vazhdim u bë fjalë edhe për partitë 

politike dhe raportet mes tyre lidhur me  

 

 

 

 

 

 

të cilat mori përgjegje nga Kryesuesi i Asamblesë Komunale, i cili 

ishte prezent bashkë me stafin e Komunës së Gjakovës, në mungesë të 

kryetarit i cili atë ditë kishte obligime tjera zyrtare. Nga ana e tyre 

banorët lokalë, mes tjerash, i prezantuan Ambasadorit në fjalë të 

dhënat se mu në lokacioni ku atij po i bëje mirëpritja në nëntor të vitit 

1990 ishte themeluar edhe dega e parë e Partisë Shqiptare 

Demokristiane të Kosovës (PSHDK), e cila tanimë njihet edhe si datë 

e themelimit të kësaj partie. Me këtë rast u tha se historia e popullit 

shqiptar do të shkruaj se PSHDK është partia e parë n Kosovën e 

pluralizmit politik. Në fillim të funksionimit të saj ajo ishte aleati me i 

dëshiruar i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), e cila ishte lëvizje 

gjithë popullore e Kosovës dhe shtet-formuesja e saj. Fatkeqësisht 20 

vjetori i themelimit të PSHDK kaloi në heshtje. Mbesim me shpresë se 

30 vjetori do të festohet në mënyre më madhështore. Ky lajm e bëri 

Ambasadorin që të uroj që kjo parti të mos ndalet me kaq, por të arrijë 

suksese më të mëdha. Vlen poashtu te theksohet se dikur kjo parti 

kishte në mesin e vet mjaft figura të mëdha intelektuale dhe ishte 

dalluar për mirë prezenca e tyre dhe akademikëve të Kosovës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nga diskutimet që përcollën rrjedhën e kësaj vizite u hodh dhe 

propozimi që të hulumtohet mundësia për fshatit Marmull  me ndonjë 

fshat çek. Për ketë propozim Ambasadori shprehu kënaqësinë duke 

besuar se në një të ardhme të afërt kjo dhe do të bëhet realitet. 

 

Me sugjerimin e nikoqireve Ambasadori pranoi ftesën për të vizituar 

edhe kishën e Zojës Rruzare në fshatin Bishtazhin, me ç‟rast u prit nga 

famullitari Don Marjan Demaj i cili njoftoi mysafirin për aktivitetet 

kryesore që zhvillohen në kuadër të kësaj kishe. Në mënyrë të veçante 

Ambasadori u interesua për historikun e ndërtimit të këtij objekti të 

shenjtë, histori kjo sa e hidhur poaq dhe e rëndë, por që sot 

fatbardhësisht ajo është në shërbim të popullit për  lutje dhe uratë, me 

shpresë për një jetë më të mire dhe më të lumtur. 
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   Intervistë me: ...nxënësen në gjimnazin e përgjithshëm në Vjenë, Anita Markun 

 

 

 

 

Ju keni ardhur para pesë viteve nga Kosova në Austri. Çfarë kujtimesh 

keni nga fëmijëria juaj në Gjakovë? 

Pasi që kam ardhur në një moshë jo dhe aq të vogël, mbaj mend shumëçka 

nga koha e kaluar në vendlindje. Më së shumti në kujtesën time kanë mbetur 

ditët kur shkoja në shkollë dhe shoqëria ime atje. Por, poashtu me ëndje i 

kujtoj edhe vizitat tek të afërmit në fshat, por edhe luftën e fundit në Kosovë, 

e cila të gjithëve na solli dhembje. 

 

Si jeni adaptuar në rrethin e ri? Me cilat vështirësi jeni ballafaquar në 

fillim? 

Nuk ishin dhe aq të lehta ditët e para në Austri. Vend tjetër, lagje tjetër, 

njerëz të tjerë dhe atmosferë ndryshe. Por, nëse duhet të përmend 

vështirësinë më të madhe në fillim atëherë kjo do të ishte gjuha. Ajo duket 

aq e vështirë saqë mendonim se do të jetë e pamundur për ta mësuar 

ndonjëherë. 

  

Sa është e vështirë për një të huaj të zë hapin me të tjerët për sa i përket 

shkollimit këtu? 

Në fillim zakonisht ka ngecje, çka është dhe e natyrshme. Telashet paraqiten 

pothuajse në çdo hap. Por, me kalimin e kohës dhe kontaktin me vendas 

gjuha mësohet shpejt dhe pastaj fillojnë të hapen dyert për suksese të reja, si 

në mësim ashtu dhe në aspektet tjera të jetës.  

 

Çka ju mungon më shumë nga vendlindja? 

Ka shumë gjëra për të cilat shpesh ndjej mallë dhe nostalgji. Por, ajo që më 

shumë më mungoinë janë shoqëria, ata me të cilët jam rritur. 

  

Ju vijoni edhe mësimet për piano në shkollën e muzikës në Vjenë? Si ja 

arrini që me sukses të jeni aktive edhe në art? 

Unë dhe në Gjakovë kam ndjekur kurse të vallëzimit dhe ato për piano. Këtë 

të fundit kam vazhduar ta vijoj dhe në Vjenë. Marrë pjesë në ushtrimet e 

rregullta dhe në koncerte të ndryshme që organizojmë në kuadër të shkollës 

së muzikës. Gjithë këtë e arrij duke shfrytëzuar kohën deri në maksimum. 

Pra duke ndarë ca orë në ditë edhe për aktivitetet tjera, pos mësimit.  

 

Lexoni dhe të dielave në meshët që thuhen në gjuhën shqipe si dhe 

prezentoni kohë pas kohe edhe në korin e Misionit Katolik Shqiptar në 

Austri? Sa jeni të kënaqur me angazhimin e të rinjve tanë në këtë shtet? 

Ka disa vite që bashkë me disa shoqe kam marrë përsipër që të lexoj pjesë 

nga ungjilli gjatë meshave të së dielave në gjuhën shqipe në Vjenë. Në 

kuadër të kishës ekziston edhe kori i cili është mjaft aktiv dhe përbëhet 

kryesisht nga studentë dhe studente. Shumë prej pjestarëve tanë në Austri 

kanë gjetur veten në aktivitete të ndryshme, por mendoj se më shumë do të 

mund të bëhej në aspektin e promovimit të kulturës, artit dhe letërsisë sonë 

para popullit austriak. 

 

 

 

 

 

  

Cilat janë planet tuaja pas 

përfundimit të gjimnazit? 

Mendoj që pas përfundimit të 

shkollës së mesme, vitin që vie, 

të vazhdoj studimet në 

Univerzitetin e Vjenës. Ende nuk 

kam vendosur se në cilin drejtim, 

por mund të them se më pëlqejnë 

ekonomia dhe publicistika. 

  

Sa gjeni përkrahje nga familja 

për shkollimin tuaj të 

mëtejshëm? 

Kam pasur fatin që të kem 

mirëkuptimin dhe mbështetjen e 

familjes për të gjitha angazhimet 

e mia të deritanishme, për çka u 

jam dhe falënderuese. Besoj se 

edhe në të ardhmen kjo përkrahje 

nuk do të mungojë. 

  

 

Ku do t’i kaloni pushimet 

verore sivjet? 

Si çdo vit, edhe kete verë 

pushimet do i kaloj në atdheun 

tim, në Kosovë. Shpresoj të 

gjejmë pak ditë që si familje të 

shkojmë dhe për disa ditë në 

bregdetin e bukur shqiptar. Pra, 

do të jetë Ulqini apo Durrësi 

destinacioni ynë, këtë nuk e kemi 

vendosur ende, por do ta bëjmë së 

shpejti. 

 

Cila do të ishte porosia juaj për 

lexuesit tanë ? 

Që të lexojnë sa më shumë, qoftë 

literaturë në gjuhën shqipe apo 

dhe në gjuhë të huaja. Nga librat 

mund të fitohet baza e diturive e 

cila do të na shoqërojë tërë jetën. 

Këtu në Austri lexohet shumë. 

Fëmijët, të rinjtë, të moshuarit 

dhe pleqtë lexojnë çdo ditë dhe 

pothuajse në çdo vend. Ne duhet 

të mësohemi nga ta dhe ta duam  

librin dhe leximin.  

 

Intervistoi: Kristina Pjetri
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OPILEX (OPInioni i LEXuesve) 
 

Shkruan: Selim M. Hasanaj nga Norvegjia 

 

Mësimi i feve, grackë fundamentaliste 
 

 

 

 

Sado nga distanca, falë shtypit, internetit dhe TV 

stacioneve të shumta shqiptare, ne mërgimtaret po kemi 

mundësinë të percjellim gjthçka ndodhë në Atdheun 

tonë. Si mërgimtar, më bëjnë përshtypje shumë ngjarje 

të ditëve të fundit, si në Shqipni, ashtu edhe në Dardani. 

Meqenëse jam nga ata njerëz që kurrë nuk mund të 

pajtohet me invadimin e kulturave të tjera në trojet e 

Atdheut tim, të përhapjes kobzezë të kultures arabe, e 

cila përmes të ashtuquejtunes përhapje dhe zhvillim i 

kultures islame, ngadalë, por ashpër, po kërcënon jo 

vetëm kulturën fetare të shqiptarëve, islamin tradicional, 

të cilin na e kemi pranue me dhunë apo me dashje nga 

koha e pushtimit osman për pesë shekuj, e që asnjëherë 

nuk ka irritue kend, asnjë qytetar të trojeve tona, pa 

dallim besimi e kombsije, ai islam kurrë nuk ka irritue 

as vëllaznit tanë që u përkasin dy besimeve tjera, atij 

katolik dhe atij ortodoks. Përkundrazi, na jemi mburrë si 

popull model për tolerancë fetare, dhe çka ishte ma se e 

randësishme, këto besime asnjëherë nuk kanë dalë në 

plan të parë para kombit për ta dominue ate; 

përkundrazi, sot dhe përgjatë tanë historisë kemi me 

miliona fakte se si priftrinjë, peshkopë, kardinalë, e deri 

Papë (Papa Klementi i XI); kallogjerë, popa, hoxhallarë, 

myderizë, myfti, dervishë e shehlerë, me pushkë e me 

pendë në dorë për ta mbrojtë Atdheun, për ta mbrojtë 

gjuhën shqipe, flamurin e kulturën shqiptare, dhanë 

edhe jetën krah për krah njeni-tjetrit. 

 

Përhapja e këtij islami të tashëm po kërcënon jo vetëm 

islamin tradicional, jo vetëm po përçan e krijon urrejtje 

ndër-vëllaznore mes shqiptarëve të besimeve të tjera 

dhe atyne me besim islam, por po rrezikon zhbamjen 

dhe shuemjen e shqiptarëve si etni, si komb në trojet e 

vjetra të Gadishullit Ilirik. Asht për t‟u çuditë si po 

ndodhë kjo dhe askush nga ata që janë kompetentë nuk 

e thotë asnjë fjalë, nuk del me asnjë qëndrim apo 

opinion. Askush nuk e kundërshton haptas këte dukuni 

kobzezë. Në biseda dhe nëpër ndeja, si dhe nëpër 

kafene, po hapi kush këte temë, do shohim se janë 

shumica kundër. Por shqetësimi përfundon me kaq. 

Kanë ndodhë disa raste flagrante kohët e fundit, si ajo e  

 

 

 

 

 

 

 

Ministrit të Kulturës Memli Krasniqi që heqë nga zyrat 

dhe holli i asaj ministrije fotot e Nanës Terezë dhe të 

Ibrahim Rugovës. U ngritën kundër disa individë, edhe 

nga mërgata pat një reagim, që në formë të letrës së 

hapun iu dërgue edhe Kryeministrit dhe institucioneve 

kryesore të Dardanisë, por heshtje, sikur asgja të mos 

kishte ndodhë. 

 

Në vend që këto reagime t‟i trembin, apo së paku t‟i 

paralajmronin misionarët e islamit politik, që po 

përhapet me shpejtësi rrufeje në trojet tona ilire e në 

Sanxhak, Bosnjëe Maqedoni, ndodhi e kundërta. Kreu i 

BIK-ut (Bashksia Islame e Kosovës) Naim Ternava, 

kryeimami i Kosovës (për këso rastesh e pranojë të jetë 

Kosovë, sepse Dardania dhe dardanët nuk durojnë 

pushtues fetarë e as të tjerë) dhe Sabri Bajgora mbajtën 

një seminar, apo diçka të ngjashme, dhe kërkuen që 

nëpër shkolla të futet si landë edhe FEJA. Ata flisnin 

dhe komunikonin me publikun dhe opinionin tue ba 

krahasime me shtete dhe me kushtetutat e vendeve tjera, 

ku mes tjerash u përmend modeli i Kroacisë. 

 

U ba ky krahasim sepse, simbas mendjes së Ternaës dhe 

Bajgorës, kushtetuta dhe ligjet kroate do t‟u shërbenin 

ma së miri edhe Kosovës. Me këtë pretendohet qysh në 

nisje të vërtetohet se shqiptarët të besimit islam në trojet 

e Dardanisë janë shumicë, dhe ashtu sikur ka Kroacia 

kushtetutën për shumicën kroate, ashtu ta bajë edhe 

Kosova për (gjithnjë simbas tyne) shumicën islame të 

banorëve të saj. 

 

Në disa nga referencat e këtyne dy klerikëve islam 

thuhej se ishin edhe shtetet e Europës që, gjithmonë 

simbas tyne, paskan landë mësimore landët fetare të 

shumicës nëper shkolla dhe fakultete. Por, kjo nuk është 

e vërtetë. Po shihet se këta misionarë po blejnë me 

forcën e petrodollarëve përkrahësit e vet, po shpërlajnë 

trunin e shtresave të vorfuna të qytetarëve të Dardanisë, 

pikërisht pse ata janë në buzë të greminës e në luftë për 

ekzistencë, sepse nuk kanë as bukën e gojës për fëmijtë. 

 
       Sarpsborg, Norvegji: 19 mars 2001 

 
(vijon në numrin e ardhshëm)
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Shkruan: Valentina Pjetri, studente në shkallën e tretë-master në Universitetin e Vjenës      

             

 

Jeta është një  mister: -lindim të barabartë, por marrim rrugëtime të ndryshme 

 

 

Jeta është si valët e detit. Ne vijmë në këtë jetë të barabartë dhe marrim prej 

Zotit të njëjtën dhuratë, por gjatë rrugës ndodh diferencimi. Dikush e zgjedh 

rrugën e drejtësisë, dikush të epërsisë dhe dikush tjetër të ndëshkimit. Jeta 

është një sferë e kristaltë që zbret nga qielli, është dhuratë e shenjtë dhe 

përgjegjësi e madhe.  

 

Që t„i japësh asaj vlerën që i takon duhet të dish ta ruash, ta mbrosh dhe 

kultivosh. Jeta është një rrugtim i gjatë. Sa  e sa herë e kemi gjetur veten 

duke bërë të njëjtat gabime? Sa e  sa herë na kanë tërhequr këmbët  tek e 

njëjta rrugë duke e ditur fare mirë se po gabojmë, se  do të zhytemi në të 

njëjtën gropë që ia kishim premtuar vetes se nuk do ta bënim më kurrë.  

 

Jeta karakterizohet nga brishtësia dhe ekspozimi i saj ndaj të keqes, e bën më 

të rrezikuar dhe më të vështirë detyrën për ta mbrojtur atë. Kështu ndahen 

rrugët e jetës dhe rruga e drejtë për fat të keq është pak e populluar, pasi 

njerzit të joshur nga e liga kanë zgjedhur rrugën e gabuar. Ne të gjithë 

hulumtojmë për këtë të vërtetë: -i pasur apo i varfër, i bardhë apo i zi, burrë 

apo grua, i madh apo i vogël, i ndershëm apo idiot…Në tërë boten, në çdo 

luginë e rrafshnaltë, në çdo tokë e det, në çdo ditë e muaj,  rrugëtojm për 

lumturinë e vërtetë.  

 

Lumturia nuk është në pasurinë që e fitojmë, në veturën që ngasim, në 

shtëpinë që banojmë ,  në postin që marrim, në famën që fitojmë. Edhe pse 

këto na ndihmojnë për lumturi megjithatë nuk janë vetë lumturia. A ja vlen 

të vazhdojmë me  pretendimin se rruga që na ka lënduar me qindra herë do të 

ndryshojë një ditë. Unë s`do të mendoja kështu, sepse ne e dimë fare mirë që 

zgjedhja nuk i përket rrugës. Por 

jemi ne ata të cilët duhet të 

vendosim për rrugën e jetës sonë. 

Jeta ka më shumë. Padyshim do 

të arrijmë shumë maja, mund të 

bëhemi profesionistë që kemi 

ënderruar gjithmonë. Por në fund 

të udhetimit destinacioni do jetë i 

varur tërësisht nga rrugët që kemi 

ndjekur në jetë.  

 

Në këtë botë ka vend për ty, për 

mua, për të gjithë. Kjo është bota 

e të gjithëve dhe e gjithëçkaje. 

Ndaj për të mbijetuar do të duhet 

të luftosh për të mbrojtur vendin 

tënd dhe të drejtat e tua. Liria e 

tjetrit duhet të fillojë aty ku fillon 

e jotja, e kështu jeta merr vlerën e 

saj, e ne do jetojmë në një botë 

më të mirë. Kështu të gjithë mund 

të ndihemi krenarë dhe fitimtarë, 

sepse nga kjo jetë mund të dalim 

si fitues ose humbës. Kjo varet e 

gjitha nga ne... 

 

----- 

 

Ekonomi 

 
Shkruan: Vilson Perkolaj, kandidat për doktor të shkencave të ekonomisë në Univezitetin e Vjenës 

 

Tregu i punёs dhe mundёsia e punёsimit sezonal nё Austri 

 
Shteti i Austrisё, pёr t„i plotёsuar nevojat e tregut tё 

punёs, pёrpiqet tё joshё punonjёs nga vendet tjera, tё 

cilёt janё tё gatshёm t„i pёrgjigjen kёrkesave tё tregut. 

Pёrveq emigrantёve residentё qё kanё qasje tё 

pakufizuar nё tregun e punёs, qeveria e Austrisё, nё 

konsultim me Institutin pёr Hulumtim Ekonomik 

(Österreichisches Wirtschaftsforschungsinstitut 

WIFO), rekruton punёtorё sezonalё pёr sezonin e verёs 

si dhe për sezonin dimror.  

 

Edhe pse ekziston njё kuotё për sa i pёrket numrit tё 

punёtorёve sezonalё, mundёsia ёshtё qё tё rekrutohen 

punonjёs sezonalё me mundёsi punёsimi pёr 6 muaj 

rresht, dhe me mundёsi tё pёrtritjes sё kontratёs sё 

punёs pas 2 muajve tё pёrfundimit tё asaj paraprake.  

 

 

 

 

Sektorёt qё mё sё shumti kanё mungesё tё punёtorёve 

janё bujqёsia, pylltaria, dhe turizmi. 

 

Pёr tё plotёsuar kёrkesat e tregut tё punёs, qeveria e 

Austrisё, ka lidhur marrёveshje me qeveritё e shteteve 

fqinjё qё kryesisht shtrihen nё lindje tё vendit. Mirёpo 

me Republikёn e Kosovёs akoma nuk ёshtё arritur njё 

marrёveshje e tillё, e cila do tё ndihmonte tё papunёt e 

Kosovёs, qё tё pakten 6 muaj nё vit tё punonin, dhe 

tregu i punёs i stёrmbushur nё Kosovё tё lehtёsohej 

sadopak. Nga lёvizja sezonale e punёtorёve, pёrveq 

zbutjes sё papunёsisё, do tё ishte pёrparёsia e kёmbimit 

tё informatave dhe pёrvojave nё tregun e punёs. Do tё 

mundёsohej edhe rritja e investimeve nё sektorin privat 

e veçanёrisht nё ekonomitё e vogla si dhe nё sektorët e 

bujqёsisё dhe pylltarisё, me çka do tё vinte deri te njё 

rritje e bruto prodhimit shoqёror edhe atij nacional. 
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  Intervistë me: …. veprimtarin Kolë Berisha  

 

 

 

 

 

 
 

Sa ishte i vështirë vendimi për të lënë vendlindjen dhe ardhur bashkë me 

familjen në Austri? 

Së pari e falënderoj stafin drejtues, respektivisht bashkëpunëtorët e Revistës 

,,Dielli Demokristian''. Njëherit shfrytëzoj rastin t'i përshendes nga zemra të 

gjithë  lexuesit e saj! Ky ishte vendimi më i vështirë në jetën time. Shumë 

shkaqe ndikuan që unë me dhimbje të madhe dhe me një brengë të pashërueshme 

të largohem nga vendlindja. Vetëm ideja për tu larguar nga atdheu ishte e 

tmerrshme, shumë e dhimbshme dhe e përcjellur me pikëllim. Por ndikimi im në 

politikën lokale të komunës së Klinës, angazhimi im humanitar në shoqatën 

“Nëna Tereze” si dhe personaliteti im ishin shumë të padëshiruar për pushtetin 

okupues serb. Kam qenë shumë i maltertuar dhe mizorisht i rrahur nga ky 

pushtet gjakatar, kështu që gjendtja ime shëndëtsore nuk më la rrugë tjetër pos të 

largohem nga vendlindja. Ishte shumë rëndë e vështirë që t‟ia kthesh shpinën 

familjes, vendlindjes e atdheut. 

 

Si i kaluat vitet e para këtu? 

Unë dhe familja ime kemi pasur fatin të takojmë dhe të njohim shumë familje 

bujare shqiptare dhe austriake mu në vitet e para të qëndrimtit tonë në këtë shtet 

të bukur. Kështu që falë rrethit shumë të mirë shoqëror, si dhe zhvillimeve në 

vendlindjen tonë, këto vite kanë qenë vite të pritjes dhe të shpresës së madhe për 

mua, familjen time si edhe për gjithë shqiptarët në rrethin ku jetonim ne. 

 

Sa keni arritur të integroheni në jetën që bëhet në këtë shtet? 

Bilanci i zhvillimeve të deritanishme integruese në shtetin austriak është i 

kënaqshëm. Mendoj që është nevojë dhe domosdoshmëri që ne dhe fëmijët tanë 

një herë e përgjithmonë të jemi partnerë të barabartë me vendasit dhe të 

integrohemi duke e ruajtur, kultivuar edhe prezentuar kulturën tonë. Në mënyrë 

proprocionale ta ruajmë identitetin që e kemi, por edhe ketu të krijojmë 

identitetin e ri. Identiteti integrativ i popullit tonë në diasporë sipas mendimit tim 

duhet të jetë Ambasadori i historisë, kulturës si dhe qëllimit shekullor të popullit 

tonë të lashtë shqiptar. 

 

Si janë adaptuar fëmijët tuaj në shoqërinë e re? 

Fëmijët e mi fatbardhësisht janë shumë mirë të adaptuar dhe të integruar në 

shoqërinë e re, por njëherit janë shumë krenar që janë shqiptarë. 

 

Kur vendoset të vijoni studimet tuaja në Austri dhe në cilën fazë gjendeni 

tani? 

Pas disa qualifikimeve të ndryshme të nivelit jo-universitar në Austri si dhe 

angazhimeve të mia në jetën shoqërore të Austrisë, vendosa që, atëherë në 

moshën time 40 vjeqare t'i vijoj studimet univerzitare nëë Austri. Tani studioj 

shkencat shoqërore dhe jam në semestrin e fundit. 

 

Sa ishte i mirëpritur nga rrethi juaj angazhimi në këtë moshë në një fakultet 

austriak? 

Unë për fat të mirë jetoj dhe veproj në një rreth shumë të mirë dhe të njohur 

shoqëror. Angazhimet e mija të përgjithshme në jetën austriake, sidomos 

shkollimi im i vazhdueshëm në moshën time ka qenë dhe është shumë i 

mirëpritur dhe i respektuar tek shoqëria vendase. 

 

Cilat janë sipas jush ngjajshmëritë dhe dallimet mes sistemeve arsimore në 

Kosovë dhe në Austri? 

Në mes të sistemeve arsimore të Kosovës dhe të Austrisë është një dallim shumë 

i madh, si në anën teknike poashtu edhe në anën profesionale. Për shkak të 

ndryshimeve demografike Austria ka një deficit shumë të madh të kuadrove 

profesionale në tregun e punës, kurse në Kosovë është e kundërta. Për shkak të 

mos mundësisë dhe të pa aftsisë profesionale të tregut të punës ne prodhojmë  

 

 

 

kuadro profesionale-quantitet. Sipas 

gjendjes së tanishme, në tregun e 

punës së Kosovës, mendoj se ne nuk 

duhet të kemi më shumë se 2 000-3 

000 absolventë/e në shkollat e larta 

dhe fakultetet e Kosovës. 

Inplementimi i sistemit të Bolonjëës 

në Kosovë sado pak i zbut dallimet e 

mëdha që i kanë sistemet shkollore të 

këtyre dy vendeve. 

 

Sa gjeni kohë për aktivitete në 

jetën shoqërore të shqiptarëve në 

Austri dhe sa jeni të kënaqur me 

organizmin e tyre? 

Fatkeqësisht nuk kam qenë shumë i 

angazhuar në aktivitetet dhe 

dinamikën e zhvillimeve të vonshme 

të jetës shqiptare në Austri. Faktori 

kohë nuk më ka lejuar një mundësi të 

tillë. Por shpresoj se ne të ardhmen 

ky angazhim i imi nuk do të 

mungojë. Pasi që vet nuk kam qenë 

edhe aq i angazhuar, mendoj që unë 

nuk kam të drejtë t'i gjykoj ata të cilët 

me të vërtetë, në mënyrë aktive janë 

në shërbim të jetës shoqërore 

shqiptare në Austri. 

 

Ku mendoni të vazhdoni karrierën 

tuaj profesionale në të ardhmen? 

Në kohën e fundit kam ushtruar 

detyrën e trajnerit (ligjëruesit) në 

institucionet shkollore „WIFI“ & 

BFI“ në qytetin ku unë jetojë në Perg. 

Planet janë të shumta, por unë besoj 

që do t'i mbetem besnik studimeve të 

mia. 

 

Cila do të ishte këshilla juaj për 

disaporën tonë? 

Diaspora shqiptare ka hyrë tashmë në 

rrugën e plotë të integrimit në 

strukturat shoqërore  kudo që ajo 

ndodhet. Ndaj organizimi i saj në një 

strukturë efikase me qëllim që t'i 

ndihmojë përmbushjes së objektivit 

madhor të kombit tonë shqiptarë-

integrimit të plotë në strukturat 

evropiane dhe atlantike është i 

domosdoshëm.  

Intervistoi: Mark Marku 
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Shkruan: Agron M. Camaj, jurist 

 
Agron M. Camaj është jurist i diplomuar, kandidat për master, nga Malësia e Madhe, Mali i Zi. Për momentin punon pranë 

Ministrisë së Punëve të Jashtme të Malit të Zi, në realizmin e projektit të Bashkimit Evropian - Bashkëpunimi ndërkufitar 
Shqipëri - Mali i Zi në kuadër të IPA fondeve. Ka punuar në Kuvendin e Malit të Zi si përfaqësuesi i UNDP/CDP-së, pranë 

Këshillit për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Integrime Evropiane dhe në kabinetin e Kryebashkiakut të Podgoricës. Ka qenë 

pjesëmarrës aktiv në disa organizata ndërkombëtare dhe joqeveritare në Mal të Zi si dhe ka punuar për OSBE, KE dhe Fondin 
për të Drejtën Humanitare. Është interpretuesi gjyqësor për gjuhë shqipe. Punon dhe jeton në Podgoricë, Mali i Zi. 

 

Politizimi i regjistrimit të popullsisë në Mal të Zi 

(vijon nga numri  i kaluar: pjesa e dytë) 

 

Regjistrimin e popullsisë, i cili për shumicën është transformuar në një 

çështje politike, Shqiptarët në Mal të Zi e presin pa emocione të dukshme 

(ne dicam si një çështje normale, statistikore).  

 

Edhe duke konsideruar përçarjet që ekzistojnë brenda korpusit shqiptar në 

Mal të Zi, si ato politike ashtu dhe ato rajonale dhe fetare, pse mos me e 

thanë, regjistrimi i ardhshëm do të jetë rasti që të gjithë shqipfolësit të 

gjenden pas një emërtimit të përbashkët “politik”, duke pasur para sysh se 

vetëm Shqiptarët nga të gjitha komunitetet kombëtare në Mal të Zi pa 

dyshim e kanë plotësisht të definuar dhe të ndërtuar identitetin e vetë 

kombëtar.  

 

Por, mbesin akoma të hapura çështjet tjera me rëndësi jetësore për popullsinë 

shqiptare në Mal të Zi. Nga ana institucionale ekziston suaza kushtetuese 

dhe ligjore dhe gatishmëria e shtetit për integrimin e plotë të Shqiptarëve në 

institucione të sistemit, sepse Shqiptarët përpos se janë pakicë kombëtare, 

nga të gjithë tjerët në Mal të Zi dallojnë edhe si pakicë gjuhësore dhe 

dallohen me kulturë dhe traditë nga të tjerët, çfarë paraqet një përparësi, 

sidomos në rrjedha bashkëkohore të integrimeve evropiane. Po ashtu, e kemi 

të vendosur një infrastrukturë e cila akoma i ka ca çështje të pazgjidhura por 

problemi më i madh janë burimet njerëzore për mbulimin adekuat të posteve 

në interesin e të gjithë Shqiptarëve.  

 

Në anën tjetër kemi një absurd filluar nga përfaqësimi politik, ku kemi një 

situatë që për afro 15 mijë vota “luftojnë” 6 parti politike me prefiks 

kombëtar dhe së paku 4 parti qytetare, por edhe mungesën e numrit më të 

madh të organizatave aktive nga shoqëria civile. Ligji mbi të drejtat e 

popujve pakicë dallon me dispozita të papërfunduara dhe të paqarta, ku 

parimet e normoteknikës kanë pësuar një goditje profesionale.  

 

Një gjë që i mungon Shqiptarit në Mal të Zi, Shqiptarit i cili është besnik 

kombit të vetë, i cili është qytetar besnik në shtetin të cilin ka ndihmuar edhe 

ai vetë për tu formuar por edhe besimtar  i vërtetë dhe i dedikuar, është një 

formë e re e angazhimit shoqëror-politik.  

 

Mungon, pra, një lëvizje demokristiane qytetare ku nuk do të synohet që të 

merret medoemos pushteti politik, por që pushteti të përputhet me nevoja të 

një shoqërie siç është jona (sepse Shqiptarët të besimit katolik paraqesin një 

pakicë brenda pakicës), ku do të synohet avancimi i lirisë, demokracisë dhe 

dijenisë, pa të cila atje ku jemi nis, në Bashkimin Evropian, nuk ka qëndrim 

as ekonomik, as kulturor, as civilizues, dhe ku pa i pasur këto qytetari humb 

identitetin e vetë.  

 

Në atë formë të angazhimit si i 

tillë do të arrijnë të jetë ai që e ka 

mendimin e vetë, përkatësinë e 

vetë, posaçërisht atë fetare, që 

nuk frikohet as nuk turpërohet me 

e shpreh, do të jetë i vetëdijshëm 

që fati i tij varet nga ai vetë, e jo 

nga përkatësia politike, 

kombëtare, apo në rastin tonë 

edhe fisnore. Por, për fat të keq, 

ideja demokristiane në atmosferë 

të këtillë nuk mund të 

promovohet në mënyrë të duhur, 

se tranzicioni tek ne akoma nuk 

ka përfunduar. Jetojmë në kohë 

kur shumë kanë dëshirë që 

demokracinë ta kufizojnë në të 

drejtën dhe obligimin e qytetarit 

për të votuar njëherë në 4 vite.  

 

Dhe asnjë gjë më shumë. Kurse 

qytetari është ai i cili e synon 

lirinë e vetë përmes dijenisë dhe 

kontributit të cilin ia jep 

shoqërisë: Vedat Kokona, 

intelektuali i famshëm shqiptar ka 

thanë: Mendja është si parashutë 

– për të funksionuar duhet të jetë 

e hapur.  

 

Një lëvizje e tillë nevojitet për të 

mundësuar që Shqiptarët 

qytetarët e Malit të Zi ta mbajnë 

mendjen e hapur, se përkundrazi 

do të jetojnë ne geto. Më në fund 

në geton e tmerrshëm të vetvetes. 

 

amcamaj@t-com.me 

 

(fund) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:amcamaj@t-com.me
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Faqja historike 
Përmbledhur nga: Zef Ndrecaj   - Shënimet janë marrë nga Revistat ,,Buzuku’’, nr. 1-30  

 

   

Shestani, një fole shqipe që do të mbetet pa identitet 

(pjesa e parë)  

 

 

Shestani i takon komunës së Tivarit (sot në Mal të Zi ). Ai ndodhet në 

pjesën perëndimore të Krajës dhe shtrihet  në jug-përmendim të Liqenit 

të Shkodrës. 

 Fati i shumë trevave shqiptare pas 

shuarjes së  principatave dhe gjatë 

luftërave shekullore, qoftë kundër 

perandorisë osmane, qoftë sllave, 

por edhe Luftës së Dytë 

Botërore  ishte i mjerë dhe mbeti 

nën mëshirën e atyre që i 

nënshtruan .Ky fat i zi filloi me 

Dalmatët (Raguzën), Epirin (sot 

Iliridën) dhe Çamërinë, që 

përfundimisht u zhveshën nga çdo 

element  i etnisë së tyre. Shembull i 

tillë dramatik 

është edhe  Sanxhaku për identitetin 

e të cilit nuk flet më popullata, 

sepse ajo tashmë është asimiluar, 

po vetëm zbulimet arkeologjike 

dëshmojnë për një truoll të lashtë 

Iliro-Shqiptar.   

Në trevën e Malësisë ky mjerim vazhdoi  edhe pas Luftës së Dytë 

Botërore; pas tmerrit të Tivarit, që pasoi me aneksimin e plotë të viseve 

të Malësisë  dhe të trevës së Ulqinit.  Me të drejtë Pjeter Nika, 88-vjeçar 

prej Gjuraqit (Shestani i Poshtëm) përsëritë thënien e të parëve, se të 

parët tanë, kur kanë ardhë në këto treva, e kanë gjetur shkretë, dhe 

shkretë po e lamë. Dihet se nënshtrimi i Malësisë është bërë në kohën e 

krajl Nikollës, duke u fundosë përfundimisht pas Luftës së Dytë 

Botërore.  

 

Kah po shkon e ç´bëhet sot me Malësinë dhe Shestanin? 

Mendoj se jemi në prag të asaj që edhe për Shestanin  të krijojmë këngë 

të dhimbshme, të ngjashme me ato për Çamërinë, Epirin, Iliriden e 

Dalmacinë:-“ Na ka mbet loti ne sy”. Përgjigjja që mora nga  një 

veprimtar që me përkushtim i është rrekur mëkëmbjes se kësaj treve, e 

në veçanti  Shestanit, është dramatike, dhe është e ngjashme me atë të 

plakut shestanas, Pjeter Nika nga Gjuriqi. “Zoti e di se a do t‟ia dal - më 

thotë ai.-Shestanit i janë shuar të gjithë elementët  që njeriu të njohë 

etninë e tij. Të gjitha të dhënat që janë gjetur në këtë trevë, qoftë 

arkeologjike, qoftë topologjike e kulturore, flasin për truall të lashtë ilir, 

dhe kjo ishte e gjallë deri në Luftën e Malësisë. Monumentet e vjetra, si 

Kalaja e Ulqinit, Kishat, Mullinjtë, Ublat, janë shëndrruar në gërmadha. 

Toponimet dhe historia edhe e atyre që mbahen nga shteti malazias janë 

tjetërsuar dhe sllavizuar deri në pa kufij”. 

“Kam takuar fshatarë nga mbarë Shestani-thotë përsëri ai.-U vura para 

këtë fotografi, veshje tipike shqiptare shestanase. U them-Si mund të 

jeni malazez? Jju e kishit këtë 

veshje e kishit para shumë e 

shumë shekujsh, ju ishit të këtij 

fisi, i takonit kësaj kishe ku 

janë pagëzuar me emra shqip të 

parët tuaj. E pamundur t‟u 

shpjegoj përse prindët e tyre 

kishin vënë kapica, pse ishte 

urdhër i krajl Nikollës të Malit 

të Zi. Besa shumë kishin 

mbajtur edhe tituj vojvodësh, 

që sot e thonë me krenari. 

Kishte vojvodë shqiptarë, që 

nën këtë titull, morën pjesë 

edhe në luftën për marrjen e 

Shkodrës, ku luftoi vëllai me 

vëlla, të një feje, të një gjaku 

vetëm për atë titull të mallkuar 

vojvodë”- më thotë së fundi ai.  

 

“Në shtëpi flasin shqip edhe 

pse shqipe e thyer, ndërsa 

jashtë flasin malazezishte, dhe 

thonë me krenari që jemi 

cëerrnagorë. Besa është bërë 

traditë edhe në tërë Malësinë, 

nga shumë familje që ndihen 

ende shqiptarë, të thuhet „për 

Zotin, o burra, e kam një 

jaran (pobratim) kryekreje 

filan cëernagorcin“. Për këtë e 

ndjen krenari. Sepse, edhe pse 

vetë malazezët nuk janë popull, 

por fis serb. Ata në jetën e tyre 

kanë ndërtuar një filozofi: 

krenarinë të jesh cërrnagorac, 

krenarinë të jetë fis kuqjanac–

nga fisi kuq, drejtpërdrejt 

shqiptar, nga i cili mendohet të 

jetë krajl Nikolla”. 

 
(vijon në numrin e ardhshëm) 
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Shkruajnë: Agron Duro, specialist i terminologjisë-Instituti i Gjuhësisë dhe Historisë në Tiranë  

                    Gani Pllana, pedagog në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike në Prishtinë 

 

Shqipërimi i terminologjisë teknike në kohën tonë  
(pjesa e parë) 

 

Çështjet e shqipërimit të terminologjisë përgjithësisht 

janë vështruar prej kohësh dhe jo rrallë vijojnë të 

vështrohen deri në ditët e sotme brenda rrethit të asaj 

problematike të gjerë, në të cilën trajtohet gjithë leksiku 

i shqipes. Kjo ka bërë që mjaft çështje të shqipërimit të 

terminologjisë të shqyrtohen nga një këndvështrim i 

gjerë e i palidhur ngushtësisht me veçoritë specifike të 

këtij leksiku të veçantë, që shërben për shprehjen e 

koncepteve shkencore-teknike dhe për diferencimin e 

tyre nga njëri-tjetri me kufij të prerë e të përcaktuar 

qartë. 

 

Në terminologji, njësia e huaj e zëvendësuar me një 

fjalë shqipe, nuk bashkëjeton ose, më mirë, nuk duhet të 

bashkëjetojë gjatë me të, sepse kjo bashkëjetesë do ta 

ngarkonte gjuhën e shkencës dhe të teknikës me një 

element të tepërt të panevojshëm. Përdorimi për një 

kohë të gjatë i këtij elementi të vjetër krahas me të riun, 

krijon vështirësi në zbulimin e përmbajtjes së termit dhe 

errëson marrëdhëniet e njëkuptimshme koncept-term. 

 

Në terminologji, ndryshe nga gjuha e përgjithshme 

kërkohet që të ruhen përpjesëtime të rregullta në sasinë 

e njëjtë të termave dhe të koncepteve në çdo sistem 

terminologjik brenda një fushe të caktuar të dijes, 

prandaj edhe shqipërimi në të i njësive të caktuara në 

çdo rast konkret, duhet të konceptohet si akt i 

menjëhershëm i heqjes së njësisë së vjetër dhe i futjes së 

njësisë së re, i fjalës amtare të ngritur në term ose të 

krijuar si e re. Megjithatë, pavarësisht nga kjo, ky parim 

nuk gjen në përgjithësi zbatim në praktikën ligjërimore 

dhe jo rrallë ndodh që, duam ose nuk duam ne, për një 

kohë relativisht të gjatë ose të shkurtër, të bashkëjetojë 

termi i vjetër (i huaj) me termin e ri (shqip). Sigurisht 

këtu rezultatet e shqipërimit mund të jenë nga më të 

ndryshmet dhe nga më të çuditshmet dhe shkaqet e 

këtyre zhvillimeve spontane mund të jenë gjithashtu nga 

më të ndryshmet: të mirëfillta gjuhësore, psikologjike, 

sociale, etj. 

  

Mund të ndodhë, p.sh., që një term i huaj fillon të dalë 

nga përdorimi dhe të përdoret termi shqip në vend të tij, 

kurse më vonë bartësit e gjuhës speciale (specialistë ose 

jo-specialistë) t'i kthehen termit të vjetër të huaj. Më 

vonë mund të jetë krijuar (ose gjetur) një term tjetër i ri, 

kurse pas një farë kohe mund të jetë rifutur termi i 

mëparshëm shqip.  

 

Kështu, p.sh., këtë rrugë të çuditshme, i veshur në 

mënyra të ndryshme, ka bërë koncepti i përkufizuar si 

"forcë e ushtruar në njësinë e sipërfaqes". Në fillim për 

këtë koncept është përdorur termi i huaj presion, kurse 

në vitet '40 është futur trysni. Më vonë është futur 

përsëri presion, kurse në vitet 60-70 në librat e fizikës 

së shkollës së mesme është përdorur shtypje. Kohët e 

fundit pas viteve 80-të po përdoret gjerësisht përsëri 

trysni. Madje ky term po zë vend edhe në tekstet 

mësimore të shkollave të larta, ku termat e shqipëruar 

janë më të pakët. Duhet theksuar gjithashtu se ky term 

po përdoret edhe në shtypin periodik, shkencor, dhe 

rrallë si fjalë e zakonshme edhe në të folur (të paktën 

ndërmjet njerëzve të inteligjencës, si në kuptimin e 

drejtpërdrejtë special, ashtu edhe në atë jospecial). 

 

Procesi i shqipërimit në terminologji, i parë si pastrim 

dhe ruajtja e vëllimit të saj në nivelin e përpjesëtimeve 

të rregullta koncept-term ka të bëjë më shumë me 

përmbajtjen e njësisë që hiqet e të tjetrës që futet në të, 

sesa me formën e njësisë si shenjë leksikore ose, më 

saktë, me përparësinë e përmbajtjes para formës. Si 

veçanti më themelore duhet theksuar se, ndërsa shprehja 

e kuptimit të një fjale të huaj në gjuhën e përgjithshme 

mund të varijohet me një varg sinonimik fjalësh shqipe 

me vlerë relative, sidomos kur kuptimi i fjalës së huaj 

është më i gjerë se secili kuptim i fjalës amtare, si p.sh., 

safi - i pastër - i thjeshtë - i kulluar; taze - i freskët - i 

njomë;  i proshkët - i ngrohtë, në terminologji koncepti i 

shprehur nga termi i huaj kërkohet të jepet në gjuhën 

shqipe vetëm me një shenjë ose sinonimet e lidhura me 

të duhet të jenë absolute si p.sh.. përmasë - dimension, 

trysni-presion, ose ndemje - sforcim - tension (në mek.). 

Kjo do të thotë se në nivelin e përmbajtjes me anën e 

shenjave do ruajtur një njëkuptimësi e plotë dhe 

identifikimi i formës vihet kështu në funksion të dallimit 

(identifikimit) të konceptit, i cili duhet të diferencohet 

edhe brenda një shenje që mund të jetë e ngarkuar me 

dy a më shumë koncepte. Në këtë rast shenja duhet 

pranuar si homonim për çdo koncept ndryshe shkelet 

parimi i njëkuptimësisë. Fjala shqipe këtu e ngritur në 

term ose duhet t'i përgjigjet termit të huaj me formën 

homonimike (si p.sh., tirant = tërheqës
1
 "shufër 

tendosëse" dhe tjagaç=tërheqës
2
 "automjet tërheqës") 

ose për dy konceptet do të kërkohen dy shenja të 

ndryshme, nga të cilët një mund të jetë term shqip i 

futur si i ri p.sh., tension
1
 (el.) dhe tension

2
 (mek.) = 

tension
1
 (el.) dhe ndemje (mek.).  

 

(vijon në numrin e ardhshëm)
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Sport 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liga Shqiptare e Futbollit në Austri (LSHFA) 
 

Pas shumë vite përpjekjesh, me 13 shkurt 2010 u themelua Liga Shqiptare e Futbollit në Austri. Qëllimi i kësaj 

iniciative ka qenë dhe do të jetë që sporti shqiptar, sidomos futbolli në Austri të prezentohet në mënyrë të organizuar 

dhe profesionale si dhe të tregohet disiplinë dhe cilësi sportive. Në turne qe zhvillohen kohë pas kohë prezentohen me 

programe të pasura kulturo-artistike edhe shoqata të ndyshme shqiptare. Për më shumë informacione vizitoni web-faqen 

e LSHFA: http://www.albanischefussballiga.at/  

 

LSHFA ka të zgjedhur: 

Kryesinë: 

Kryetar:   Qani Sulejmani   

Zv. Kryetar:  Mexhid Bislimi 

Sekretar:  Januz Saliukaj 

Zv. Sekretar:  Arben Suroi 

Arkatar:   Halil Jashari 

Zv. Arkatar:  Zekirja Emrullahi 

 

 

 

Në kuadër të Liges funksionon edhe Komisioni i Garave i cili përbëhet nga: 

Kryetar i Komisionit: Halil Jashari    

Anëtar:           Ridvan Limanii 

           Mexhid Bislimi 

 

 

 

Komisioni Disiplinor:   

Kryetar i Komisionit: Rami Xhelili 

Anëtar:                       Mustafë Alija 

        Bekim Doko 

 

-Sistemi i Ligës bazohet në një koncept turneu: 

-Luhet në fushë të vogël (6 plus një lojtar) 

-Shënohën pikët deri në rund-fazë dhe formohet tabela sipas pikëve të grumbulluara 

 

 

Në fund të vitit: 

Shpallet kampioni i vitit 

Zgjidhen:  futbollisti më i  mirë i vitit 

  portjeri më i  mirë i vitit   

  golashënuesi më i  mirë i vitit 

  ekipi më fair play i vitit 

 

 

 

 

http://www.albanischefussballiga.at/
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Sport 

 
Tabela e LSHFA, raundi 13/14 2011 (05.06.2011) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr Ekipi Loj Fit  Bar Hum  Go+  Go- Dif  Pikë  

1 Struga 13 12 0 1 50 14 36 36 

2 Lahuta e Malësisë 12 10 2 0 36 4 32 32 

3 Megi Bau 12 9 0 3 30 9 21 27 

4 Gostivar R Club 13 8 2 3 29 16 13 26 

5 Sh K S Mërgimi 13 6 2 5 21 30 -9 20 

6 Cafe Timi 11 6 1 4 32 22 10 19 

7 Xh Abdyl Frashëri 13 6 1 6 36 38 -2 19 

8 Rinia Veleshta 13 6 1 6 17 21 -4 19 

9 Xh Hollabrun 12 2 4 6 19 30 -11 9 

10 Shqiponja Vjenë 12 2 3 7 13 25 -12 9 

11 Bish Vjenë 12 2 3 7 16 29 -13 8 

12 Sh K Afrim Zhitia 13 1 2 10 13 36 -23 5 

13 Xh Nur Ternitz 13 0 1 12 3 41 -38 1 
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Këndi kulturor 
Dy perla të letërsisë shqipe 

 

 

 

O moj Shqypni 
 

O moj Shqypni, e mjera Shqypni, 

Kush të ka qitë me krye n'hi? 

Ti ke pas qenë një zojë e randë, 

Burrat e dheut të thirrshin nanë. 

 

Ke pasë shumë t'mira e begati, 

Me varza t'bukura e me djelm t'ri, 

Gja e vend shumë, ara e bashtina, 

Me armë të bardha, me pushkë ltina, 

Me burra trima, me gra të dlira; 

Ti ndër gjith shoqet ke qenë ma e mira! 

 

Kur kriste pushka si me shkrep moti, 

Zogu i shqyptarit gjithmonë i zoti 

Ke qenë për luftë e n'luftë ka dekun 

E dhunë mbrapa kurr s'i mbetun. 

Kur ka lidhe besen burri i Shqypnisë, 

I ka shti dridhen gjithë Rumelisë; 

Ndër lufta t'rrebta gjithëkund ka ra, 

Me faqe t'bardhë gjithmonë asht nda! 

 

Por sot, Shqypni, pa m'thuej si je? 

Po sikur lisi i rrxuem përdhe, 

Shkon bota sipri, me kambë, të shklet 

E nji fjalë t'ambël askush s'ta flet. 

Si mal me borë, si fushë me lule 

Ke pas qenë veshun, sot je me crule, 

E s'të ka mbetun as em'n as besë; 

Vet e ke prishun për faqe t'zezë! 

 

Shqyptar', me vllazen jeni tuj u vra, 

Ndër nji qind çeta jeni shpërnda; 

Ca thonë kam fe ca thonë kam din; 

Njeni: jam turk, tjetri: latin 

Do thonë: Jam grek, shkje - disa tjerë, 

Por jemi vllazen t'gjith more t'mjerë! 

Priftnit e hoxhët ju kanë hutue, 

Për me ju damun me ju vorfnue! 

 

Vjen njeri i huej e ju rri n'votër, 

Me ju turpnue me grue e motër, 

E për sa pare qi do t'fitoni, 

Besën e t'parëve t'gjith e harroni, 

Baheni robt e njerit t'huej, 

Qi nuk ka gjuhen dhe gjakun tuej! 

 

Qani ju shpata e ju dyfeqe, 

Shqiptari u zu si zog ndër leqe! 

Qani ju trima bashkë me ne, 

Se ra Shqypnia me faqe n'dhe! 

E s'i ka mbetun as bukë as mish, 

As zjarm në votër, as dritë, as pishë; 

As gjak në faqe, as nder ndër shokë, 

Por asht rrëzue e bamun trokë! 

 

 

 

 

 

Mblidhniu ju varza, mblidhniu ju gra, 

M'ata sy t'bukur q'dini me qa, 

Eni t'vajtojmë Shqypninë e mjerë, 

Qi mbet' e shkretë pa em'n, pa nder; 

 

Ka mbet e vejë si grue pa burrë, 

Ka mbet si nanë, qi s'pat djalë kurrë! 

Kujt i ban zemra m'e e lan' me dekë 

Ket fare trimneshë, qi sot asht mekë? 

Ketë nanë të dashtun a do ta lamë, 

Qi njeri i huej ta shklasë me kam? 

 

Nuk, nuk! Këtë marre askush s'e do 

Këtë faqe t'zezë gjithkush e dro! 

Para se t'hupet kështu Shqypnia, 

Me pushkë n'dorë le t'desë trimnia! 

 

Çoniu, shqyptarë, prej gjumit çoniu, 

Të gjithë si vllazën n'nji besë shtërngoniu, 

E mos shikoni kisha e xhamia: 

Feja e shqyptarit asht Shqyptaria! 

 

Qysh prej Tivarit deri n'Prevezë, 

Gjithkund l'shon dielli vapë dhe rreze, 

Asht tok' e jona, prind na e kanë lanë 

Kush mos na e preki, se desim t'tanë 

Të desim si burrat që vdiqnë motit 

Edhe mos marrohna përpara Zotit. 

 

                                                            Vaso Pasha, 1878  

 

 

QËNDRIMI 

Jam shqiptar e kosovar; 

zot e krenar, zot e bujar 

mbi këtë dhé, q'e kam si fe, e përmbi fé: 

E kam vatan! E kam atdhe! 

Që gjysh stërgjysh, që brez pas brez, 

që gjithmonë. Ti shqa thërret, 

ti shqa bërtet, gjer lartë në retë 

se jam barbar. Jo, s'jam 

si bërtet ti,si buçet ti, ti, Mal i Zi. 

Po vendin tim e dua, 

lirinë e dua, e s'dua zot 

mbi mua. Se jam këtu kur s'kish njeri, 

kur s'kish kufi as fqinjëri, 

as shqa të zi.Se jam këtu 

kur Mal i Zi ish Iliri; 

kur nga një det në tjetrin det 

isha zot vetë! Unë jam këtu 

nga moti kur vetë Zoti 

e bëri fushën fushë e malin mal. 

Unë jam këtu e do të jem 

- dem baba dem -sa mali të bëhet hi 

e hiri mal përsëri. 

                                                                 Mitrush Kuteli 


