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Shtatori-Muaji i Nënës Tereze 
Kosova dhe Shqipëria vitin e kaluar e kishin shpallur si Vit i Nënës Tereze. Sot, në pothuajse mbarë 

botën shumë sheshe, shkolla e shoqata mbajnë emrin e humanistes më të madhe të njerëzimit. Edhe 

këtë vit, shtatori do të shënohet me manifestime të ndryshme për nder të mirësisë dhe dashurisë së 

për njeriun-vlera këto me të cilat krenohet populli ynë.  
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FJALA E REDAKSISË 

 

Të nderuar lexues, 

     Po takohemi për herë të gjashtë në një vit e gjysmë të kaluara. Revista 

„„Dielli Demokristian'' si organ i aktivistëve dhe intelektualëve 

demokristianë në Vjenë/Austri po vazhdon rrugëtimin e saj fisnik. Kësaj 

radhe sjellim shkrime nga autorë shqiptarë që prekin tema nga më të 

ndyshmet. Risi është një rubrikë e re që e kemi emëruar „‟Prezentojmë Vlerat 

Tona‟‟ ku do të ju njohim me veprimtaritë e shoqatave dhe individëve të 

suksesshëm shqiptarë në Austri dhe më gjerë. 

 

Duke dashur qe të informojmë për aktivitetet që ndodhin në Austri, jo vetëm 

në Vjenë, në këtë numër do të keni mundësi të lexoni më shumë edhe për 

ngjarje që u zhvilluan në tre muajt e fundit edhe në Obersee, Graz, Linz, 

Baden e qytete të tjera. Vlen të nënvizohet se pas sukseseve në organizimet 

në mësimin në gjuhën shqipe udhëhequr nga shoqata VALE, atyre sportive 

duke krijuar Ligën Shqiptare të Futbollit në Austri (LSHFA), ka filluar të 

zhvillohet edhe ideja për themelimin e Shoqatës së Shkrimtarëve Shqiptarë 

në Austri (SHA). Në këtë rrafsh pritet edhe ri-aktivizimi i Shoqatave 

Studentore. Në këtë edicion nuk do të mungojnë artikujt që merren me 

zhvillimet shoqërore në hapësirat shqiptare, nga ku sjellim opinione 

profesionale dhe të pavarura.  

 

Në Kosovë ka pasur një dinamizim të politikës dhe vendimeve për sundim të 

rendit dhe ligjit, ndërkohë që numri i njohjeve ka shkuar në 81. Krjimi i 

Ministrisë së Kosovës për Diasporën pritet të jete një impuls shtesë për të 

përkrahur këtë pjesë të qytetarëve dhe shtetasve tanë. Kryeqyteti i 

Shqipërisë, Tirana në 4 vitet e ardhshme do të qeveriset nga Kryebashkiaku i 

ri Lulzim Basha i Partisë Demokratike. Në Maqedoni, pas krijimit të 

Qeverisë së re besohet se shqiptarët do të fuqizojnë rolin e tyre në këtë shtet. 

Nga ana tjetër, Mali i Zi në përgjithësi dhe Ulqini në veçanti shënuan edhe 

një sezon të suksesshëm turistik, falë kjo edhe turistëve shqiptarë.  

 

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 dhjetor  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 

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 më se 

 2 000 adresa elektronike të lexuesve në të katër anët e botës. 

  

Lexim të këndshëm! 

  

Këshilli redaktues: 

Kristina Pjetri 

Mark Gjuraj 

Vilson Kola 

Lush Neziri 

Mark Marku 

  

Bashkëpunëtorë të jashtëm: 

Hazir Mehmeti 

Anita Marku 

Agron Shala 

Selim M. Hasanaj 

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    

 

Mbrëmje kulturore në Vjenë me krijuesin Jeton Neziraj 
                                                                                                                                          

 

 

 

 

Shoqata ,,Kultur Kontak Austria” organizoj mbrëmje 

prezantimi të krijuesve Jeton Neziraj nga Kosova dhe 

Sasha Iliq nga Serbia. Është kjo pjesë e projektit letrar 

,,Beograd-Prishtinë/Prishtinë-Beograd” me autorë nga të 

dy vendet. Takimin e hapi Jakub Forst-Battaglia, 

përfaqësues i Seksionit për Politikë e Kulturë nga 

Ministria e Çështjeve Evropiane e Ndërkombëtare të 

Austrisë, kurse autorja e disa librave dhe përkthyesja 

Alida Bremer ishte udhëheqëse e rrjedhës së diskutimit. 

Në mbrëmja morën pjesë edhe dy Ambasadorët në 

Austri, ai i Kosovës Dr. Sabri Kiqmari dhe ai i Serbisë, 

Milovan Bozinoviq. Nga Ambasada e Shqipërisë ishte 

Egin Ceka, Sekretar i Parë i Ambasadës dhe poashtu 

edhe Barbara Majer, Sekretare e Dytë në Ambasadën e 

Kroacisë në Austri. Në këtë evenimet merrnin pjesë 

intelektualë e mërgimtarë nga vende të ndryshme. Është 

kjo hera e parë që pranë njëri tjetrit ulur të përcjellin 

mbrëmjen me të dy krijuesit nga vendet përkatëse: Jeton 

Neziraj dhe Sasha Iliq. Autorët lexuan pjesë nga 

krijimtaria e tyre, përshkruan aktivitetin e tyre në 

përpjekjet për të bërë të njohur të krijimtarisë nga të dy 

popujt. Kjo ishte me interes për publikun e shumtë që 

mbushte sallën. Historiku i shkurtër të projektit të nisur 

në botimet në gjuhën shqipe e serbe e gjermane nga 

autorë shqiptarë e serbë kishte filluar pas ndërprerjes që 

nga vitet 70-ta. 

 

Projekti i dy antologjive ,,Nga Prishtina me dashuri” 

dhe ,,Nga Beogradi me dashuri” paraqet tentimin e parë 

pas disa decenieve për njohje të ndërsjellë mes 

krijimeve letrare. Një përzgjedhje nga krijimtaria 

bashkëkohore poetike, e prozës,dramës nga krijuesit e të 

dy popujve, duke i përkthyer ato në gjuhët respektive. 

Ky projekt ka për qëllim ofrimin e vlerave në tekstet e 

botuara e cila do shërbente si uverturë në vendosjen e 

komunikimit të rregullt kulturor të ndërsjellë.  

 

Këto projekte shumëdimensionale nga krijimtaria e 

kombeve ju prezantuan publikut në kuadër të ,,Traduki-

t”, rrjet letrar i përkrahur financiarisht nga disa shtete 

evropiane, në radhë të parë nga Austria dhe Gjermania. 

Në ,,Tradukt” janë përfshirë disa shtete evropiane, mes 

tyre edhe Kosova e Shqipëria. Në kuadër të këtij 

projekti u botuan edhe përmbledhjet ,,Nga Beogradi me 

dashuri” dhe ,,Nga Prishtina me dashuri” në gjuhën 

shqipe dhe gjuhë tjera. Përkthyes në gjuhën shqipe nga 

gjuha serbe ishin: Anton Berishaj, Fadil Bajraj dhe 

Shkëlzen Maliqi. 

 

Revista ,,Beton” ishte po ashtu pjesë e programit e cila i 

ofron publikut krijime nga autor të kombeve të 

ndryshme të përkthyera në gjuhën gjermane. Kësaj 

radhe ,,Beton” kishte përmbledhje krijimesh nga autorë  

 

 

 

 

shqiptarë e serbë në gjermanisht. Ishin të prezantuar 

disa poetë, shkrimtarë e publicistë nga Kosova, 

kryesisht të rinj për lexuesin gjerman si: Arben Idrizi, 

Balsor Hoxha, Bekim Lumi, Besa Salihu, Halil Matoshi, 

Trina Gojani, Jeton Neziraj, Shkëlzen Maliqi, Kujtim 

Rrahmani, Kujtim Paçuku, Shpetim Selmani, Xhevdet 

Bajraj, etj. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Sasha Iliq, Alida Bremer dhe Jeton Neziraj (i pari nga e dhjathta) 

 

Ishte kjo një mbrëmje ku dominoi logjika e arsyes, e 

thyerjeve të inateve të vjetra të politikës serbe, e cila 

deri tani nuk pranoi të ulej në manifestime ku 

prezantohet Republika e Kosovës. E urojmë të vazhdoi 

edhe në të ardhmen me hapin e nisur të tolerancës. Aq 

sa ishte tërheqëse krijimtaria e ofruar, ishte edhe 

prezenca dhe përshëndetja mes tyre e të dy 

ambasadorëve, Kiqmari dhe Bozinoviq. Ata ishin së 

bashku në koktej rasti të ofruar nga organizatori. Si 

duket fuqia e fjalës artistike ishte mbizotëruese mbi 

fjalimet politike refuzuese të vazhdueshme të Beogradit 

karshi Kosovës. Ambasadori, Bozinoviq do jetë një 

shembull i mirë edhe për kryetarin e shtetit të tij, se 

realiteti i ri nuk mund të anashkalohet përgjithmonë. 

Këtë do duhej ta di qytetari serbi dhe politika serbe.  

 

Jeton Neziraj u lind me 1977 në Kaçanik. Studimet për 

film e teatër i mbaroi në Unversitetin e Prishtinës. 

Deri tani ishte udhëheqës i Teatrit Kombëtar në 

Prishtinë. Merr pjesë aktive në projektet shumë 

kulturore të shoqatave të njohura nga Austria e vende 

tjera. 
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Shkruan: Januz Saliuka 
Januz Saliuka u lind në Gjakovë në vitin 1963. Rininë e kaloi në Gjakovë dhe Prishtinë. Që nga viti 1985 jeton në Austri dhe 

ishte i angazhuar në shumë aktivitete të mërgatës shqiptare si ato politike, kulturore dhe sportive. Punoi për shumë vite në 

këshillimore për çështjet sociale dhe specializoi në atë lëmi si dhe mbi jetën dhe organizimin e komuniteteve të ndyshme që 
jetojnë ne Vjenë/Austri. Edhe sot është aktiv në jetën politike të Austrisë si dhe në Ligën Shqiptare në Futboll. Njëherit punon 

në qeverinë e Landit të Vjenës për Çështje të Diversitetit dhe Integrimit. 

 

 

Ndryshimi i ligjit për të huajt 2011 
(Pjesa e parë) 

 
Ky ligj është përfolur edhe më herët për ndyshimet që 

sjell si ato në dobi për qytetarët e huajt por edhe detyrat 

që duhet përmbushur përpara se të vijë edhe deri te 

lejeqëndrrimi. Njëherit është dhe një klasifikim i ri i 

personave që mund të aplikojnë për qëndrim të 

përhershëm në Austri deri te natyralizimi. Për qytetarër 

e shteteve të treta, këtu bëjnë pjesë edhe hapësirat 

shqiptare, ekziston quota e caktuar një vjeqare e cila çdo 

vit definohet nga ligjvënësit në përputhje me interesin e 

Landeve në Austri. Arsyet për migrim janë të ndyshme 

dhe mu për këtë kemi dhe disa lloje.  

 

Llojet e kërkesave: Kërkesa e parë, kërkesa për 

vazhdim (një tjetër kërkesë), ndryshim qëllimi, kërkesë 

për vazhdim/ndryshim qëllimi, kërkesa për 

dokumentacionin, etj. 

 

Leje qëndrrimi për: Punëtorëçelësi – i varur, 

punëtorëçelësi – i pavarur, privat – pa qëllim punësimi, i 

kufizuar, i kufizuar – rrethana veçanërisht lehtësuese, i 

kufizuar – ruajtja e jetës private dhe familjare, i 

pakufizuar, i pakufizuar - ruajtja e jetës private dhe 

familjare, antarë familje, etj. 

 

Leje qëndrrimi për: Anëtarë familje me austriakë, 

antarë familje me austriakë/qytetarë të BE/Zvicerran, 

qëndrrim të përhershëm – EG, qëndrrim të përhershëm 

– antarë familje, 

 

Dokumentacionet: Çertifikatë regjistrimit, leje identiteti 

për qytetarët e hapësirës ekonomike evropiane dhe të 

Zvicrrës, kartë e qëndrrimit të përhershëm. 

Lejeqëndrrimi për: Qëllime për bashkim familjar, 

përfaqësues ndërmarrje, nxënës, shërbime sociale, i 

pavarur, mbrojtje të veçantë (§ 69a), qëllime për 

bashkim familjar me student, punëtor me rotacion, 

studiues, artist, raste të jashtëzakonshme, punësim i 

varur, anëtarë familje, etj. 

 

Leje qëndrimet: Titulli për rezidencë "anëtar i 

familjes", leje qëndrimi "të kufizuar", leje qëndrimi 

"antarë", zgjatja e lejes së qëndrimit, të posalindurit, 

qasje në tregun e punës, leje qëndrimi të përhershme, 

shtetësinë austriake, marrëveshja e integrimit, në rast të 

shkurorëzimit, lejet e qëndrimit të tjera, vendbanimin e 

tyre, etj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lejeqëndrimi lëshohet në përgjithësi për 1 vit dhe 

shërben gjithashtu si dokument identiteti. Atë gjithmonë 

duhet bartur me vete, kështu që ju në Austri nuk keni 

nevojë të mbani pasaportën. Për bashkim familjar 

bashkëshortor kërkohet:- mosha mbi 21 vjetësh për të 

dy partneret. Për bashkim familjar vlejnë të njëjtat 

kërkesa si për bashkëshortët e moshave më të pjekur. 

Nuk llogariten vetëm të ardhurat e kandidatëve, por 

edhe pagesat e qirasë mirret parasysh në të gjitha 

kërkesat fillestare, Gjithashtu edhe një ekstrakt nga 

shoqata e mbrojtjes së kreditrëve është e nevojshme dhe 

duhet njoftuar nëse ka mirëmbajtjet tjera. Nëse ju vidhet 

lejeqëndrimin, ju lutem menjëherë të lajmëroni policinë. 

Në rast të humbjes së lejes ju lutemi të lajmëroni për 

humbjen zyrën kompetente të qarkut (Fundamt). Me 

fletë-raport për vjedhjen apo humbje, me një foto dhe 

një kopje të pasaportës tuaj mund të aplikoni për 

zëvendësim në zyrën kompetente për lejeqëndrrim. Ju 

do të merrni një duplikat të lejes suaj me qëndrimit me 

vlefshmëri dhe të njejtën të drejtë sikurse edhe leja e  

vjedhura apo e humbura. Shpenzimet janë të njëjta. 

 

Titulli Rezidenca "anëtar i familjes" është për 

bashkëshortët të kurorëzuar, partneritete të gjinisë së 

njëjtë të regjistruar dhe fëmijëve të mitur të shtetasve 

austriake. Leje qëndrimi "të kufizuar" është për 

bashkëshortët të kurorëzuar, partneritete të gjinisë së 

njëjtë të regjistruar dhe fëmijëve të mitur të shtetasve të 

vendeve të treta. Leje qëndrimi "antarë" për anëtarët e 

tjerë të qytetarëve Austriake (të tilla si fëmijë të rritur, 

prindërit, partnerët që bashkëjetojnë).  

 

Zgjatje e lejeqëndrrimit: -Kërkesa për zgjatje duhet të 

bëhet detyrimisht para përfundimit të lejes së qëndrimit 

ekzistuese, më së hershmi 3 muaj më parë deri në ditën 

e fundit të lejes. Për çdo person bëhet një aplikim i 

veçantë. Kërkesa bëhet aty ku është edhe vendndodhja e 

aplikantit. Kërkesa duhet të bëhet në degët përkatëse të 

zyrave të autoritetit për qëndrrim.  
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Të gjithë personat mbi moshën 14 vjeqare duhet të 

paraqesin kërkesën personalisht. Gjatë aplikacionit ka 

tarifa të aplikimit që në fillim për të paguar. Për të 

rriturit 80 € për person dhe fëmijët 50 € për person. 

Përveç dokumenteve tjera të nevojshme duhet pasur 

edhe: 1 fotografi, pasaportë e vlefshme, dëshmi të të 

ardhurave, dëshmi e sigurimit shëndetësor, prova e 

drejta ligjore për strehim (kontrata banesore). Për 

fëmijët: çertifikatën e shkollës, faturat për pagesat me 

qira ose pagesa të shpenzimeve operative, ekstrakt nga 

shoqata për mbrojtjen e kreditorëve. 

  

Zgjatja e lejeqëndrimit është përsëri në 1 vit (i cili është 

e mundur vetëm në qoftë se pasaporta juaj është ende e 

vlefshme për të paktën 1 vit). Pas 5 viteve mund të 

lëshohet një leje qëndrimi e përhershme. Pas 2 vjetësh 

me leje qëndrim së ligjshëm, lëshohet një leje tre 

vjeçare e qendrimit në qoftë se është plotësuar niveli A-

2 ose B-1 për gjuhë gjermane dhe për periudhën 

korresponduese personat aplikues kanë pasaportë të 

vlefshme.  

 

Poashtu ka edhe norma të caktuara për të ardhurat 

minimale për të rritur çdo vit. Minimale për një çift të 

martuar është aktualisht 1189, 46 € neto, për çdo fëmijë 

nën moshë të vijnë nga € 122, 41 €. Aktualisht zgjatja e 

lejes së qëndrimit "antarë", për austriak-përgjegjës duhet 

prezentuar çdo herë të ardhurat e tij të tanishme dhe 

përgjegjësitë ndaj personave tjerë. Për këtë leje 

qëndrimi vlejnë masa tjera të ardhurave të cilat janë 

shumë të larta. 

 

Bashkëshortët e shtetasve të vendeve të treta pas 

qëndrimit 12 muajsh ne vend nga zyrës përkatëse 

pajisen me një leje qëndrimi "të kufizuar" marrin 

lejeqëndrrimi Rot Weiß Rot Kartë, nëse bashkëshorti si 

bartësi kryesorë ka leje qëndrimi të përhershme, është 

refugjatit me të drejta konvencoionale, ka leje qëndrimi 

të përhershëm "të pakufizuar" ose posedon 

Lejeqëndrrim (Niederlasungsbewilligung). 

 

 
 

Pas dates 1 korrik 2011 ka pasur një ndryshim në Ligjin 

e Marrëveshjes dhe Qëndrimit. Leja e qëndrimit të 

përhershëm ose pakufizim është tani një leje qëndrimi e  

përhershme apo Rot Weiß Rot Kartë plus. Nga kjo ditë 

të gjithë personave mbi moshën 6 vjet ju mirren shenjat 

e gishtërinjëve. Pra, nga kjo datë ligji i ri përmban disa 

përmirësime si në vijim: personat të cilët tashmë jetojnë 

në Austri për më shumë se 2 vjet dhe kanë kaluar me 

sukses testin e gjuhës gjermane në nivelin A2 mund të 

marrin një leje qëndrimi 3-vjeçar nëse pasaporta është e 

vlefshme për kohë të mjaftueshme. 

 

(vazhdon në numrin e ardhshëm) 

 

 

 

 

Nëna Tereze 

 

U lind fëmija i tretë në familje  

Doli në këtë botë në Shkupin shqiptar, 

Nga prindër Kolë e Drane Bojaxhiu 

Shëndriti kudo që shkeli, u shkri si qiriu! 

 

Mësimet e para i bëri në shkollë shqipe të Shkupit 

Edhe gjimnazin e mbaroi me sukses, 

Dëshira për mësuese i ishte ngulitur në kokë 

Mbi të gjitha ndihmoi shumë shoqe e shokë... 

 

Vendosi në rini të bëhet murgeshë 

Mori rrugën pa kthim për Kalkutë, 

Nga mësuesja u bë Misionare e Dashurisë 

Më e dashura për të varfërit e Indisë! 

 

Sa keq që ne e njohëm shumë vonë 

Këtu çdo gjë ishte e censuruar, 

Për ne u bë në botë Nëna më e Madhe 

Mësoi e gjithë bota se ishte shqiptare.  

 

Kur e shikuan të vegjëlit për herë të parë 

Thanë na erdhi një hyjneshë plotë shpresë, 

Nderove emrin, familjen e kombin me punë 

Nuk flije kurrë pa vënë të varfërit në gjumë! 

 

Nuk harrove kurrë atdheun Arbëror 

Ku e le shtëpinë, vendlindjen e farefisin, 

U ktheve e dekoruar me fytyrë ngjyrë pëllumbi 

Kur zëmërngushtët thanë se Gonxhja na humbi!!!  

 

 

 

Shkroi: Albulena G. Pllana 

Studente e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze 

Prishtinë 
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Blic Info nga Austria  

1 qershor 2011: Krijohet grupi inicues për themelimin e Shoqatës së Shkrimtarëve Shqiptarë në Austri 
Kohë më parë në Vjenë është inicuar ideja për formimin e një Shoqate të 

Shkrimtarëve Shqiptarë në Austri. Kjo iniciativë ka mbledhur disa 

dashamirë të fjalës së shkruar dhe krijues që jetojnë në kryeqytetin e 

Austrisë e vijnë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe trevat 

tjera etnike shqiptare. Në këtë rast ky grup inicues kërkon që të 

identifikohen edhe krijues tjerë nga viset tjera në Austri dhe i fton ata t'i 

bashkangjiten këtij projekti. Për këtë vit janë planifikuar këto aktivitete: 

 Themelimi dhe regjistrimi i shoqatës 

 Krijimi i web-faqes të shoqatës 

 Organzimi e së paku një mbrëmje letrare me poezi shqipe në Vjenë 

 Botimi i një reviste poetike në gjuhën shqipe (në formë elektronike) 

 Botimi i një libri të përbashkët nga autorë shqiptarë që jetojnë në Austri  

 

9 qershor 2011: Ylli i DSDS Ardian Bujupi vizitoi Vjenën 

Ardian Bujupi, këngetari i ri dhe me perspektivë, i cili zuri vendin e tretë 

në edicionin e sivjetshëm të garës në Gjermani ‟‟Deutschland sucht den 

Superstar‟‟ (DSDS) qëndroi për një vizitë në kryeqytetin e Austrisë, në 

Vjenë. Kjo vizitë u zhvillua në kuadër të një turneu disa-ditor nëpër vende 

të ndryshme të Evropës. Në qendrën e njohur tregtare „„Lugner City„„ në të 

cilin u mbajt edhe një orë për nënshkirmin e autogrameve, Ardianin (19 

vjeqar) e pritën me mijëra adhuruese dhe adhurues të tij. Ishte ky dhe një 

aktivitet promovues i këtij shqiptari nga Kosova nga i cili pritet shumë në 

skenën muzikore.   

 

 

12 qershor 2011: Në Baden mbahet koncerti për nder të Ditës së Çlirimit të Kosovës 

Si dhe viteve të tjera, edhe këtë vit shoqata të ndryshme shqiptare në Austri 

kishin përgaditur programe të larmishme festive për të shënuar 12 

qeshorin, ditën kur me 1999 trupat e UÇK së bashku me forcat e NATO 

hynë në Kosovën e lirë. Përpos aktiviteteve me karakter sportiv të 

manifestuara në turnire të futbollit, vlen të përmendet edhe koncerti 

madhështor i organizuar nga shoqata tashmë e mirënjohur dhe shumë 

aktivte ,,17 shkurti‟‟ nga qyteti Baden afër Vjenës. Edhe këtë herë 

entuziastët e saj kishin përgaditur një program të larmishëm me recitime, 

kënge dhe valle nga të gjitha trojet etnike shqiptare. Në koncert morën 

pjesë një numër i madh i bashkatdhetarëve tanë, si dhe përfaqësues nga 

institucione të ndryshme austriake.  

 

16 qershor 2011: Mbrëmje e parë informative me biznesmenë shqiptarë 

Se njeriu ynë i angazhuar në aktivitete është me rëndësi u jetësua edhe me 

emrin e magjistrit të shkencave ekonomike, Arbër Marku. Me punësimin e 

tij në Odën Ekonomike të Austrisë (WKÖ), për një kohë të shkurtër ia 

arriti të organizojë tubimin këshillues informativ me pronarët shqiptarë të 

firmave që veprojnë në Vjenë dhe Austri. Ishte ky këshillimi i parë me 

shqipfolës në historikun e WKO të Austrisë, stafi e drejtuesit e saj u 

befasuan me pjesëmarrjen e interesimin e tyre. Sipas disa shënimeve, 

vetëm në Vjenë kryejnë veprimtari ekonomike e biznesi diku rreth 400 

firma me pronar shqiptar nga të gjitha trevat etnike. 

 

 

16 dhe 17 qershor 2011: Pianistja kosovare Lule Elezi jep dy koncerte në Vjenë 

Me ftesë të shoqatës ndërkombëtare vjeneze, Frederic Chopin, në një gala 

koncert që u mbajt  me 16 qershor, pianistja kosovare, Lule Elezi, 

ekzekutoi në Vjenë vepra të Chopinit, bashkë me pianistë eminentë nga 

Austria, Polonia, Kina, Norvegjia dhe Hungaria. Ndërkaq, më 17 qershor, 

me ftesë të Iniciativës Kulturore Evropiane për Gjenerata të Reja, pianistja 

Elezi  mbajti një koncert recital në Vjenë, në të cilin performoi vepra të 

Chopinit e Schumanit. Duke filluar nga gushti i vitit 2009, pianistja Elezi 

ka performuar nëntë herë në Vjenë, në koncerte recitale dhe festivale 

dërkombëtare të organizuara nga shoqata ndërkombëtare Frederic Chopin.  
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17 qershor 2011: Program me filma dokumentarë nga Kosova në Ebensee të Austrisë 
Në qytetin Ebensee nga 12-18 qershor 2011 u mbajt Festivali i 39-të i 

Filmit Dokumentar „‟Festivali i Kombeve‟‟. Në natën e parafundit të 

programit pjesëmarrësit i përshëndeti dhe ju deshiroi mirëseardhje  

regjisori dhe drejtori i festivalit Erich Riess. Në program të veçantë ishin 

filmat e producentëve nga Kosova: 6 filma dokumentarë, të metrazhit të 

shkurtër, dokumentar dhe të filmit artistik. Kryesuesit e festivalit dhanë një 

vlerësim mjaft të detajuar nga aspekti profesional për të gjithë filmat e 

shfaqur: për producentët, regjinë, skenografinë, idetë dhe tematikën e 

shtjelluar. Ishte ky një vlerësim inkurajues dhe shumë pozitiv. Fjalë 

miradie u thanë sidomos për filmin “Muri“ i realizuar ky me mjaft 

përkushtim: një dramë reale, një dokumentar me temën nga traumat e 

luftës.  

 

18 qershor 2011: Në Linz u mbajt “Kuizi i Diturisë së Shkollave Shqipe për Austri 2011”  
Edhe kësaj radhe interesimi për pjesëmarrje dhe prezantim të diturive ishte 

në nivel të lartë. Në Linz ishin mbledhur bashkatdhetarë nga të gjitha trevat 

shqiptare për të përcjellur këtë aktivitet shumë të rëndësishëm, meqë 

protagonistët kryesorë ishin fëmijët mërgimtarë. Sivjet, nikoqir ishte 

shkolla shqipe në Linz, pasi që një vit më parë ishin fitues të Kuizit 2010. 

Nxënësit e shkollës shqipe nga Linzi kishin përgatitur një program mjaft të 

pasur kulturo-artistik me pika të ndryshme muzikore, valle, recitime etj. Në 

këtë garë të kuizit të diturisë garuan 16 ekipe me nga tre nxënës, nga të 

gjitha Landet e Austrisë. Ekipet e këtij konkursi ishin mjaft mirë të 

përgatitura. Nxënësit vinin nga të gjitha trevat shqiptare, ato ishin: 

''Malesia e Gollakut'' nga Deutschlandsberg, ''Iliria'' nga Salzburg, ''Rozafa'' 

nga Rottmann, ''Dardania'' nga Gleisdorf, ''Dituria'' nga Graz, ''Tirana'' nga Linz, ''Yjet e Sharrit'' nga Linz, ''Sharri'' nga 

Vjena, ''Afrim Zhitia'' nga Götzendorf, ''Dukagjini'' nga Tulln, ''Rinia'' nga Vjena, ''Flamuri'' nga Linz, ''Drita'' nga Linz, 

''Ardhmëria'' nga Linz, ''Prishtina'' nga Linz. Si çdo herë, edhe kësaj radhe gara ishte mjaft interesante dhe qartë vërehej 

vullneti dhe dëshira e nxënësve për dituri dhe njohuri të reja për gjuhën amtare, për historinë dhe gjeografinë e trojeve 

etnike shqiptare dhe lëmi të ndryshme në fushën e arsimit. Pas një gare të fortë dhe interesante gjerë në fund në mes të 

ekipeve, vendin e parë e zuri ekipi i shkollës shqipe nga Deutschlandsberg me emrin ''Malësia e Gollakut“ të mësueses 

Fatime Imeri, vendi i dytë i takoi ekipit të mesueses Armida Halo me emrin ''Iliria“nga Radstadt Salzburg, kurse vendin 

e tretë e zuri ekipi i shkollës shqipe nga Rottmann të mësueses Roza Ndrecaj. 

 

19 qershor 2011: Kryetari i Gjakovës Pal Lekaj viziton Insbrukun 

Kryetari i Komunës së Gjakovës, Pal Lekaj, gjatë qëndrimit në Austri është 

takuar në kryeqytetin e Landit të Tirolit, në Insbruk me Christine Oppitz 

Plorer, kryetare e këtij qyteti ku për temë diskutimi ishte bashkëpunimi i 

mundshëm në shumë fusha, si në arsim, industri, ekonomi, kulturë, turizëm 

dhe shëndetësi. Gjakova që në fillim përfitoi me ofertën për të dërguar 

studentë në këtë qytet për shkollim në ekonomi dhe turizëm si donacion 

nga komuna e Insbrukut. Kryetari Pal Lekaj njoftoi autoritetet e kësaj 

komune se Gjakova dikur ishte vendi i prodhimtarisë dhe industrisë, por 

pasojat nga regjimi serb dhe nga lufta e fundit këtë qytet e kanë renditur në 

një vend me papunësi dhe me ekonomi të shkatërruar. Por, siç ka theksuar 

kryetari Lekaj, Gjakova ka potencialin, ka rininë shumë ofertuese dhe  

kuadër të shkolluar bashkë me infrastrukturën për të kthyer namin e dikurshëm kësaj komune dhe se po të fillojë ndonjë 

investim nga jashtë, në Gjakovë do të ketë shumë sukses prodhimtaria dhe lëvizja ekonomike. Po ashtu nga kryetari Pal 

Lekaj është kërkuar nga autoritetet e Landit të Tirolit dhe të vet shtetit të Austrisë që të ndihmojë për aplikimin në 

fondet europiane për stimulime në zhvillime ekonomike. Nga ky takim iu bë ftesa kryetares për një vizitë në Gjakovë 

bashkë me delegacionin e Insbrukut dhe më gjerë të rajonit të Tirolit. Një tjetër takim me rëndësi i kryetarit Lekaj ishte 

me Shoqatën e Industrialisteve të rajonit të Tirolit, duke u takuar me kryetarin e kësaj shoqate Josef Letenbihler, njëherit 

dhe deputet në Parlamentin e Austrisë. Nga ky takim, i cili u konsiderua si shumë me rëndësi nga të dy palët, kryetari 

Lekaj kërkoi të hapen reparte prodhimi në Gjakovë sepse kjo komunë ka edhe mundësi për bujqësi dhe për prodhimtari 

tjera. Letenbihler shprehu kënaqësinë të vizitojë Gjakovën me një delegacion nga Tiroli dhe nga Insbruku për të 

identifikuar mundësitë e investimeve në shumë fusha të ekonomisë. Letenbihler tha se Tiroli ka aq shumë prodhimtari 

kimike, kristale, farmaceutike, ushqimore, minerale sa që tre të katertat e gjithë prodhimit eksportohet. Me këtë rast 

kryetari Lekaj e njoftoi me mundësitë e reja që ka Kosova për transporte duke pasur tani rrugën detare nga porti i Shën 

Gjinit. Gjatë kësaj vizite delegacioni nga Gjakova vizitoi edhe muzeun e qytetit, arkivin dhe pjesë tjera turistike të 

Insbrukut. 
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28 qershor 2011: Mbahet në Vjenë konferenca “Kosova – Ardhmëria përmes ekonomisë” 

Nën organizimin e Ambasadës së Republikës së Kosovës në Vjenë është 

mbajtur konferenca “Kosova – Ardhmëria përmes ekonomisë”, e cila u asistua 

edhe nga IDM dhe ECIKS dhe është mbështetur edhe nga ADA dhe 

Zukunftsforum. Me këtë rast Zëvendës-Kryeministrja dhe Ministre për Tregti 

dhe Industri e Kosovës, Z. Mimoza Kusari-Lila në fjalën e saj ka deklaruar se 

‟‟Qeveria e Kosovës ka një vizion të qartë për zhvillim ekonomik. Në panel 

kanë marrë pjesë ish Zëvendës-Kancelari i Austrisë Erhard Busek, Deputetja e 

Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek, Drejtoresha ADA Brigitte Öppinger-

Walchshofer, përfaqësuesi i Ministrisë Austriake të Ekonomisë Franz Wessig 

dhe Kryetari i ECIKS Kujtim Dobruna. 

 

 

1 korrik 2011: U shfaq në Vjenë filmi shqiptar „‟Alive‟‟ (‟‟I gjallë‟‟) 

Film i regjisorit nga Shqipëria Artan Minarolli zgjoi kërshërinë dhe interesimin 

e publikut austriak si dhe të shqiptarëve që jetojnë dhe veprojnë në Austri. 

Filmi flet për një jetë midis ndejave të natës dhe fakultetit. Në një moment, një 

student i ri konfrontohet me realitetin e egër ku përfshihet edhe tradita dhe 

zakonet. Bazuar në skenarin e Ylljet Aliçaj, ngjarjet e filmit vendosen në vitin 

1997, në kohën e trazirave në Shqipëri. Në qendër është Koli, djaloshi malësor, 

studenti i vendosur në metropolin shqiptar, por që është edhe viktima e radhës 

së gjakmarrjes. I kthyer papritur në Malësi pranë familjes së tij pas lajmit për 

vdekjen e të atit, pikërisht në varrim ai mëson për të parën herë se është pjesë e 

zinxhirit të një gjakmarrjeje. Dëshira për të jetuar si gjithë të tjerët dhe frika 

nga vdekja përplasen brenda tij, duke krijuar situata të forta tensioni. 

 

 

 

6 korrik 2011: BKUK i dhuron Biblotekës Qendrore të Vjenës 150 libra shqip 

Pas arritjes së një marrëveshje bashkëpunimi, Bibloteka Kombëtare dhe 

Universitare e Kosovës (BKUK) i ka dhuruar 150 libra shqip Biblotekës 

Qendrore të Vjenës. Në mesin e veprave të sjellura dallohen kompletet e 

botimeve të Ismajl Kadarese, Rexhep Qosjes, Jusuf Buxhovit, etj. Në këtë fond 

poashtu bëjnë pjesë edhe libra publicistikë, historikë, sociologjikë, etj. Është 

ky një rast i mirë për adhuruesit e letërsisë shqipe, e sidomos për nxënësit dhe 

studentët shqiptarë në Austri që të vizitojnë këtë kënd të librit shqip dhe të 

shfytëzojnë këtë mundësi unike që në duar të kenë libra të kolosëve të letërsisë 

shqipe edhe në Austri. Bibloteka Qendrore e Vjenës gjendet në Urban-Loritz-

Platz 2, 1070 Wien (orari i punës 11:00-19:00). 

 

Blic Info nga Kosova  

13 gusht 2011: Në Pejë përurohet shtatorja e Nënës Tereze 

Në një atmosferë vërtet festive, në Pejë, rrëzë bjeshkëve magjëpse të Rugovës, 

të përcjellur me daullet dhe vallet e bukura të ansamblit kombëtar “Rugova” 

është  monumentalizuar në bronz shtatorja e humanistes më të madhe shqiptare 

të gjitha kohërave, Gongje Bojaxhiut-Nënë Tereza. Në këtë eveniment të 

rëndësishëm, përpos kryetarit të komunës së Pejës, dr. Ali Berisha, ipeshkvit të 

Ipeshkvisë së Kosovës, Imzot Dodë Gjergji, Zv. Ministrit të Ministrisë për 

Kulturë Rini e Sporte, Hajdin Abazi, Akademik Mark Krasniqi, deputetit të 

Parlamentit të Malit të Zi, Luigj Shkreli dhe të shumë personaliteteve të tjera të 

jetës politike, shoqërore dhe kombëtare, morën pjesë edhe mijëra qytetarë nga 

anekënd Kosova.  

 

Klerikë të besimeve tona, misionaret e rregullit të Nënë Terezës e shumë të 

tjerë kishin ardhur për ta nderuar dhe ngritur në piedestalin e kujtesës dhe të 

nderimit humanisten tone të madhe. Pra, këtë të shtunë, qyteti i Pejës, qyteti i 

të madhit patriot të Haxhi Zekës ka përjetësuar këtë ditë Gonxhe Bojaxhiun, 

me rastin e 101-vjetorit të lindjes së saj, në sheshin me emrin e heroit të 

kombit, Shkelzen Haradinaj, dhuratë e biznesmenit shqiptaro-amerikan nga 

Sverka e Thatë e Pejës, Mhill Gjuraj. Ai është një përkrahës i madh i çështjes 

kombëtare dhe afarist i suksesshëm në New York. Në fund kryetari i komunës 

së Pejës, dr. Ali Berisha, Ipeshkvi i Ipeshkvisë së Kosovës, Imzot Dodë Gjergji 

dhe donatori Mhill Gjuraj përuruan shtatoren e Nënë Terezës, vepër e 

skulptorit Akademik Gani Bajraktari. 
 

(Mikel Gojani, Mhill Gjuraj dhe Prekë Brahimi) 
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Prezentojmë vlerat tona 

Shoqëria Kulturo Artistike „„17 shkurti„„ nga qyteti i Badenit  

 

 

 

 

 

 

 

E emëruar ditën e gëzuar, të shumëpritur, të acartë por 

plotë diell, të dielen e 17 shkurtit 2008 me dëshirën e të 

gjithë anëtarëve të shoqërisë sonë kulturore-artistike (e 

cila nisi së vepruari në mars te vitit 2007) e pagëzuam 

me një emër të madh-me datën e kurorëzimit të 

ëndërrës sonë shekullore "17 shkurti". 

Duket se jemi shoqeria e parë që patëm fatin ta 

emërojmë veten me këtë emër datë të shenjtë: -Ditën e 

shpalljes së Pavarësisë së Kosovës. 

Badeni, qytet i vogël afër Vjenës e ku graviton nje 

numër jo edhe i vogël i bashkëkombasve tanë është në 

të njëjtën kohë i njohur edhe si "Qytet i Madh" i 

kultivimit, ruajtjes dhe prezentimit të mirave kulturore 

e kombëtare. 

Aty pra, në qendrën e organizimeve kulturore këndohet 

shqip, vallëzohet shqip dhe recitohet shqip:-për 

atdheun tonë, për dashurinë dhe mallin për të, për 

trimat që dhanë jetën për këtë tokë. Aty i këndohet 

Kosovës, Shqipërisë dhe tërë trojeve etnike, pa harruar 

edhe Çamërinë. 

Me aktivitete kemi filluar shumë herët, por që nga viti 

1998 edhe me ato kulturore. Dhe ditë pas ditësh kemi 

afruar afër vetes dashamirë të artit muzikor dhe 

kulturës në përgjithësi. Tani jemi një shoqëri e 

kompletuar, e pavarur dhe e mirëfilltë shqiptare, e që  

 

gjatë tërë vitit jemi aktiv me përgatitje dhe shfaqje 

programesh për festa kombëtare si 17 shkurt, 12 

qershor, 28 nëntor e të tjera organizime. Por jemi 

shumë të përkushtuar edhe në manifestime tjera të 

zhvilluara nga komunitete e ndryshme në Austri në të 

cilat denjësisht e prezentojmë kulturën tonë. 

Protagonistët kryesor të ngjarjeve kulturore janë 

fëmijët e Badenit, por edhe të Sankt Poltenit, Ternitzit, 

Vjenës, Wiener Nuestadt, etj. 

Kësaj shoqërie i prin ekipi shumë i mirë i anëtarëve i 

përbërë nga: kryetar Tahir Turkaj, studentët e 

akademisë muzikore të Vjenës, Semelit Tafallari i cili 

është në të njëjtën kohë edhe udhëheqës artistik, pastaj 

solisti Berat Tafallari, moderatorja Kaltrina Durmishi-e 

diplomuar në shkencat politike, studentët e rinjë Artan 

Imeri, Valon Imeri, Mark Marku,Valdet Imeri, pastaj 

familja Nuredini e prirë nga Agroni, instrumentalist 

virtuoz por edhe këngëtar bashkë me zonjën Nagjije, 

Afrim Rukolli, Reiz Pireci, si dhe grupi i valletareve të 

koreografes Dielleza Turkaj. 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetin tonë me suksese e zhvillojmë falë vullnetit 

dhe përkrahjes së anëtarëve të shoqërisë, por edhe 

përkrahjes së pakrahasueshme të sponsorëve tanë, e 

posaqërisht sponsorit tonë kryesor Firmës ‟‟IAT‟‟ në 

pronësi të vllëzërve Basri dhe Esat Miftaraj pa të cilët 

vështirë se do kishim mundur të mbijetojmë me mbi 50 

anëtarë të rregullt. 
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Info nga Misioni Katolik Shqiptar në Austri (MKSHA) 

 
 

14 maj 2011: Shtegëtimi në Mariazele 

 

    Një grup i përbërë prej dhjetëra besimtarësh dhe nën udhëheqjen e Don Pren Kolës, 

    meshtar në MKSHA zhvilluan në mënyrë të organizuar një vizitë në kishën në  

    vendin e quajtur Mariazel. Rrallë ndonjë objekt tjetër fetar mund të krenohet me një 

    të kaluar aq të bujshme. E ndërtuar në vitin 1157 Bazilika në Mariazel ka shërbyer 

    nëpër kohëra si një vend kulti për shumë autoritete të larta të kishës dhe shtetit, jo 

    vetëm austriak. Kjo kishë u vizitua edhe nga Papa Benedikti XVI në shtator të vititt 

    2007. Pas njohjes me historinë e kësaj shtëpie të shenjtë u mbajt edhe mesha  

    në gjuhën shqipe. Pelegrinazhi kryesor në Mariazel mbahet çdo vit me 15 gusht.  

 

 

 

12 qershor 2011: Kungimi i parë 

 

    Si dhe viteve të tjera edhe sivjet MKSHA kishte kënaqësinë që 13 të rinjë nga 

radhët     e saj të marrin një ndër sakramentet më të rëndësishme katolike: kungimin e parë. 

    Në meshën e shenjtë me këtë rast morën pjesë një numër i madh qytearësh tanë jo 

    vetëm nga Austria por dhe nga Çekia, Hungaria, Slloavakia dhe Sllovenia, ndërsa 

në     në fund të ceremonisë u ofrua edhe një koktel modest me gatime tradicionale 

shqiptare    të përgaditura nga familjet shqiptare të misionit.  

 

 

 

 

 

 

13 qershor 2011: Vizita e një grupi të besimtarëve në Padovë të Italisë 

 

    Edhe kësaj radhe interesimi i besimtarëve shqiptarë nga Austria për të marrë pjesë 

    në vizitë në Padovë ishte i madh. Në progam ishte vizita në kishën e Shën Andout si 

    dhe në muzetë dhe pjesët tjera turistike të këtij qyteti të lashtë italian. Don Pren  

    Kola, udhëheqësi i MKSHA arriti që me sukses të përmbyllë edhe këtë aktivitet  

    duke u dhënë mundësië të gjithë atyre që dëshiruan të drejtojnë lutjet e tyre nga ky 

    vend i shenjtë këtë ta bëjnë në mënyrë të organizuar. 

     

Vizita në Padovë është pjesë e aktiviteteve të përvjetshme të komunitetit katolik 

shqiptar në Austri. Kjo është mundësi e mirë që të rinjtë nga vise të ndryshme të 

trojeve tona të takojnë bashkëmoshatarë të tyre nga e tërë bota të cilët mbidhen në 

këtë ditë të shënuar në këtë qyteti i cili i dha shumë historisë, artit, fesë dhe traditës 

së krishterë. Në të njëtjën kohë është ky dhe një rast që të rinjtë të komunikojnë mes 

vete, të njihen më shumë me njëri-tjetrin, të shkëmbejnë informacione, përvoja dhe 

dije dhe në të njëjtën kohë të fillojnë dizajnimin dhe implementinin e projekteve të 

përbashkëta të cilat do i kalonin përmasat e një shteti, regjioni apo kontineti duke u 

shëndruar kështu në vlera universale në shërbim të së mirës për njeriun. Dhe vizitat 

e tilla ndihmojnë që të kalohen muret e izolimit duke bërë të mundur që të takohen 

edhe kultura të tjera të cilat bashkëjetojnë me ne në të njëjtin planet.   
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Prezentojmë vlerat tona 

Mark Marku, këngëtari me perspektivë nga Gjakova që tani jeton në Vjenë 

 

Në rrugë të sigurtë drejt suksesit 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mark Marku për të cilin ne duam të flasim është lindur 

me 13 prill 1992 në Gjakovë. Fëmijëria e tij është 

ngushtë e lidhur me artin. Fillimisht ai vijon mësimet 

në shkollën e ulët të muzikës ‟‟Prenk Jakova'' në 

qytetin e lindjes-dega në kitarë. Mësuesi i tij i parë i 

cili i tregoi mjeshtrinë e të bërit muzikë në pesë tela 

ishte profesori i nderuar Lulzim Rizvanolli. Në 

ndërkohë Marku bëhet anëtarë i korit të qytetit 

(grupmoshat e reja) të udhëhequr nga muzicenti dhe 

krijuesi i njohur Astrit Pallaska. Në të njëjtën kohë, për 

disa vite personazhi i këtij artikulli vijon edhe shkollën 

e njohur të vallëzimit ''Art Design'' menaxhuar nga 

vallëtari me përmasa ndërkombëtare Jeton Vorfi. Këtu 

Marku dallohet për talentin e tij edhe në këtë fushë. 

 
Në vitin 2005 në festivalin e fëmijëve Marku doli para 

publikut me këngën e tij të parë kushtuar Nënë Terezes 

e me kompozim të Sabah Bytyqit. Kënga pritet me 

duartokitje të gjata nga të pranishimit në pallatin e 

kulturës ‟‟Asim Vokshi'' në Gjakovë. Në të njëjtin vit, 

Marku merr pjesë në garat ballkanike të kitaristëve të 

vegjël që mbahen në Prishtinë duke fituar çmimin e 

tretë në një konkurrencë regjionale.  

 
Marku bashkë me familjen shpërnuglet në vitin 2006 

në Vjenë, kryeqytetin e Austrisë. Edhe këtu ai vazhdon 

sukseset e tij duke vijuar mësimet në shkollën 

shtetërore të muzikës duke u identifikuar si një ndër 

instrumentistët më të mirë të moshës së tij. Në të 

njëjtën kohë ai ndjek edhe një kurs privat të solo-

këndimit. 

 
Vitin e kaluar Marku inqizon dhe këngën e tij të dytë të 

titullur ‟‟Ktheu'' me komponimin e Naser Dulës dhe 

orkestrim nga Hysni Klinakut.  

 

Këto ditë Marku sapo përfundoi këngën e tij të tretë 

‟‟Dashnisë t'shenjtë'' nën përkujdesjen e kompozitorit 

të njohur kosovar Ilir Tolaj, ku zëri i dytë interpretohet 

nga këngëtarja e mirënjohur Teuta Kurti. Ai pret që në 

vjeshtë të këtij viti të xhirojë dhe spotin për këtë këngë 

ndërsa që planifikon që vitin tjetër të incizojë dhe 

albumin e tij të parë. Stili i këngëve të tij janë muzikë e 

lehtë-argëtuese me motive aty këtu dhe popullore. Para 

ca javesh ai poashtu këndoi dhe këngën e njohur 

arbëreshe ''Moj e bukura More'' e cila do të jetë një 

ndër këngët e CD zyrtare të shkollës për kitarë 

''Vihuela'' nga Prishtina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në fund të muajit gusht të këtij viti Mark Marku morri 

pjesë fazën incuese të spektaklit muzikor në Austri 

‟‟Popstar‟‟. Në Austri Mark Marku është poashtu i 

angazhuar në aktivitete të ndryshme. Pos që merr pjesë 

rregullisht në mbremje muzikore ''Karaoke'' ai është 

edhe themelues i shoqatës së të rinjve për art dhe 

kulturë ''Dardania'' me seli nëVjenë, si dhe është solist i 

grupit muzikor të klubit ''17 shkurti'' nga qyteteza e 

Badenit afër Vjenës. Pos kësaj ai merr pjesë si këngëtar 

edhe në koncerte të ndyshme të organizuara nga 

bashkëatdhetarët tanë në diasporë në Austri, Çeki dhe 

Sllovaki. Momentalisht ai është student i ekonomisë në 

Universitetin e Vjenës. 

 

Ambicie e Marku është që në një të afërme të marë 

pjesë edhe në festivalet mbarë-kombëtare si dhe të 

inçizojë një këngë të përbashkët me mikun dhe bashkë-

emnakun e tij, Mark Markun nga Prizreni i cili jeton 

momentalisht në Zagreb dhe i cili këtë vit arriti sukses 

të madh duke u renditur i treti në garën e talentëve të 

rinjë muzikor ‟‟Kroacia kërkon Yllin‟‟. Kjo do të ishte 

një gjë jo shumë e zakonshme dhe e rrallë në skenën 

tonë muzikore.  

 

 

 

©Kosovarja, 26 gusht 2011 
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Shkruan: Prof. Dr. Lush Culaj-Instituti Albanologjik në Prishtinë 

 
Lush Culaj u lind me 1966 në Klinë. Përfundoi fakultetin, magjistraturën dhe doktoraturën në drejtimin filozoi-dega e historisë. 

Është Këshilltar Shkencor në Institutin Albanologjik të Prishtinës. Për disa vite ka qenë ndër përpiluesit e testeve kombëtare 
nga lënda e historisë për klasën e nënte dhe dymbëdhjetë, organizuar nga Ministria e Arsimit e Kosovës. Deri tani ka botuar tetë 

libra shkencor dha ka marrë pjesë në disa konferenca ndëkombëtare.  

 

 

   

 

Kontributi austro-hungarez për themelimin e shtetit shqiptar  
(Pjesa e parë) 

 

Në vitin 1912, kur fitoret e korrura nga 

shtetet e Ballkanit kundër Turqisë e 

nxorën çështjen e Ballkanit në plan të 

parë, të gjithë në Evropë i dinin 

ndërlikimet e veçanta që rrethonin 

problemin shqiptar. Austro-Hungaria dhe 

Italia nuk do të lejonin dalje territoriale të 

Serbisë në bregdet. Madje, Vjena kaloi në 

kërcënime, duke e paralajmëruar Pashiqin 

se nuk do ta lejonte kurrë pushtimin e 

Shqipërisë nga ana e Serbisë. Falë 

vendosmërisë së Austo-Hungarisë nuk u 

realizua kërkesa e Serbisë për dalje në 

bregdet me të cilën u pajtua edhe 

Ministria ruse e Punëve të Jashtme në 

fund të nëntorit të vitit 1912.  

 

Gjatë luftës Ballkanike të vitit 1912 

kundërshtimi i Austro-Hungarisë e i 

Italisë dhe “intrigat e tyre” bënë që të 

dështonte ndarja, copëtimi i Shqipërisë 

ndërmjet fqinjëve të saj - ishte mendimi i 

diplomatëve grekë. 

Në momentin e fundit udhëheqësit 

kombëtarë shqiptarë e kuptuan faktin se 

ishte i domosdoshëm veprimi urgjent në 

favor të mbrojtjes të fatit shqiptar. Për 

këta diplomatë dhe për Shqipërinë ishte e 

nevojshme një mbështetje e fuqishme. 

Ajo që e miratoi dhe e përkrahu planin e 

nacionalistëve shqiptarë ishte pikërisht 

Qeveria e Vjenës. Përkrahja politike e 

Vjenës dhe Romës e inspiruan Ismail 

Qemalin që të shkonte në hap me të sigurt 

drejt shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë.  

 

 

 

 

 

 

Qëndrimet antishqiptare 

 

Ideja e pavarësisë së Shqipërisë nga shtetet e mëdha nuk përkrahej 

seriozisht. Qysh në nëntor të vitit 1912 përfaqësuesi diplomatik 

anglez në Beograd Z. RALF PAGET e njoftonte qeverinë e vet: “Të 

gjitha informatat që kam mundur t‟i mbledh të lënë përshtypjen se 

shqiptarët e veriut janë një turmë e pabindur turbulluese. Shqiptarët 

e jugut janë më të qetë, por të gjithë konsiderohen të papërshtatshëm 

për vetëqeverim. Një Shqipëri autonome, siç pretendojnë ministri 

austriak dhe qeveria e tij, ka të ngjarë të jetë një burim shqetësimesh 

në të ardhmen”. Në vijim ky diplomat do të theksojë: “Unë 

asnjëherë s`kam mundur ta kuptoj se si Austria dhe Italia kanë 

besuar në mundësitë e krijimit të një shtetit të tillë, se politika 

austriake në Adriatik ishte marrëzi dhe se gjëja më e preferuar që 

duhej të bëhej ishte që Serbisë t‟i lejohej  zgjerimi deri në bregdet 

dhe ajo ta mbartë përgjegjësinë për t‟i mbajtur në rregull shqiptarët”. 

 

Ky qëndrim arsyetohej me ngopjen territorjale të aspiratave serbe, 

duke pretenduar se Serbia do të angazhohej me mjaft punë dhe se 

pastaj do të jetë një fqinjë i “padëmshëm”. Gjithashtu, më 7 nëntor 

1912, perandori gjerman VILIAM i telegrafon ministrit të tij të 

Jashtëm, duke ia shprehur mosmiratimin e qëndrimit të Austrisë 

ndaj çështjes shqiptare. Dy ditë më vonë, më 9 nëntor, perandori ia 

dërgon një telegram po me atë ton kancelarit të vet BETHMAN-

HOLLVEG, ku ia propozon një Shqipëri autonome nën një princ 

serb. Këtu mund të vlerësohet se ideja e një Shqipërie të pavarur as 

që paramendohej nga këto kancelari, e madje, sa i përkiste çështjes 

shqiptare, qëndrimet e tyte ende nuk i kishin harmonizuar as 

Gjermania me Austrinë. 

 

Arsyetimi për këtë bazohej në faktin se disa nga kancelaritë 

evropiane konsideronin që për shumë vite Shqipëria do të jetë 

tërësisht e pazonja për të ekzistuar me rezervat e veta, duke 

vlerësuar se Austria do të duhej t‟ia ofronte 10-15milionë franga në 

vit për të mbushur deficitin. Megjithatë, gjendja në Ballkan ishte 

jashtë kontrollit. Gjithsesi duhej ndërmarrë hapa konkretë. 

Pamundësinë për ta kthyer gjendjen e mëparshme në Ballkan e 

pranuan Franca, Rusia dhe Anglia. Në muajin nëntor, me iniciativën 

e kryeministrit të Francës POENKARE lindi ideja për thirrjen e një 

konference të fuqive të mëdha që do të mblidhej në mbarim të luftës 

për t‟i marrë vendimet përfundimare. 

 

 

 

 

(vijon në numrin e ardhshëm) 
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Shkruan: Shtjefën Daka, magjistër i shkencave politike në Universitetin e Vjenës 

 

Deficiti në demokracinë e Unionit Evropian (UE) 
(Pjesa e parë) 

 

Që nga fillimi si Bashkim Evropian e deri më sot i shëndrruar në Union (në 

kontratën e Mastrihtit me 1992), UE është ballafaquar me sfida të ndryshme. 

Një ndër problemet e cila vitet e fundit po e përcjell atë i ka përfshirë edhe 

diskurset në mediat evropiane si dhe shkencën (teoria e demokracisë apo më 

mire të themi teoritë deficitare të demokracisë në UE). Shkenca e cila merret 

me këtë problematikë është ``Shkenca Politike``. Problemi deficitar është më 

shumë i karakterit politik dhe nacional. 

 

Çka ështe shkenca poltike dhe çka është politika apo politikë- bërja? 

Shkenca politike mirret me sqarimin e politikës në mënyrë shkencore. 

Ndërsa me politikë nënkuptohet, krijimi dhe realizimi i vendimeve kolektive 

– të cilat kanë zbatim të detyueshem, përmes të cilave shpërndahen vlerat 

dhe resurset në shoqëri. Është me rëndësi të dihen këto dy definicione për të 

mundur me ju qasur diskursit politik në përgjithesi. 

 

Duke u bazuar në shumicën e teorive të demokracisë, e po ashtu edhe në 

matjet statistikore demokratike, del se deficiti i demokracisë në UE është 

shumë i madh. Në sistemin e UE nuk luan rol as skema bineare e 

demokracive parlamentare Qeveria versus Opozita, e as qytetarët evropian 

nuk mund të zgjedhin në mënyrë të tërthortë apo drejtpërdrejt Komisionin 

Evropian. Poashtu mungon evropianizimi i ndërtimit të vullnetit politik si 

dhe i vendimmarrjeve në UE. 

 

A mundet elektorati apo përfaqësuesit e tij të ngarkohen me më shumë 

kompeteca? Përgjgja për fat të keq është jo  sepse kompetecat/fuqia e 

parlamentarëve të UE janë të kufizuara në Rregulla. Përkundër  disa 

kompetencave shtesë të Parlamentit Evropian (Kontrata e Amsterdamit), 

prapë se prapë, në kuptimin e mirëfilltë klasik Parlamenti Evropian nuk e ka 

të drejtën ekskluzive për të miratuar buxhetin dhe është i determinuar në 

ngarkimin dhe shkarkimin e ``Qeverisë``. 

 

Kritikët e demokracisë së UE 

kanë të drejtë kur flasin për 

mangësi të demokracisë meqë në 

postet kryesore të ekzekutivit dhe 

judikativit të UE vendosen 

zyrtarët në mënyrë jo-

transparente dhe ku vendimet për 

këtë merren pa u konsultuar me 

qytetarët/popullin (‟`Demos- 

in``). 

 

UE përbëhet kryesisht prej 

Këshillave, të cilët më tej janë të 

përbërë nga përfaqësuesit e 

qeverive të ndryshme të shteteve 

anëtare. Ky sistem nuk lejon edhe 

aq shumë që të kritikohet. Tek e 

fundit kjo formë qeverisjeje bëhet 

nga shtetet të cilat kanë 

kushtetuta demokratike dhe që 

kanë një traditë të gjatë të 

demokracisë.  

 

(vijon në numrin e ardhshëm) 

 

 

 

 

 

Shkruan: Mhill Marku, kandidat për magjistër në Universitetin e Prishtinës 

 

Respekt për veten dhe të tjerët 

 

 

 
 

Çdo njeri duhet të këtë respekt për veten dhe të tjerët nese do që të jetojë në 

lumturi. Ne si individë duhet që së pari të kemi respekt për veten dhe të jemi 

të drejtë sepse Aristoteli thotë ”respekti dhe e mira u takojnë atyre që 

punojnë drejtë”. Pra duhet që të punojmë dhe veprojmë drejtë duke mos 

dëshiruar që të bëhemi sundues të tjerëve, por të kemi respekt për të tjerët. 

Zhan Zhak Ruso ndër të tjera thotë ”ai që mendon së është Zot i të tjerëve në 

të vërtetë është robi më i madh i tyre”. Ne nuk duhet që vetëm të flasim 

drejtë por edhe të zbatojmë në praktikë ato fjalë dhe gjithmon duhet që të 

kemi kujdes që, përderisa flasim me të tjeret të kemi një buzëqeshje në 

fytyrat tona në mënyrë që të ngjallim tek respekt për ta. Përderisa ne flasim 

me një buzëqeshje do të kemi një qëndrim më të mirë për shoqërinë, duke 

ditur që buzëqeshja flet me tepër se njëmijë fjalë. Nuk flas për ato 

buzëqeshje false apo stereotipe por flas për buzëqeshjen e thjeshtë, spontane, 

miqësore e që pushton zemrat. Çdo person përderisa flet me të tjerët 

dëshiron që njerëzit të jenë të lumtur. Edhe nëse nuk jemi të gezuar dhe të 

lumtur në ato momente duhet të sillemi sikur jemi. Gjithë bota shkon në 

kërkim të lumturisë dhe atë mund ta gjejmë me lehtë nëse dimë të 

kontrollojmë mendimet tona. 

Lumturia nuk varet nga kushte të 

jashtme por edhe nga faktorë të 

brendshëm. Ajo që na bën të 

lumtur ose jo të lumtur nuk është 

ajo që kemi, ajo që bëjmë apo ajo 

që jemi por është ajo që 

mendojmë. Dy persona në kushte 

të njëjta jetese dhe pune mund të 

jenë njëri i lumtur dhe tjetri jo. Po 

përse? Gjithçka vart nga dëshira e 

çdo personi. Në këtë botë thotë 

Shekspiri ''nuk ka asgjë plotësisht 

të mirë dhe plotësisht të keqe''. 

Êshtë mendimi ynë që i bën të 

tilla duke ditur që duhet të kemi 

respekt për të tjerët. 
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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 për deputet nga lista e PSHDK. 

  

Organizimi politik i shqiptarëve në Zvicërr në periudhën 1980-1990 
(vijon nga numri i kaluar: pjesa e dytë)

 

Kalimi nga organizimi i tipit një-partiak në atë pluralist dhe organizimi dhe 

struktura e Partisë Shqiptare Demokristiane të Kosovës (PSHDK) në Zvicërr   

 

Ndonëse nuk do e zgjas shumë, megjithatë do i mbetesha borxh lexuesit nëse 

nuk do i bëja edhe një sqarim të shkurtër rreth temës së shtjelluar në 

shkrimin e kaluar e të botuar në  po këtë revistë. Unë mora disa telefonata që 

më përgëzuan dhe po ashtu edhe një numër fare i vogël që më bënë vërejtje 

për gjoja jo-korrektsinë me rastin e parashtrimit të organizimit të shqiptarve 

në atë decenie. Sikur atyre që më përgëzuan edhe atyre që më kritikuan u 

jam mirënjohës dhe do të provoj që shkurtimisht të ju përgjigjem publikisht: 

 Unë nuk kam pasur për qëllim që të shtjelloj temën e mërgatës 

shqiptare ndër vite e shekuj nga se kjo është e pamundur që të 

ndodhë përmes vështrimeve të  kësaj natyre; 

 Unë kam paraqitur atë çfarë unë e kam përceptuar nga këndi im, e 

që konsideroj se ka qenë edhe bindje e shumicës së mërgimtarëve 

(këtë mund ta vërtetoj edhe me faktin se pas themelimit të degëve të 

para të LDK-së dhe PSHDK-së, fare pak antarë mbetën pjesë e 

organizatave të ndryshme që kishin vepruar deri atëherë); 

 Ne e dimë se kontaktet e para zyrtare (të dokumentuara me shkrim) 

të shqiptarëve në Zvicerr datojnë që nga shekulli 14-të. Gjithashtu e 

dimë se në Zvicërr jetuan dhe vepruan shqiptarë të dëshmuar për 

atdhetari, duke u nisur nga Elena Gjika (Dora d`Istria), Andon Zako 

Çajupi, Faik Konica, Ismail Qemajli, Fan S. Noli, Ahmet Zogu, 

Mustafa Kruja, Sami Frashëri, Mid`hat Frashëri, Lazër Shantoja, 

Ali Këlqyra, Pol Adamidhi, Gjergj Kokoli, Ajet Libohova, Eqrem 

bej Vlora, Luigj Gurakuqi, Dervish Hima, Visar Dodani, etj. Duhet 

përmendur se Mid`hat Frashëri bëri gjithëçka që ishte e mundur që 

modelin e organizimit shtetror dhe të bashkëjetesës së popullit 

zvicërran ta jetësojë në shtetin shqipëtar, por fatkeqësisht nuk ja 

doli (materiali i marrë nga studjuesi i ri Albert Rama); 

 Dallimi në mes mërgimtarve që përmenden ndër shekuj dhe i cili 

më shumë ka të bëjë me veprimtari individuale e rrallëherë grupore 

dhe mërgimtarëve që ju takojnë viteve 1960-1970 është esencial 

dhe katërcipërisht në shpërputhje përmbajtësore.  

 

Gjatë viteve 1960-1970 filluan ardhjet e para të shqiptarëve në Zvicërr (që 

dallojnë për nga forma e ardhjes) me të vetmin qëllim për të punuar dhe për 

të përmirësuar jetën e tyre dhe të familjeve në vendlindje. Të gjithë 

mendonin se nuk do të qëndronin gjatë. Por siq e dimë ndodhi e kundërta. Jo 

që ata nuk u kthyen, por pas fillimit të luftrave, respektivisht pas 

destabilizimit të krijesës artificiale të ish-Jugosllavisë u detyruan që të bëjnë 

edhe tërheqjen e familjeve dhe vendosjen e tyre në Zvicërr. Që nga viti 1990 

kemi të bëjmë me një fenomen tjetër që mund ta quajmë edhe si dyndje të 

popullates shqiptare. Nga kjo periudhë në Zvicërr kalojnë edhe një pjesë e 

mirë e shqiptarve që ishin të arsimuar. dhe pikërisht ky është momentumi 

tepër domethënës që fillon të ndryshojë pothuaj rrënjësisht organizimin e 

komunitetit në Zvicërr. Nuk bëhej më fjalë për ardhje sporadike por tani po  

 

 

 

 

manifestohej një ardhje masovike 

duke arritur një numër mbi 200 

mijë personash.  

 

Për ata që më kritikuan po ju jap 

edhe një detal: në vitin 1990 në 

Wauvill të Zvicrrës organizuam 

manifestimin e 28 nëntorit. Në të 

morën pjesë një numër shumë i 

madh i bashkëatdhetarëve. 

Natyrisht se euforia dhe 

patriotizmi folklorik si gjithmonë 

e kishin ndikimin e vet. U 

kënduan këngë patriotike, kishim 

veshje kombëtare dhe gjithçka të 

bënte përshtypjen që po pranohej 

mirë nga publiku. Një organizim 

fenomenal. Aty kishte dhe njerëz 

që xhironin me kamerat e tyre 

private. Unë isha njëri nga 

organizatorët dhe ja çfarë ndodhi: 

ato ditë në burgun e Pejës ishte 

miku im i nderuar (tash i ndjerë) 

prof. Gjergj Sokoli i cili po 

vuante dënimin nga se nuk i 

nënshtrohej regjimit serb dhe pas 

dy ditësh kur e marrin në bisedë 

të ashtuquajtur ''informative'' në 

ekran i lëshojnë kasetën e xhiruar 

në manifestimin e Wauvillit duke 

e pyetur për mua dhe për të tjerët. 

Fatkeqësisht ky nuk është rasti i 

vetëm që na jep të kuptojmë se 

grupacionet që thirreshin në emër 

të ideologjisë enveriane ishin të 

prirë që të i atakonin ata që 

mendonin ndryshe. Kjo filozofi e 

stërngarkuar me fanatizëm monist 

na ka përcjellur ndër decenie (të 

mos them ndër shekuj). Pikërisht 

pas themelimit të LDK-së në vitin 

1989 dhe PSHDK-së në vitin 

1990 dhe fillimit të shtrirjes së 

degëve dhe aktiveve nëpër vendet 

perëndimore fillon edhe 

ndryshimi rrënjësor i organizimit 

të shqiptarëve në diasporë.          
(vazhdon në numrin e ardhshëm) 
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Fjala jonë 
 

 

I kujt është ‟‟Dielli''? 
Udhëtar, rrugë nuk ka. Rrugët janë bërë duke ecur (proverb spanjoll) 

 
Ka një vit e gjysmë që revista ‟‟Dielli Demokristian'' 

ka gjetur rrugën tek lexuesi. Në ndërkohë jemi 

ballafaqur me pyetjen se kush jemi ne dhe kujt i 

përkasim. Na kanë shpallur herë si zëdhënes të një 

grupi të interesit, herë si pjesë e një apo strukture tjetër 

politike. Këtë e kanë bërë kryesisht ata që më shumë 

,,cicërrojnë'' se sa kontribojnë efektivisht në ndonjë nga 

organizimet e shqiptarëve në diasporë. Për këtë arsye 

dhe për të hequr dilemat njoftojmë opinionin me sa 

vijon: 

 Revista‟‟Dielli Demokristian'' është botim i 

aktivistëve dhe intelektualëve demokristianë 

në Vjenë. Edhe pse ndoshta do donim të ishte 

ndryshe, ajo nuk është organ i Bashkësisë së 

Degëve të Partisë Shqiptare Demokristiane 

(PSHDK) në Austri e as i degës së këtij 

subjekti politik në Vjenë. numri i 

simpatizantëve dhe dashamirëve të PSHDK 

është disa qindra herë më i madh se sa numri i 

kryesive në Austri. Derisa këto kryesi 

hezitonin se kur dhe si do të ja fillonin 

proceseve, ne nuk pritëm por ju qasëm punës 

dhe i jetësuam idetë tona duke bërë që zëri 

ynë të dëgjohet edhe më shumë dhe më larg;  

 Shkrimet e botuara në ‟‟Dielli Demokristian'' 

përfaqësojnë opinionet e lira të artikull-

shkruesve dhe autorëve të shkrimeve; 

 Redaksia e revistes ‟‟Dielli Demokristian'' 

boton shkrime nga autorë të gjitha regjioneve 

të etnikumit shqiptar, të besimeve dhe feve të 

ndyshme si dhe të bindjeve diverse politike;  

 Dyert e ‟‟Diellit Demokristian'' do të mbesin 

të hapura për të gjithë njerëzit qëllimmirë që 

dëshirojnë të kontribojnë në informimin dhe 

promovimin e mendimit të lirë dhe kulturës 

shqiptare në botë. 

 

Mirëpresim botime të tilla apo të ngjajshme nga grupe 

të ndyshme në Austri dhe shtete tjera. Deri atëherë ju 

dëshirojmë lexim të këndshëm të revistës së vetme 

shqiptare në Austri ‟‟Dielli Demokristian''. 

 

 

Fjala jonë 

 

Diasporë konsumuese apo pjesëmarrëse? 

 
Dominojnë dy tipe të integrimit të një grupi 

emigrantësh në shoqërinë vendase: asimilimi kulturor i 

cili ka të bëj me ‟‟'imitimin'' e nikoqirëve nga ana e të 

huajve në poathuajse të gjitha sferat, duke u munduar 

të bëhen si ata, dhe asimilimi struktural i cili do të 

thotë se elita e komunitetit ardhacak përfshihet në jetën 

shoqërore dhe politike të atij vendas.  

 
Në të njëtën kohë ekzistojnë poashtu dy tipe 

qytetarësh: njëri është ai konsumues i cili është pasiv e 

vetëm pret se çka do t'i sjell sistemi dhe shteti, dhe ai 

participativ (pjesëmarrës) i cili është më aktiv dhe 

kërkon që vetë të gjej vendin që i takon në shoqëri dhe 

të përmirësojë jetën e vet dhe të tjerëve duke u 

angazhuar për ndryshime konkrete. Në përgjithësi, nuk 

thuhet kot se dyert u hapen atyre që trokasin në to. 

Nëse analizojmë diasporën tonë në Evropën 

Perëndimore atëherë mund të konstatohet se ne 

shqiptarët i takojmë më shumë tipit konsumues dhe të 

integruar pjesërisht në strukturat e shoqërive pritëse. 

  

Një problem me identitetin paraqesin njerëzit tanë me 

nënshtetësi të huaj, p.sh atë austriake. Nëse i pyet ata 

se çka ndihen se janë një pjesë thotë se janë shqiptarë 

në nënshtesi austriake, ndërsa disa përgjegjen duke 

thënë se e ndjenjë veten austriakë me prejardhje 

shqiptare. Në dukje të parë kjo është pak a shumë e 

njëjta gjë, por nëse thellohemi në këtë çështje rezultati 

do të dalë se është pak më e komplikuar se sa duket. Të 

parët janë më të lidhur për entitetin shqiptar, ndërsa të 

dytët pak a shumë vetëm formalisht. Në këtë kontekst 

biligualiteti është një element shumë i rëndësishëm. Ai 

do të thotë qasje dhe mobilitet në të njëjtën kohë. Pra, 

lirisht mund të konstatohet se edhe ne nuk bëjmë 

përjashtim nga ky fenomen: së pari asmilohen elitat e 

pastaj masat. 

 

Në këtë proces të rëndësishëm të promovimit të një 

identiteti integrativ në diasporë intelektualët tanë duhet 

të kenë një rol reflektues dhe orientues. Paradoksi i 

fillimit të këtij milenuimi qëndron në faktin se me 

zgjerimin e globalizmit po rritet edhe nacionalizmi. 

Poashtu duhet vënë në pah se tek njerëzit tanë jashtë 

shteteve të tyre amë ndjenjat kombëtare vazhdojnë të 

jenë më të fuqishme se sa emancipimi qytetar.  

 
Si konkuzion mund të thuhet se ne jemi optimist se në 

të ardhmen e afërt do të ketë ndryshime pozitive. Deri 

atëherë do të mbesim ballkans tipik: liberalë që 

mendojmë në mënyre konservative. Sa më afër t'i 

afrohemi majës ngjitja bëhet më e vështirë.  

 

Të ardhmen nuk duhet lënë rastësisë, apo?! 
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   Intervistë me mikun e komunitetit shqiptar në Vjenë, Partick Poppel  

Patrick Poppel u lind me 19 maj 1985 në Vjenë. Është shkolluar për teknik, ndërsa nga viti 2008 është i angazhuar si anëtar i 

famullisë në Rudolfsheim/Vjenë. Ështe i martuar dhe ka një fëmijë. Ai poashtu udhëheqë me shoqatën „„Vllazëria e Engjullit të 

Shenjtë Michael„„ si dhe është anëtar i një seksioni në CSLI (Corps Sankt Lazarus International) 

 

 

 

Kur keni pasur kontaktin e parë me shqiptarët dhe si filloi shoqërimi 

juaj me ta? 

Për shqiptarët së pari kam dëgjuar në orët e gjeografisë dhe historisë. Por, 

shqiptari i parë të cilin e takova dhe kisha mundësi të njihesha ishte prifti 

kosovar Don Pren Kola. Së shpejti kjo njohje u shndërrua në një miqësi, pasi 

që ne jetonim në të njëjtën ndërtesë dhe shiheshim pothuajse çdo ditë. Jo 

shumë njerëz në Austri dijnë se shqiptarët përbëjnë një grup jo dhe aq të 

vogël këtu. Në anën tjetër kjo mundëson që të mos ketë paragjykime për ta. 

Pas njohjes me Don Pren Kolën unë kam takuar edhe anëtarë të tjerë të 

komunitetit shqiptar dhe gjithmonë kam qenë i gatshëm për tu ndihmuar në 

aktivitetet e tyre. 

 

Nga cila kohë jeni aktivizuar si sakristianist (ndihmës-kujdestar) në 

kishën katolike dhe si është bashkëpunimi juaj me Don Pren Kolën, 

udheheqësin e Misionit Katolik Shqiptar në Austri?  

Ka tre vite që jam i angazhuar në famullinë dhe kishën në Rudolfsheim në 

Vjenë, pra për aq kohë sa dhe njihem me komunitetin shqiptar këtu. Ndërsa 

ka dy vitet që ndihmoj në mënyrë vullnetare në shërbesat e Don Prenit. 

 

Në vitet e fundit Kardnali austriak Schonborn ka vizituar disa herë 

bashkësinë katolike shqiptare në Austri. Ju ishit prezent në ato meshë 

në cilësinë e sakristianistit kryesor. Sipas jush, cila ishte porosia më e 

rëndësishme nga këto vizita?  

Shqiptarët, ashtu si dhe shumë komunitete tjera të huaja në Vjenë kanë një 

rol të rëndësishëm në kuadër të kishës. Kjo rëndësi duket edhe me faktin e 

vizitës që ju bën shqiptarëve zyrtrari numër një i kishës austriake. Në anën 

tjetër mund të thuhet se kisha ka qasje internacionale.  

 

Bashkëshortja juaj vie nga Armenia si dhe është pjesë e ekipit tuaj të 

përbashkët familjar në asistim të meshës së shenjtë në gjuhën shqipe. 

Cili është në të vërtetë roli i saj në këtë strukturë? 

Bashkëshortja ime si pianiste dhe këngëtare është shumë e përkushtuar që 

njerëzve të ju ofrojë një program të mirë kishtar-muzikor. Dhe, pasi që 

komuniteti shqiptar ishte në kërkim të një pianisteje, unë e pyeta atë dhe ajo 

pranoi me shumë kenaqësi që të jetë përgjegjëse për muzikën e korit çdo të 

diele në meshat në gjuhën shqipe.   

 

Cili është sipas mendimti tuaj dallimi mes komunitetit shqiptar dhe atij 

austriak, e sidomos mes të rinjve të tyre?  

Dallim më i madh mes anëtarëve të famullisë së Rudolfsheim dhe atyre nga 

komuniteti shqiptar qëndron në pjesëmarrjen e shumë të rinjve në meshat e 

këtyre të fundit. Në vitet e kaluara në Austri ka pasur një rënie drastike në 

numrin e lindjeve. Në anën tjetër, shqiptarët si dhe shumë migrantë tjerë 

kanë më shumë fëmijë se sa vendësit. Mua më vie shumë mirë që ata kanë 

familje të mëdha me shumë fëmijë, pasi që aty ku ka fëmijë ka dhe të 

ardhme.  

 

Ju udhëheqni edhe me një shoqatë nga Vjena. A mund të na tregoni më 

shumë për të? 

 

 

 

 

Unë kam themeluar para tre 

vitesh shoqatën „„Vllazëria e 

Engjëllit të Shenjtë Michael„„. 

Ajo është një subjekt  kulturorr 

që në radhë të parë merret me 

tema fetare. Shoqata është edhe 

pjesë e një organizate shumë të 

madhe të quajtur „„Unioni i 

Lazaritanëve„„ (Lazarus Union: 

Corps Sankt Lazarus 

International) e cila merret me 

ofrimin e ndihmave në raste të 

katastrofave humanitare.  

 

Ju keni marëdhënie të mira 

edhe me shoqatën e sapo-

formuar të rinjve shqiptarë në 

Vjenë ‟‟Dardania„„. Cilat janë 

planet tuaja në lidhje me 

aktivitetet e përbashkëta në të 

ardhmen?  

Mendoj se është shumë me 

rëndësi që austriakët dhe 

shqiptarët të kuptohen mes vete. 

Shoqata „„Dardania„„është një 

platformë e mirë për të ndihmuar 

integrimin. Poashtu është me 

rëndësi të theksohet se kjo 

shoqatë angazhohet për 

promovimin e kulturës shqiptare. 

Pikë së pari shqiptarët që janë të 

lindur në Austri do të duhet të 

njohin zakonet dhe traditat e të 

parëve të tyre. Integrimi dhe 

tradita nuk janë në kundërshtim 

me njëra-tjetrën. 

 

Cila do të ishte këshilla juaj për 

të rinjtë shqiptarë që jetojnë në 

Austri?  

Integrohuni dhe bëhuni pjesë e 

shoqërisë austriake. Por, qëndroni 

afër edhe me komunitetin tuaj. 

Kultivoni edhe traditën dhe 

gjuhën shqipe. Për asnjë çast mos 

harroni se kush jeni dhe nga vini. 

Kjo do të ju ndihmojë që të gjeni 

rrugën e vërtetë të jetës, sepse e 

ardhmja bazohet edhe në të 

kaluarën.  

 

Intervistoi: Lush Neziri 
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OPILEX (OPInioni i LEXuesve) 
 

Shkruan: Selim M. Hasanaj nga Norvegjia 

 

Mësimi i feve, grackë fundamentaliste 
(vijon nga numri i kaluar: pjesa e dytë) 

 

 

Për hir të së vërtetës, unë që mbi 35 vjet jetoj nëpër 

shtete të Evropës, ashtu edhe kam kontakte nëpërmjet 

farefisit në shumë shtete evropiane, po i them popullit 

shqiptar se kurrë, asnjëherë deri më sot në shkollat e 

asnjë shteti nuk ka landë mësimore fetare, nuk mësohet 

as predikohet asnjë fe, sado që në 99.99% të shteteve të 

Evropës janë shtete të krishtena, që edhe kushtetutat e i 

kanë hartue para qindra vitesh tue u nisë në vlerat e 

krishtënizmit. Në shkollat fillore deri në ato të mesme 

mësohet HISTORIA E FEVE, pra e të gjitha feve; 

kuptohet, me ma shumë përkushtim dhe kohë historisë 

së krishtënimit, por kurrë, në asnjë shkollë, nuk ka 

shkelë kamba e priftit si mësimdhanës. 

 

Landën e historisë fetare i spjegon mësuesi i 

zakonshem, që jap edhe landë të tjera. Tjetër janë 

shkollat fetare nga të cilat dalin priftrinjët e rinj. Këto 

shkolla janë sot edhe në shtetet shqiptare, Shqipni e 

Dardani. Ka shkolla private fetare edhe në Prishtinë: 

asht edhe fakulteti i fesë islame. 

 

Çka duen tash islamistët ekstrem araboturkofilët?! Mos 

duen këta fondamentalistë dhe antishqiptarë që imami 

jo vetëm nëpër shkolla, por edhe në jetën familjare të 

shqiptarëve të bahet pushtet suprem?! 

Çuditem sa energji dhe sa resurse shpenzohen nga 

grupime të shumta dhe parti politike për ta rrëzue 

pushtetin dhe marrë atë, ndërsa asnjë reagim për këto 

punë të pista. Kështu edhe në Shqipni. Cak i luftës asht 

të rrëzohet Sali Berisha, ndërsa pse Greqia po rrezikon 

ta vejë kufinin në Shkumbin, askujt nuk po i intereson, 

veç disa zaneve të vetmueme, që kur i dëgjoj, ma 

kujtojnë atë thanje: ZA I VETMUEM NË 

SHKRETINË. 

 

Nëse institucionet e shteteve tona nuk ua ndalin hovin 

disa individëve na jemi para një rreziku serioz për t‟u 

zhdukë nga hartat gjeografike. Si guxojmë të shkelim 

gjakun, kontributin dhe flijimin e atyne qindra e mijra 

priftinjve e hoxhallarëve që nëpër shekuj, së bashku, 

luftuen çdo pushtues, e për 500 vjet edhe atë islam, që 

na pushtoi përmes perandorisë osmane?! 

 

Kush guxon të shkelë 25 vjet luftë të Gjergj Kastrioti, 

luftat e Pjeter Bogdanit, Pjeter Budit, të rilindasve tanë 

si: vëllaznit Frashëri, Pashko Vasa, Ismail Qemali, 

Hasan Prishtina, Haxhi Zeka, Ali Gucia, Ymer  

 

Prizreni, Sylë Vokshi, Mic Sokoli, Fan Noli, Kadri 

Prishtina, Themistokli Germenji, Naum Veqilharxhi, 

Konstandin Kristoforidhi, Gjergj Fishta, Ndre Mjeda, 

Luigj Gurakuqi, Don Nikoll Kaçorri, Shtjefen Gjeçovi, 

Haxhi Zekë Berdyna, Xhemë Gostivari, Idriz Gjilani, 

Elez Isufi, Dedë Gjo Luli etj., etj, patriotë të gjitha 

besimeve, që nuk patën as ma të voglen pengesë për ta 

ba tjetrin vëlla, sepse në realitet ata ishin vëllazen të një 

gjaku?! 

 

Kush janë këta predikues, misionarë të rrugëve që po 

ndjellin përçamje dhe po krijojnë urrejtje? Këta duhen 

ndalë, duhen nxjerrë para drejtësisë për veprime të 

jashtëligjshme antikombtare, antishtetnore dhe për 

nxitje të urrejtjes fetare, racore e klasore. 

 

Sarpsborg - Norvegji: 2011 

(fund) 
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Shkruan prof. Ndrecë Përlleshi  
 
Ndrecë Përlleshi është profesor i historisë, kandidat për master, nga Doblibarja e Gjakovës. Për momentin punon mësimdhënës 

i historisë në QAKP “ Gjon N.Kazazi “ në Gjakovë dhe në SH.M.U.”Remzi Pula” në Doblibare. Në aktivitetin politik është 
kryetar  i degës së PSHDK-së në Doblibare, anëtar i Kuvendit Komunal të Gjakovës nga PSHDK-ja, njëherit shef i grupit 

politik. 

Sa jemi të pafajshëm?! 
 

Populli shqiptar gjatë historisë mbi dy 

mijë vjeçare ka dhënë personalitete me 

të cilat ka mahnitur botën. Edhe 

kombet e mëdha na e kanë lakmi ketë 

dhunti personale që kanë pasur 

njerëzit tanë. Në këtë shkrim nuk e 

kam për qëllim që të përshkruaj 

historikun e atyre njerëzve me të cilët 

sot e kësaj dite mburremi, e ndoshta 

kemi edhe ndonjë që hedhë gurë mbi 

ta. Por historia ka treguar dhe tregon 

më së miri se kush kemi qenë dhe 

kush jemi. Në këtë kontekst lind 

pyetja:-Si është e mundur që një 

popull nga gjiri i të cilit dolën 

personalitete me famë botërore, një 

popull ndër më të lashtit në Evropë të 

jetë në shkallë kaq të ulët të zhvillimit 

ekonomiko-shoqëror?! A thua vallë 

prapë të huajt i kanë fajet? Ka shumë 

elemente që e vërtetojnë këtë supozim, 

por athua janë të gjitha vendimtare, se 

nga shtypja shumë-shekullore, nga 

fqinjësia lakmitare dhe nga mos-

ndihmesa e ndonjë vendi të fuqishëm 

kemi ngelur këtu ku jemi? 

  

T'i kthehemi pakëz vetvetes:-Sa kemi 

bërë ne për vendin tonë, sa kemi 

bashkëpunuar me njëri-tjetrin për 

interesa të vendit, cili ishte aspekti 

personal ndaj atij shoqëror në 

momentet më delikate për atdheun 

tonë? Në mënyrë të përgjithësuar do të 

rikujtoj disa nga momentet historike 

kur kemi pasur mundësi që t'i 

realizojmë interesat kombëtare. 

Periudha para pushtimit osman në 

gadishullin tonë ishte kohë e ngritjes 

dhe rënies së shpejtë të shteteve. Këtu 

fillon zanafilla e atyre principatave që 

do të jenë paraardhëse të shtetit të 

Skënderbeut. Këto principata  luftonin  

me të gjitha mjetet për të zgjeruar 

pushtetin e tyre dhe nuk hezitonin t'i 

thërrisnin edhe turqit e posaardhur në 

luftë kundër njëri-tjetrit (Karl Thopia 

me ndihmën e turqve fitoj luftën ndaj 

Balshajve). Epoka e lavdishme e 

Gjergj Kastriotit-Skenderbeut ka 

tretmanin e epiqendrës së historisë 

sonë kombëtare. Edhe përkundër 

shembullit të paparë personal, duke 

flijuar tituj e pasuri për atdhe, 

Skënderbeu nuk e kishte të lehtë t'i 

bashkojë princat në luftë të përbashkët. Platforma e tij edhe sot është 

aktuale për një udhëheqës-jep më shumë e kërko më pak. Principata e tij 

e kishte barrën më të madhe të luftës, si për shpenzime ushtarake po 

ashtu edhe për fuqi njerëzore.   

 

Periudha okupuese pesë shekullore nga osmanët la gjurmë të 

pashlyeshme për vendin tonë. Edhe pse ky okupator ishte edhe në 

vendet e tjera të Ballkanit për rreth katër shekuj, gjurmët e okupimit 

janë shumë më të vogla. Për këtë ka arsye të shumta që nuk është 

çështje e trajtimit në ketë shkrim. Shekulli  XX ishte shekulli me 

zhvillimin më të hovshëm të shoqërisë njerëzore në të gjitha aspektet, 

duke filluar nga zbulimet shkencore e teknike, zhvillimet shoqërore-

ekonomike e politike, ndryshime këto qe për shumë vende  e shumë 

popuj sollën mirëqenie e perspektivë. Populli shqiptar me vështirësi të 

mëdha e fitoj pavarësinë dhe atë për gjysmën e tokave të tyre, ndërsa 

gjysma tjetër u mbeti vendeve fqinje. Edhe kjo copë pavarësi u morë me 

ndihmën e fuqive të huaja, të cilët “shpërblyen“ sakrificën shumë 

shekullore të këtij populli liridashës që kurrë nuk pretendoj t'i nënshtroi 

vendet e huaja, por për t'i mbrojtur  tokat e veta. 

 

Historia e shtetit shqiptar filloj me dy qeveri që pretendonin për pushtet, 

me një princ të huaj që pas gjashtë muajve u detyrua të largohet nga 

lufta e madhe që përfshiu botën. Shqipëria prapë u gjend në rrugën e 

konfrontimeve; kësaj radhe në mes të demokratëve e popullorëve, në 

konflikt të vazhdueshëm e me ndërhyrje të fqinjëve për të vendosur 

pushtetin në Shqipëri. Për shqiptarët jashtë kufijve të Londrës jeta e tyre 

kushtonte shumë lirë nën sundimet e egra pa kurrfarë të drejtash 

njerëzore. Edhe të okupuar në Luftën e Dytë Botërore shqiptarët nuk 

arritën të bashkoheshin: komunist, ballistë apo legalistë. Frytet e kësaj 

lufte dihen që erdhën me të ftohtit e Rusisë polare duke ngrirë edhe më 

tepër këtë popull të vuajtur e nëpërkëmbur.  

 

Atëherë kur fryri era e demokracisë në Evropën Lindore shpresuam që 

më në fund edhe për shqiptarët po vijnë ditë të bardha, ditë që do të 

çlironin së pari viset e okupuara si dhe demokratizuar e zhvilluar shtetin 

amë. Komunizmi fatbardhësisht ra edhe populli shqiptar jashtë kufijve 

arriti të çlirohet deri dikund. Kosova e fitoj Pavarësinë e në Maqedoni 

liri e të drejta më të mëdha kombëtare. Dhe tani kur e bindëm botën se 

jemi popull i vuajtur, kemi punuar e vepruar për të tjerët shekuj me 

radhë, tani a do të lulëzojmë vendin tonë?! Kush është kundër kësaj 

pune që do të bënim, kush na pengon që të tregojmë se dimë të 

udhëheqim, dimë të punojmë në të mirën e vendit dhe se përfundimisht 

do të lëmë ndasitë politike e krahinore në të mirë të vendit e kombit. 

Çka po ndodhë? A kemi arsye që prapë të fajësojmë Evropën për këto 

gjëra që po zhvillohen tani?. Kush  i ka fajet? Me siguri se të gjithë 

kemi nga pak por jo të gjithë njëjtë. Ata që udhëheqin me popullin, ata e 

kanë përgjegjësinë më të madhe. Duke treguar punë dhe drejtësi, 

dashuri për vendin dhe popullin që i ka zgjedhur dhe që po pret me vite 

që edhe ne si pjesë e Evropës të sillemi si evropianë, jo vetëm me dukje 

por me rezultate. Askush nuk është i pafajshëm sepse të gjithë po i 

dallojmë ngjyrat. Kemi mundësi të ndikojmë përmes punës tonë aty ku 

jemi, jo vetëm në politikë por që nga ara, rruga e shkolla, institucioni e 

fabrika. Të jemi shembull i punës, i sjelljes, edukatës, i dashurisë dhe 

respektit për njëri tjetrin, për punën dhe institucionet të cilat i pritëm 

shekuj me radhë.  
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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 

(vijon nga numri i kaluar: pjesa e dytë) 

  

 

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. 

 

Në trevat e Shestanit sot dhe në zonat e Ulqinit ku janë vendosur shestanasit mesha dhe jeta liturgjike është në 

gjuhën shqipe  
... u ndava nga ky veprimtar, për të menduar ditë e netë të tjera për Shestanin, por edhe më gjerë, të mallkojmë 

vetveten  si Shqiptar. Kemi etni, kemi edhe histori, kishim mbretëri, kishim kodin e rregullimit shoqëror ‟‟Kanunin e 

Lekë Dukagjinit”, atëherë kur sllavët dhe shumë popuj nuk kishin ende alfabetin. Si arrin një grusht popull, që s‟ka 

banorë as sa  kryeqyteti i Kosovës, Prishtina sot, ta  ngrejë krenarinë kombëtare me një tiran-pushtues krajl, ndërsa nuk 

arrijmë na ta bëjmë këtë, kur 860 vite më parë kishim shtetin tonë mbretëror, kur ata si fis as që ishin banorë aty. 

 

Ne nuk arrijmë këtë, me gjithë historinë heroike të Malësisë, të heronjve si Oso Kuka, Dedë Gjo Luli e Mehmet 

Shpendi.  Ne nuk arritëm të krijojmë as krenarinë e fiseve (Hotit, Grudës, Kelmendit, Kastratit, Shkrelit, Trieshit, Kojës, 

etj), që dhanë shumë në luftë për mbrojtjen e Malësisë.  

 

Po me që është fjala për Shestanin, ne s‟mund të ndërtojmë, të kalisim një mit që e kemi në ballë të gjuhës sonë 

Shqipe:- Gjon Buzukun, birin e Shestanit. Por edhe e perlatve tjerë të kësaj treve si At Vinçenc Malaj, doktor i 

shkencave albanologjike, Mons Pjeter Perkolanj Argjipeshkëv i Tivarit që tërë jetën e tyre ja kushtuan gjuhës, kulturës 

dhe historisë së popullit të tyre shqiptar. Don Zef Shestani, zëri i të cilit për vite të tëra u dëgjua në radio Vatikan. Patër 

Gjergj Marstjepanj, meshtar patriot, Don Mark Kolanj, Don Mac Gjonmarkanj, etj.  

 

Sot, dita ditës, lotëve për Çamërinë, Epirin e Sanxhakun, apo vajtimit të lahutës 

për  Vraninën dhe Malësinë, po i shtohet loti për Shestanin, e vise të tjera të 

nënshtruar e të tjetërsuara.  

 

Besoj  se  këto ditë pasi që përfundoi regjistrimi i popullatës në Mal të Zi, kam 

shpresë dhe besim së bijtë e bijat e këtij trolli do tregojnë së janë në këtë troll dhe i 

takojnë këtij vendi dhe edhe pse tani në shtetin malazez ata do të venë mbi të gjitha 

autoktoninë e vet si shqiptar, sepse me të do të tregojnë se ata nuk janë emigrantë 

por autokton shqiptarë, ashtu siç ishte edhe vet Buzuku dhe shumë atdhetarë të 

devotshëm të Malësisë dhe Shestanit. Me këtë do të dëshmojnë se kultura e tyre ka 

vlerë të jashtëzakonshme në mozaikun e historisë shqiptare.  

 

Kam shpresë që veprimtaria e revistës ,,Buzuku‟‟  me tërë stafin dhe kryeredaktorin 

Sim Gjon Dobrecin, dhe veprimtaria e kishës shqiptare në Mal të Zi do të bëjnë të 

pamundurën që zëri i Malësisë dhe i vet Shestanit të mos shuhet kurrë, dhe se ai do 

të jetë zë i arsyes dhe i ndërgjegjejes i cili na thërret.  

(fund) 
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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  
(vijon nga numri i kaluar: pjesa e dytë) 

 

Kjo rrethanë lidhur me identifikimin e përpiktë të 

konceptit nëpërmjet shenjës, edhe kur ajo është e 

ngarkuar me më shumë se një koncept, i jep problemit 

të shqipërimit të terminologjisë një karakter specifik në 

krahasim me leksikun e përgjithshëm, sepse në të merr 

përparësi përcaktimi i kufijve të koncepteve në mënyrë 

të qartë e të prerë si brenda një shenje, ashtu edhe 

ndërmjet shenjave të ndryshme. Këtu mund të sillen si 

shembuj rastet e mundësisë së përdorimit të dy 

shenjave në gjuhën e përgjithshme dhe në terminologji, 

kufijtë kuptimore të të cilave mund të përzihen.  

 

Kështu p.sh., në gjuhën e përgjithshme fjala 

qëndrueshmëri mund të përdoret në vend të qëndresë 

në kuptimin "vetia për të përballuar diçka", kurse në 

terminologji këto dy shenja si terma, ndonëse të afërta 

nga forma e jashtme, duhet të përdoren për të shprehur 

dy koncepte të dallueshëm qartë njëri nga tjetri. Si të 

tillë ata kanë filluar të përdoren për zëvendësimin e dy 

termave të huaj rezistencë (=qëndresë) dhe stabilitet 

(=qëndrueshmëri). 

 

Shqyrtimi i problemit të shqipërimit të termit në 

terminologji nga pikëpamja e përparësisë së 

përmbajtjes para formës duhet parë në lidhje të ngushtë 

edhe me gjendjen, në të cilën ndodhet terminologjia në 

etapa të caktuara të zhvillimit të saj, si edhe në nivelin 

e zhvillimit të sotëm. Kështu p.sh., ngritja e 

terminologjive të fushave të ndryshme të dijes në një 

nivel të lartë sasior dhe cilësor nën ndikimin e 

zhvillimit sasior dhe cilësor të sistemeve të koncepteve 

të fushave përkatëse të shkencës dhe të teknologjisë ka 

çuar në thellimin e procesit të mëvetësishëm të 

sistemeve të termave dhe të koncepteve përkatëse sipas 

diferencimit të fushave të dijes në fusha më të ngushta 

me kufi më të përcaktuar e të prerë nga njëra-tjetra. Kjo 

i ka dhënë procesit të shqipërimit të termave një 

karakter edhe më të ndryshëm nga ai i fjalëve të 

zakonshme, sepse me diferencimin e fushave të dijes të 

njëjtët terma, sipas koncepteve pak a shumë të 

diferencuara në secilën fushë, bëjnë një jetë disi të 

pavarur dhe kjo sjell që ata të futen në një rrjet të 

ndërlikuar lidhjesh leksiko-sintaksore njëri me tjetrin, 

çka pasqyrohet në mënyra të ndryshme në punën për 

shqipërimin e tyre si p.sh., kokë motori (mek.) për 

testato dhe kokë korrëse (bujq.) për heder dhe krahas 

tyre në fusha të ndryshme: kokë prerëse (mek.) kokë 

ndarëse (mek.) për divizor, kokë shpuese, kokë e 

përparme (e tornos) (mek.) etj. 

 

Historia e proceseve të shqipërimit të terminologjisë 

shqipe dhe rezultatet e arritura deri më sot në këtë 

fushë dëshmojnë se ky problem në përgjithësi është 

zgjidhur drejt, por në raste të veçanta zgjidhjet kanë 

qenë të njëanshme e të pasuksesshme, për arsye se nuk 

janë pasur parasysh veçoritë e terminologjisë; ky 

proces, i udhëhequr kryesisht nga gjuhëtarët, është 

bazuar po mbi ato parime dhe kritere, mbi të cilat është 

mbështetur puna për shqipërimin e leksikut të 

përgjithshëm. Duke i vënë termat jo rrallë në një nivel 

me fjalët e zakonshme, shqipërimi i një varg termash 

prej tyre është bërë në mënyrë të njëanshme dhe po për 

këtë arsye këto shqipërime nuk kanë gjetur përdorim, 

ndonëse janë pasqyruar nëpër fjalorë terminologjikë, si 

barazim për ekuacion (mat), thartor për acid (kim.), 

rikumbim për rezonancë (fiz.), thëngjill për karbon, 

veçim për izolim; (elekt.), pritë për digë (hidraul.) etj. 

 

Për t'i trajtuar sa më objektivisht dhe mbi baza të 

shëndosha shkencore problemet e shqipërimit të 

terminologjisë dhe për të mbajtur qëndrim sa më të 

drejtë ndaj termave të huaj, si, edhe për të gjetur 

zgjidhjet më të përshtatshme që t'i qëndrojnë kohës, 

duhet t'i shqyrtojmë ato në dritën e tërë veçorive të saj, 

si edhe të faktorëve që e veçojnë atë si një objekt me 

problematikë speciale dhe si fushë më vete. 

(fund) 
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Intervistë me Valentin Shtufaj, manekenin e njohur shqiptar në Austri 

   
Valentin Shtufaj lindi me 19 shkurt 1993 në qytetin Bruck an der Mur të Austrisë ku jeton dhe tash. Momentalisht studion 

elektroteknikën. Merret me manikenizëm ndërsa hobi ka sportin, muzikën dhe vallëzimin.  
 

 

 

 

 

Valentin, ju jeni lindur në Austri si fëmija i dytë i 

një familje shqiptare. Çka keni marrë nga traditat 

shqiptare? 

Nga traditat shqiptare kam marrë gjuhën, dashurinë për 

atdhe dhe dashurinë e respektin për familje. 

 

Cila ka qenë dalja jote e parë në skenë? 

Gjate vitit 2009 kur isha 16 vjeqar dhe mora pjesë në 

spektaklin PASIONI IM dhe u shpërbleva me vend të 

parë në fushën e manikenizmit. Ky manifestim ishte 

organizuar nga Rifat Avdiu dhe RTV 21. 

 

Sa ke pasur ndihmën e familjes në sukseset që ke 

arritur në fushën e manekinizmit? 

Kam pasur shumë përkrahjen e familjes, qoftë atë 

morale dhe poashtu financiare, e për të cilat i  

falënderoj shumë. 

 

Cili mendon të jetë angazhimi yt i ardhshëm në 

modelim? 

Kam shumë plane për të ardhmen, por për momentin 

përgjigjen do ja lë kohës. 

 

Cili ka qenë suksesi yt më i madh në karrierë? 

Pjësmarrja në spektaklin e mbajtur ne Landin e 

Steiermarku-ut (Austri) ku u zgjodha menekeni i vitit-

LCS TOP MODEL OF THE YEAR 2009. 

 

Sa ke arritur të mbash kontaket me njerëzit tu të 

afërm në Kosovë? 

Jam munduar dhe mundohem të mbaj ende kontakt me 

njerëzit në Kosovë ku shkoj disa herë gjatë vitit. Sa 

herë jam në Kosovë e ndjej veten shumë mirë.  

 

A i viziton koncertet dhe spektaklet tjera ne Austri? 
Po i vizitoj me shumë kënaqësi sa herë kam kohë dhe 

mundësi për këtë. 

 

Kush është idoli yt, qoftë si model, aktor apo 

muzikant? 
Kam shumë idolë. Njëri ndër ta ështe aktori George 

Clooney. 

 

Cili është dallimi mes të marrurit me art në Kosovë 

dhe në Austri? 

Sipas mendimit tim, në Kosovë është më vështirë për 

tu marrë profesionalisht me këtë profesion ngase ka 

mungesë financash, ndërsa në Austri është më lehtë 

ngase ka më shumë sponzorë dhe kushte më të 

volitshme për punë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cila do të ishte porosia juaj për të rinjtë shqiptarë 

në Austri? 

Ta ruajmë gjuhën dhe kulturën tonë, ta duam dhe t'i 

ndihmojmë njëri-tjetrit, ta respektojmë edhe kulturën e 

të tjerëve, të shkollohemi, punësohemi dhe kontribojmë 

për vendlindje, ta ruajmë ngrohtësinë familjare dhe të 

ecim bashkë me kohën. 

 

Intervistoi: Anita Marku 
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Sport 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me 13 shkurt 2010 u themelua Liga Shqiptare e 

Futbollit në Austri (LSHFA). Qëllimi i kësaj iniciative 

ka qenë dhe do të jetë që sporti shqiptar, sidomos 

futbolli në Austri të prezentohet në mënyrë të 

organizuar dhe profesionale si dhe të tregohet disiplinë 

dhe cilësi sportive. Në turne që zhvillohen kohë pas 

kohë prezentohen me programe të pasura kulturo-

artistike edhe shoqata të ndyshme shqiptare. Për më 

shumë informacione vizitoni web-faqen e LSHFA:  

http://www.albanischefussballiga.at/ 

 

 

 

 

 

 

Tabela e LSHFA, raundi 17/18 2011 (korrik-gusht 2011)

 Nr Ekipi Ndeshje Fitore  Barazim Humbje  Gol.+  Gol.- Diferenca  Pikë  

1 Struga 17 14 0 3 61 23 38 42 

2 Lahuta e Malësisë 16 13 3 0 46 08 38 42 

3 Megi Bau 17 14 0 3 44 10 34 42 

4 Gostivar R Club 16 11 2 3 37 18 17 35 

5 Xh Abdyl Frashëri 17 10 1 6 51 40 11 31 

6 Cafe Timi 16 8 2 6 43 28 15 26 

7 Rinia Veleshta 17 8 2 7 22 29 -7 23 

8 Sh K S Mërgimi 17 6 2 9 27 43 -16 23 

9 B I Sh 17 4 4 9 25 36 -11 16 

10 Shqiponja Vjenë 17 4 3 10 20 33 -16 15 

11 Xh Hollabrun 16 2 4 10 20 43 -23 10 

12 Sh K Afrim Zhitia 17 1 2 14 13 48 -35 5 

13 Xh Nur Ternitz 16 0 1 15 3 50 -47 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albanischefussballiga.at/
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Sport 

 
Shkruan: Valentin M 
 

 

 

 

 

 

Tifozët e kombëtares shqiptare 

(Pjesa e parë) 

 

Në kohën kur investime të mëdha bëheshin në 

basketbollin e Kosovës, kur kompani të mëdha si 

Dukagjini Group, Mabetex, Sigal, e kompani tjera 

kishin në posedim klube kosovare anembanë Kosovës, 

pasoi edhe një zgjim i menjëhershëm i grupeve të 

tifozëve të qyteteve të Kosovës. Grupet si “Torcida'' nga 

Mitrovica, “Plisat'' e ''Princat'' nga Prishtina, 

“Shqiponjat'' nga Peja, “Kuqezinjtë e Jakovës'' nga 

Gjakova, etj, shprehnin rivalitetin e tyre në sallat 

sportive duke anuar për skuadrën e tyre të zemrës, 

shpeshherë në suaza të korrektësisë, por jo rrallëherë 

edhe me fyerje e ofendime ndaj grupit rival e besa edhe 

me përleshje. 

 

Në njërën anë atmosfera e 

nxehur midis grupeve 

tifozërike në Kosovë, e në 

anën tjetër papërvoja dhe 

organizimi i dobët i grupeve 

tifozërike në Shqipëri bën 

që disa nga sukseset e kombëtares shqiptare në futboll të 

mos përcillen nga tifozëri të organizuara. Shpesh gjatë 

90 minutave ndeshje mund të dëgjoheshin vetëm 

brohoritjet “Shqipni, Shqipni” dhe asgjë tjetër. Lirisht 

mund të thuhet se me aderimin e disa lojtarëve nga 

Kosova në kombëtare, interesimi për përcjeljen e 

ndeshjeve të Shqipërisë u rrit në mënyrë massive edhe 

në Kosovë. Dëshira e madhe e simpatizuesve të Canës, 

Currit, Dallkut, etj. për t‟i pare idhujt e tyre LIVE ishte i 

madh. Stadiumet mbusheshin plot, por tifozëria nuk 

ishte e organizuar. Nuk kishte britma të sinkronizuara 

mirë, nuk kishte udhëtime të organizuara përveç në raste 

të disa grupeve të tifozëve, e çka ishte më e keqja, 

shpeshherë tifozët vinin në ndeshje me rekuizitat e 

grupeve lokale: kështu që laramania në tribuna përbëhej  

nga ngjyra më të ndryshmet: kaltër e bardhë, verdh e zi, 

portokalli, gjelbër, etj. 

 

Atë kohë ekzistonte një faqe e tifozëve: 

www.tifozat.com, faqe kjo aktive edhe sot. Në forumin 

e kësaj faqeje, disa anëtarë të grupeve  të ndryshme të 

tifozëve injoruan përleshjet e brendshme dhe vendosën 

të punojnë në themelimin e një force tifozërie e cila do 

ishte gjithmonë e organizuar në përkrahje të 

kombëtares. Ideja e krijimit të një force tifozërie që do 

pëfshinte të gjitha trojet shqiptare nën një flamur të 

vetëm dhe nën një grupim të vetëm u mirëprit nga 

shumë tifozë brenda e jashtë vendit. Duke parë 

interesimin e madh të diasporës shqiptare, iniciatorët e 

idesë zgjeruan grupin duke u përfshirë edhe në 

përëndim, madje edhe në SHBA. Ky grup operoi për një 

kohë të shkurtër në përbërjen e vet originale, por si edhe 

është dukuri e shpeshtë tek shqiptarët, përçarja dhe 

mospajtimet e ndërsjella bënë që nga grupi të largohen 

dy nga themeluesit e tij. Grupi atëkohë filloi të mendojë 

për përfaqësim të denjë nëpër tribinat e stadiumeve 

evropiane dhe unanimisht u vendos që të themelohen 

qendrat e Tifozëve Kuq e Zi (TKZ) në diasporë.  

 

 
 

Kështu, shumë shpejtë këto qendra u bënë realitet dhe 

në krye të tyre qëndron përfaqësuesi i zgjedhur i TKZ e 

cila për kohë të shkurtër arrin të përfaqësohet në çdo 

qytet të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë. Përvec 

tyre, ekzistojnë edhe përfaqësuesit në Mal të Zi dhe në 

Kosovën Lindore. Në diasporë hapen përfaqësitë në 

Germani (disa qytete), Angli, Austri, Belgjikë, 

Danimarkë, Greqi, Turqi, Holandë, Itali, SHBA dhe 

Zvicër.  Shumica e këtyre përfaqësive janë aktive edhe 

sot. Ato kanë për detyrë të lobojnë në vendet ku jetojnë 

për përfaqësim më të madh në stadiume në ndeshjet e 

kombëtares, për organizimin e tifozërisë, transportin e 

organizuar në ndeshjet në diasporë, marketingun e 

grupacionit dhe grumbullimin e fondeve me të cilat 

grupi mbijeton. Të gjitha të hollat e mbledhura 

shpenzohen për projektet e TKZ, si porositë e 

rekuizitave (shallat, fanelat, bluzat, etj), komponimet e 

këngëve për TKZ, ndihmat simbolike për sportistë e ish-

sportistë shqiptarë që jetojnë në kushte të vështira, 

ndihma simbolike për luftëtarë shqiptarë, fëmijë të 

sëmurë dhe për projekte të ndryshme që bazohen në 

moton “O sa mirë me qenë me qenë shqiptar”. 

   
(vijon në numrin e ardhshëm)

http://www.tifozat.com/#_blank
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Këndi kulturor 
Moderne-burimore 

 

 
Shkruan: Xhenc Bezhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknologji në Xhenet 
 

Ismet Prushi, le në Grykat e Rugovës, po rritë e plakë 

në Gjakovë, kishte mbetë i vetëm. Djelm e vajza, sa i 

kishte falë Zoti, plot shtatë, kishin marrë udhët e 

Europës: dikush në Zvicër, të tjerët në Gjermani, kurse 

Shpresa, tash gjyshe edhe ajo, kishte shkue deri në 

Suedinë e largët. Shtatë fëmijë, tre djelm e katër vajza, 

nipa e mbesa sa nuk dinte me i numrue, edhe ma 

shumë stërnipa e stërmbesa.  

 

Të gjithë rrugëve të mërgimit, po ai jo, nuk e kishte 

luejtë kambën prej Gjakove. Prej dymbëdhjetë vjetësh, 

qysh kur kishte ndrrue jetë Fatimja, e shoqja, jetonte i 

vetëm në gjithë atë konak, që mund të mbante edhe 

katërdhjetë vetë pa u ndje ngusht. 

Krejt vetëm jo, se prej shumë vjetësh kishte celularin, 

që edhe kur nuk fliste me kend, fliste me të. Mandej, 

tëëëërrr! ziles. E merrte vajza prej Suedie, a djali prej 

Zvicrre, a nipi prej Danimarke. 

Edhe kur ulej me pi kafe me ndonji të njohun, puna e 

parë, vinte celularin mbi tryezë. 

- A po e nisë një zile, Ismet? – e ngacmonin miqtë. 

E ai, pa e prishë terezinë, u përgjegjej:  

- Ma vonë.  

Po një ditë prej ditësh ai nisi mbi njëzet zile e u tha: 

“Me dy të prillit u due të gjithëve këtu”.  

- Çka ka ndodhë, bacë?  

- Kurrisend – u thonte – Veç ju me ardhë. 

Asnjeni nuk e dinte se me 02 prill Ismeti mbushte 90 

vjet. 

Si u tha, edhe u ba. U mblodhën të shtatë fëmijtë, nipa 

e mbesa, e besa edhe një stërnip, që kishte le në Zyrih, 

po shqipen e fliste për bukuri. 

- Po, ede ma, bacë? – e pyeste secili sa arrinte. 

- Kurrisend, veç me dy të prillit mbushi 90 vjet e thash 

se janë ba boll, e po përfalna. Më ka pasë thanë im 

amë: ke le ditën e dytë të prillit. 

Mirë që u mblodhen, njeni prej këndej, tjetri prej andej, 

folë e qesh, trego kujtime e ban hoke, deri sa i tha djali 

i Shpendit: 

- Baca Ismet, po për 100 vjetor, a je kah na thërret?  

- Jo, se unë po iku, - foli i qetë plaku. – Veç një amanet 

po ua la. Njikte celular me ma qitë në vorr me mue. Ky 

më ka mbajtë gjallë e me ju.  

Nuk kaluen as pesë minuta e plaku ndrroi jetë. 

 

Veç problemeve të tjera që ka çdo mort, shumë herë u 

bisedue edhe puna e celularit. Ishte Shpendi që 

kambëngulte: E ka lanë amanet, celularin duhet me ia 

dhanë me vete. “Po qysh celularin?! Po bahemi gazi i 

botës!” “Ani, Ani – u gjegjej Shpendi, na e ka lanë 

amanet”. 

E ashtu u ba. Ismet Prushit ia dhanë celularin me vete 

edhe në jetë të përtejme. 

 

Në darkë, mbas mortit, tek po rrinin tue bisedue qetë e 

të lodhun në odën e madhe, tëëëërrr! – telefoni i 

Shpendit. U ba verdh në fytyrë. Numuri që e kërkonte 

ishte i të atit.  

- Baba! – tha i tronditun dhe u tregoi numurin edhe të 

tjerëve. 

Ia mori telefonin Saliu, ma i riu prej vëllazënve. Sa e 

hapi, dëgjoi një za që sikur vinte prej thellësive: 

- Mos u mërzitni për mue, bijtë e mi! …. Baca juej asht 

në xhenet … - dhe biseda u pre pa e mbarue mirë 

fjalen. E kishin dëgjue të gjithë, se Saliu e kishte lëshue 

me za të nalt. Verdh, dikush dorën në zemer, dikush 

zanë kryet me to, ishin shushatë, sa, si i thonë fjalës, 

me i pre nuk u dilte gjak. 

- Hoxhë! – iu drejtue Shpendi hoxhë Idrizit, që kishte 

ardhë t‟u bante shoqni në atë mbramje mortore – Ti, 

çka thue?!  

- Me shkue e me hapë vorrin … Me i marrë celularin! – 

foli hoxha gjithë frikë mos po e linte zemra. 

Pa e zgjatë shumë, u ngriten, moren veglat, pesë-

gjashtë ndriçues dore, dhe u banë gati me shkue drejt 

vorerezave.  

Tek po zbrisnin shkallëve, u doli para një tufë 

trumcakësh, që shqyheshin në gaz. 

- Baca Shpend! - mezi arrijti me folë njeni prej 

djelmëve – Shpirtin e tyt eti, që prehet në xhenet, me e 

folë sherrxhinë. Para se me i vu celularin në arkivol, 

njeni prej nesh i ka heqë skedën (numrin/kartelen). Me 

folë, pak ma parë, fola unë …  

Zemrimi i burrave ishte një tërbim i vërtetë, po nuk 

zgjati as dhjetë sekonda e ia shpërthyen gazit edhe ata. 

 

 


