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Të nderuar lexues, 

     Po takohemi prapë në këtë fundvit duke përcjellur tek ju shkrime të cilat 

kanë për qëllim informimin tuaj lidhur me aktivitetet e zhvilluara në tre 

muajt që lamë pas. Revista ,,Dielli Demokristian'' si organ i aktivistëve dhe 

intelektualëve demokristianë në Vjenë/Austri po vazhdon misionin e saj 
filluar këtu e dy vite më parë. Me disa të reja teknike edhe kësaj radhe 

sjellim artikuj nga  autorë shqiptarë që prekin çështje nga më të ndryshmet. 

Për dallim nga herat tjera, risi janë artikujt që na kanë ardhur nga Franca dhe 

Rumania.   

 

Në këtë numër do të keni mundësi të lexoni edhe për ngjarje që u zhvilluan 

në Vjenë, Graz, Styr, Baden, Wiener Neustadt e qytete të tjera. Vlen të 

potencohet këtu inciativa e disa krijuesve letrarë për aplikimi për regjistrim 

të shoqatës kulturore ,,Aleksandër Moisiu‟‟ me seli në Vjenë si dhe 

përfundimi me shumë sukses i sezonit të dytë të Ligës Shqiptare të Futbollit 

në Austri (LSHFA). Në këtë kontektst priten edhe inciativa tjera të 
ngjashme, sidomos të atyre me karakter kulturor. Në këtë edicion poashtu do 

të mund të lexoni edhe analiza që merren me zhvillimet politike, ekonomike 

dhe shoqërore në hapësirat shqiptare.   

 

Në Kosovë ka pasur zhvillime të rëndësishme të cilat e kanë ri-kthyer atë në 

agjendën globale, ndërkohë që numri i njohjeve ka shkuar në 85. Komisioni 

Evropian publikoi raportet e progresit për të gjitha vendet e Ballkanit 

Perëndimor. Me gjithë përparimet e shënuara në disa lëmi, Shqipërisë nuk ju 

dha statusi i vendit kandidat për aderim në Bashkimin Evropian, gjë që duket 

se do bëj që në Tiranë të fillojë një dialog gjithëpërfshirës mes pozitës dhe 

opozitës. Në Maqedoni u shty për kohë të pacaktuar regjistrimi i popullsisë, 

pas tendencave të qarta për tentim të manipulimit të procesit. Nga ana tjetër, 
Mali i Zi po vazhdon rrugëtimin drejt reformave, edhe pse pozita e 

shqiptarëve atje lë edhe shumë për të dëshiruar.  

 

Për sa i përket revistës ,,Dielli Demokristian'', këshilli redaktues i saj ka 

vendosur që të regjistrojë si shoqatë këtë organ informativ pranë autoriteve 

përkatëse austriake, të fillojë dizajnimin e faqes së saj në internet si dhe të 

hulumtojë mundësinë që nga numri i ardhshëm kjo revistë të dalë edhe në 

gjuhën gjermane. Për më tepër, tashmë kemi hapur një faqe për komunikim 

me juve në platformën e rrjetit social ,,Facebook''. Këshilli redaktues 

shfrytëzon nga rasti që të gjithë besimtarëve të krishterë e të ju urojë 

Krishlindjet, ndërsa të gjithë njerëzve në botë Vitin e Ri. Bashkë-Gezuar!  
 

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 mars të vitit 2012. 

  

Këshilli redaktues falënderon të gjithë ata që ndihmuan në realizimin dhe 

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

Lexim të këndshëm! 

 

Këshilli redaktues:  Bashkëpunëtorë të jashtëm: 

Kristina Pjetri   Hazir Mehmeti 

Mark Gjuraj   Anita Marku 

Vilson Kola   Agron Shala 

Lush Neziri   Lush Culaj 

Mark Marku   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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Aktualitete 

Java e Kulturës së Kosovës në Austri  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nën përkujdesjen e Ambasadës 

së Kosovës në Vjenë, nga 3-9 

tetor 2011 u organizua Java e 

Kulturës së Kosovës në Austri. 
Në kuadër të saj u mbajtën një 

varg manifestimesh, të cilat u 

ndoqën nga një numër i 

konsiderueshëm diplomatësh, 

artistësh austriakë, miq të 

Kosovës dhe bashkatdhetarë. 

 

Hapja e Javës së Kulturës u bë të 

hënën, me 3 tetor 2001 kurse 

aktiviteti i parë ishte çelja e 

ekspozitës se piktorit, poetit dhe 
krijuesit kosovar, Sylë Mujaj.  

Në këtë manifestim morën pjesë 

edhe Sekretari i Përgjithshëm i 

Ministrisë së Punëve të Jashtme 

të Kosovës, Nagip Skënderi, 

Zëvendëskonsulli i Kosovës në 

Cyrih, Salih Sefa, përfaqësues të 

Qeverisë së Vjenës si dhe një 

numër i madh i intelektualëve dhe 

aktivistëve tanë në diasporë. 

 

Me këtë rast, piktori i njohur 
zviceran Pierre du Pasquier tha se 

e ka njohur  Sylë Mujajn në 

Lugano dhe se ai është një artist i 

shkëlqyeshëm. “Vlera e tij 

artistike është shumë e madhe“, 

tha du Pasquier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mbrëmja letrare me Rexhep Qosjen ka mbledhur një numër të 

konsiderueshëm intelektualësh nga Kosova dhe Austria, në mesin e të cilëve 

edhe ambasadori Albert Rohan. Mysafirë nderi dhe panelitë ishin edhe 

kryetarja e Shoqatës së Shkrimtarëve të Austrisë, Sidonia Binder si dhe 
kritiku letrar nga Kosova, Agim Vinca. Studenti dhe poeti i ri Alban Beqiraj 

lexoi para të pranishmëve pjesë të zgjedhura nga romani i Rexhep Qosjes 

,,Vdekja më vjen prej syve të tille„„, vepër kjo e përkthyer edhe në gjuhën 

gjermane. Kryetarja e Shoqatës së Shkrimtarëve të Austrisë, Sidonia Binder, 

përshkroi Rexhep Qosjen si një ndër romancierët më të mirë të Kosovës. Ajo 

tha se bashkëpunimi me Kosovën në fushën e letërsisë në të ardhmen do të 

jetë edhe më intensiv, duke iu përgjigjur pozitivisht ftesës për të vizituar 

Kosovën. 

 

Të martën, me 4 tetor 2011 në një ndër pallatet me eminente në Vjenë, është 

mbajtur një koncert i muzikës klasike me autorë shqiptarë dhe të huaj, në të 
cilin performuan pianistet e njohura kosovare Ardita Statovci dhe Lule Elezi, 

ndërsa me këngë nga opusi i gjerë i kompozitorëve të huaj dhe shqiptarë u 

paraqitën mexosopranoja Sanije Matoshi dhe tenori Faik Hondozi. Koncerti 

u përcoll nga shumë mysafirë. 

 

Të enjten, me 6 tetor 2011 ishte shpallur dita e dyerve të hapura të 

Ambasadës. Gjatë saj, shtetas të Kosovës dhe të huaj, arsimtarë dhe nxënës 

të shkollës shqipe si dhe një numër studentësh kanë vizituar ambientet e 

punës në Ambasadës dhe kanë zhvilluar biseda të ndryshme me personelin e 

saj. Ata janë pritur në takime të veçanta edhe nga Ambasadori Sabri 

Kiqmari. 

 
Java e Kulturës së Kosovës në Austri u mbyll të dielën, me 9 tetor 2001 me 

një koncert të muzikës popullore, i përgatitur nga shkolla e vallëzimit shqip 

,,Shota” në Zvicër dhe shoqatat ,,12 Qershori” e ,,17 Shkurti” nga Austria. 

Koncerti është përcjellë nga një numër i konsiderueshëm pjesëmarrësish.  
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Shkruan: Hazir Mehmeti, mësues dhe gazetar në Vjenë    

 

 

 

Shqiptari që luan në Volkstheatrin e Vjenës 
  
  
Në Volksteathrin, teatrin popullor vjenez me emër, aty ku luajtën krye-aktorët e 

skenës siç ishte Aleksandër Moisiu edhe sot shqiptarët janë pjesë e aktivitetit të tij. 
Një rast i veçantë, Pjetër Logoreci, shqiptar i cili vjen në dramë me përjetimet 
personale në lojën teatrore. Ai bëhet personazh shprehës i fatit kolektiv të mijëra 
bashkëkombësve të tij të cilët shpresat i vunë në rrugën e mërgimit. Në përzgjedhje 
auditive nga 300 konkurruesit prej kombeve të ndryshme nga radhët e të ardhurve 
pranohen 30 prej tyre. Mes tyre edhe Pjetri. Historia e udhëtimit të tij drejt Austrisë u 
bë pjesë e dramës ,,'Die Reise'' (,,Udhëtimi„„). Është kjo një dramë e veçantë ku 
skenari u shkrua nga drama e përjetuar në rrugën e vuajtjeve drejtë shpresës për jetë e 
dinjitet.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Një sallë katërkatëshe, e praruar nga stolisja specifik me 900 ulëse e mbushur përplot 
shikues krijonte ambient impozant. Pjetër Logoreci pas shfaqjes na priti me 
dashamirësi me të cilin zhvilluam një bisedë të shkurtër për lexuesit tanë. 

  
Si e ndieni veten në rolin tuaj në një skenë aq të njohur?  
Unë mendoj se kam pasur fat të madh që mu dha mundësia të aktroj në skenën e 
teatrit popullor të Vjenës, një nga skenat më të njohura të Evropës, ku kanë luajtur 
historikisht figura madhore të artit teatror. Mbas një ,,Casting„„ ku morën pjesë mbi 
300 persona ndër ta edhe shumë profesionistë, u përzgjodhën vetëm 30 prej tyre, njëri 
nder ta jam edhe unë. Ansambli i pjesës „Die Reise“ vjen nga 20 vende të ndryshme 
të botës. Ne flasim 12 gjuhë dhe jemi nga mosha 10 deri në 64 vjeç. 
  

Ju e keni mbaruar kursin dyvjeçar për aktrim, por nuk keni luajtur në 
vendlindje, pse? A keni ëndërruar të luani në teatër?  
Kam ndjekur në rininë time kursin 2 vjeçar për aktor në studion e teatrit ,,Migjeni” të 
Shkodrës, ku patëm për pedagogë figurat më të njohura të skenës e të regjisë 
shqiptare si Serafin Fanko, Viktor Bruceti, Rikard Ljarja, Elez Kadria, Tonin Ujka. 
Aty pata mundësi të jem në skenë përkrah Tinka Kurtit, Lec Bushatit, Ndrek Luces, 
Bep Shirokës, Kolë Kaftallit, Ndrek Preles etj. Por më hiqet e drejta me qenë pjesë e 
asaj trupe mbasi pata „shenja në biografi“, për arsye se axha im Anton Logoreci ishte 

shef i Radio Londrës dhe propagandonte kundër regjimit të egër komunist. Me 
kujtohet mirë kur drejtori i teatrit I. Alibali më komunikoi largimin tim për këtë shkak 
nga teatri ,,Migjeni„„ i Shkodrës. Theatri ishte ëndrra ime e rinisë, si dhe prirja ime. 
  

Aktiviteti juaj në Vjenë është edhe në hulumtimin e figurave kombëtare që 
vepruan në Vjenë. Na thoni diç rreth kësaj?  
Kisha rastin të jap ndihmesën time për riatdhesimin e eshtrave të arkitektit të shtetit 
shqiptar, liberatorit patriot, burrit më të madh të kombit shqiptar, Imzot Nikollë 

Kaçorri, i cili pat vdekur në Vjenë në vitin 1917. Pas 94 vjetësh, mbas përpjekjesh të 

mëdha e pengesave burokratike, u bë 

i mundur riatdhesimi i eshtrave të tij 
në tokën nënë. Kjo nuk do të ishte e 
mundur pa ndihmën financiare të 
Shoqatës për Kulturë të Austrisë, të 
cilët i falënderoj shumë. Gjithashtu 
po bëjë kërkime për zbulimin e 
varrezave të disa patriotëve shqiptarë 
të cilët janë shkolluar, kanë punuar e 
kanë vdekur në Vjenë. Një ndër ta 

është edhe patrioti Nikolaus Rotta 
ose Kolë Rrota, vëllai i piktorit të 
madh shqiptar Simon Rrota dhe atit 
françeskan Justin Rrota, i cili ishte 
vite më parë konsull shqiptar në 
Vjenë. 
  

Cilën figurë kombëtare do ta 

veçonit?  
Kam lexuar shumë për Imzot Nikollë 
Kaçorrin, historia e trimëria e të cilit 
më kanë lënë mbresa të thella. Më ka 
lënë mbresa patriotizmi i tij, dashuria 
për popullin e tokën e vet, lufta 
kundër okupatorit turk, lufta për 
ruajtjen e kufijve të vendit. Kjo 

figurë më ka frymëzuar për të 
vepruar në ndihmë të vlerësimit të 
disa figurave patriotike të lëna në 
harresë. 
  

Na thoni diçka rreth familjes suaj 
Logoreci me tradita kombëtare?  
Paraardhësit e mi kanë dhënë një 

ndihmese të madhe në çështjen 
kombëtare, gjuhën shqipe e lëvizjet e 
ndryshme për liri, demokraci e 
përparim të atdheut. Ata ishin 
nismëtarët në hapjen e shkollave të 
para shqipe si në Shqipëri ashtu edhe 
Kosovë, në njohjen ndërkombëtare të 
Shqipërisë e Kosovës. Unë përpiqem 
të jap ndihmësen time për çdo gjë që 

i përket kombit shqiptar. 
  
Kush është Pjetër Logoreci? 

U lind në Shkodër, ku kreu shkollimin 
dhe jetoi deri më 1997. Rrjedh nga 
familja e njohur Logoreci me tradita 
kombëtare. Në vitin 1997, viti i 
trazirave në Shqipëri, ai migroi në 

Austri. Vendoset në Vjenë dhe njihet 
si veprimtar në hulumtimin dhe 
vlerësimin e figurave kombëtare që 
vepruan në Vjenë e Austri. Ai ishte 
ndër ata që ndihmuan shumë në 
zbulimin, eks-humimin dhe varrosjen 
e eshtrave të atdhetarit Dom Nikollë 
Kaçorri në atdhe pas 94 vitesh. Është 

veprimtar aktiv i çështjes kombëtare. 
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Shkruan: Januz Saliuka, zyrtar në qeverinë e Landit të Vjenës për Çështje të Diversitetit dhe   

Integrimit 

                                                                                             

 

Ndryshimi i ligjit për të huajt në Austri-2011 
(pjesa e dytë) 

 
 

Ky ligj është përfolur edhe më herët për ndryshimet që sjell si ato në dobi për qytetarët e huajt, por edhe kriteret që 

duhet përmbushur përpara se të vijë deri tek marrja e leje qëndrimit. Njëherit është dhe një klasifikim i ri i personave 

që mund të aplikojnë për qëndrim të përhershëm në Austri deri te natyralizimi. Për qytetarët e shteteve të treta, e këtu 
bëjnë pjesë edhe hapësirat shqiptare, ekziston quota e caktuar një vjeçare e cila çdo vit definohet nga ligjvënësit në 

përputhje me interesin e Landeve (shteteve federale) në Austri. 

 

Regjistrimi i lindjeve të reja 

Në rastet kur lind një fëmijë nga prindër të martuar dhe 

njëri nga ta është shtetas i Austrisë, atëherë edhe fëmija 

është shtetas austriak. Në qoftë se prindërit nuk janë 

shtetas austriak, ose babai është austriak, por jo i 

martuar, fëmija ka nevojë për një leje qëndrim. Aplikimi 

duhet bërë para se fëmija të ketë mbushur 6 muaj. 

Për këtë  procedurë nevojiten: 

 Fotografi  pasaporte të fëmijës;  

 Çertifikata e lindjes; 

 Bashkë-sigurimi i foshnjave; 

 Leje qëndrimi i prindërve; 

 Vërtetimi për lartësinë e të ardhurave të 

prindërve; 

 Pasaportën e foshnjës (është e mundur që të 

dhënat për fëmijën të barten edhe në pasaportat 

e prindërve të fëmijës) . 

 

Leja e qëndrimit të fëmijës do ju nevojitet prindërve 
edhe në kohën e aplikimit në zyrat e taksave për 

mbështetje të fëmijëve (shtesat fëmijërore) 

 

Qasja në tregun e punës 

Bashkëshortët e shtetasve të Austrisë që kanë titullin e 

leje qëndrimit ,,anëtar i familjes" 

(,,Familienangehörige‟‟) kanë qasje të lirë në tregun e 

punës. Personat me leje qëndrimi të përhershëm ,,të 

kufizuar"  mund të jenë aktiv në këtë sferë vetëm nëse 

kanë leje pune shtesë nga zyret e punësimit. Nga data 1 

korrik 2011 ky rregull vlen edhe për ata persona që kanë 

leje qëndrimi me emrin ,,Niederlassungsbewilligung“. 

 

 
 

Këta persona për qëllim punësimi duhet identifikuar dhe 

gjetur një kompani e cila do të bëj kërkesën tek zyret e  

punësimit për autorizim të punësimit. Vetëm kur zyra e 
punësimit jep një leje pune ata mund të punojnë në 

kompaninë që ka aplikuar për autorizim.  

 

Në qoftë se zgjatja e qëndrimit 1 vjeçare me leje ,,të 

pakufizuar" ose Rot Weiss Rot-card plus është lëshuar, 

atëherë personi i cili e posedon atë ka qasje të lirë në 

tregun e punës dhe nuk ka nevoje shtesë të shërbimeve 

nga zyra e punësimit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personat me banim të përhershëm me leje qëndrim 

,,anëtar" nuk kanë të drejtë pune 

Ka një alternativë për të ndryshuar nga një qëndrim të 

përhershëm leje ,,anëtar" në një qëndrim të përhershme 

me leje ,,të kufizuar": 

 Personi i cili posedon një leje qëndrimi të 

përhershme ,,anëtar" mund të kërkojë dhe gjejë  

një kompani që do ta punësojë atë; 

 Kompania aplikon tek zyra e punësimit nga e 
cila kërkon një ,,çertifikatë sigurie". 

 Nëse zyra e punës lëshon ,,çertifikatën e 

sigurisë" personi me një leje-qëndrimi të 

vlefshme ,,anëtar" aplikon për ndryshim të 

qëndrimit të përhershëm me leje ,,të kufizuar" . 

 

Për këtë qëllim ka kuotë për çdo vit. Vetëm një numri të 

caktuar të personave u ofrohet kjo mundësi. Në Vjenë 

për vitin 2011 kjo quotë është 60. Nëse kuota e toleron, 

personi merr leje qëndrimi ,,të kufizuar" ose leje 

qëndrimi të përhershme për 1 vit. Tani personit në fjalë i 
lejohet që të kontaktojë prapë zyrën e punësimit dhe të 

marrë lejen e punës. Vetëm pasi që të jenë plotësuar të 

gjitha këto parakushte mund të fillohet me marrëdhënie 

pune. Kur aplikohet për vazhdim të leje qëndrimit të 

përhershëm ,,të kufizuar" ose me 

„Niederlassungsbewilligung“ aplikohet në mënyrë 

automatike edhe për  leje për të vazhduar aktivitetin dhe 

pjesëmarrjen në tregun e punës. 

 

(vazhdon në numrin e ardhshëm) 
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Shkruan: prof. Mark Demaj, Hartberg (Austri) 

 

Demokracia e një qyteti 
 
Të shkruash dhe të flasësh për një 

qytet të vogël të Austrisë, i cili ka 

një histori dhe kulturë të 

lashtë.është kënaqësi e madhe. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ky qytet i vogël është një 

shembull për shumë lokalitete 

tjera të Austrisë, Evropës por 

edhe shteteve të Ballkanit, se si 

19-të komunitete me fe dhe 

kultura te ndryshme jetojnë në 

harmoni dhe tolerancë të lartë 

pranë njëri-tjetrit. 

 
Gleisdorfi është një qytet me 5 

698 banorë, ka një sipërfaqe prej 

4.76 km² dhe i takon becirkut 

(rrethit) të Weizit. Shtrihet në një 

luginë të bukur ku rrethohet me 

disa fshatra. Ky qytet gjendet 21 

km në lindje të Grazit dhe është si 

vendkalim i cili lidh qytet tjera si 

Weizin, Hartbergun, 

Fürstenfeldin dhe Felbachin. Në 

këtë qytet është e zhvilluar 

industria ndërsa papunësia është 
shumë e ultë. Këtë e dëshmon 

edhe standardi  i lartë jetësor i 

këtyre banorëve. 

 

Por ajo që të bie më së shumti në 

sy është demokracia dhe zbatimi i 

ligjeve nga të zgjedhurit e 

popullit në këtë vend. 

Demokracia nuk e sjell lirinë as 

drejtësinë, por liria dhe drejtësia 

sjellin demokracinë. Demokracia 
nuk është e rezervuar për popull, 

për klasa, për raca apo për 

religjione, por është parim që i përket të gjithë njerëzeve njësoj. Prandaj çdo 

ikje nga ky parim universal nuk ka të bëjë me demokracinë e mirëfilltë, por 

me antidemokracinë, që mjerisht e kanë shumë vende dhe shtete (ky është 

një përkufizim në mesin e shumë përkufizimeve për demokracinë). 

 

Por të ndalemi tëk komunitetet. Si komunitetet i ardhur në këtë qytet janë 

edhe shqiptarët nga Kosova, Shqipëria dhe viset tjera etnike shqiptare. 

Numrin më të madh të tyre në këtë qytet e përbëjnë shqiptarët nga Kosova, 

të cilët këtu erdhën jo me dëshirën e tyre, por regjimi barbar dhe okopues 

serb i detyroi ata, sikurse shumë të tjere, të largohen nga Kosova. Ky regjim 

okupues e kishte bërë jetën të padurueshme për popullin shqiptar. Prandaj 

shumë familje shqiptare me dhembje dhe lot në sy, pa e ditur se ku po 
shkojnë dhe çka po ndodh me ta,  morën rrugën e mërgimit. Në mesin e 

këtyre mërgimtarëve ka pasur edhe shumë të rinjë të cilët kanë ikur nga  ish-

ushtria jugosllave. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Këta kosovarë të rinjë u vendosën në këtë qytet, filluan punën, e bënë 

bashkimin e familjeve dhe sot janë të integruar shumë mirë në shoqërinë 

vendase, por pa harruar asnjëhërë Kosovën. Tash së fundi, në këtë qytet, nga 

ana e komunës u organizua një projekt me titull ,,Njohja e kulturave mes 

vete‟‟ në kuadër të së cilit komunitetet e ndryshme prezentuan vendet e tyre. 

Unë si mësues i mësimit plotësues në gjuhën shqipe në këtë qytet, së bashku 

edhe me Naim Mustafën, banor në këtë qytet prezentuam Republikën e 

Kosovës. Me këtë rast, pjesëmarrësit u njoftuan me historinë dhe kulturën 

tonë, si dhe për bukuritë natyrore të Kosovës. Interesimi ishte shumë i madh. 

Në përfundim të programit u organizua një pritje me ushqime dhe pije nga 

trevat kosovare.  
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Shkruan:  Agron Shala, Student në studime master në Univerzitetin e Vjenës-dega e shkencave 

politike 

 

 

Sfidat e shtetit të Kosovës 
(pjesa e parë) 

 

 

Kur fillova të shkruaj këtë shkrim për revisten tonë ,,Dielli Demokristian„„, 

para vetes i ndava disa pika referimi të cilat besoj se secilin prej nesh e 

brengosin, si Mitrovica dhe bisedimet Kosovë- Serbi, pastaj korrupsioni dhe 

varfëria, etj. Por a jemi ne ata që mund të ndikojmë në këto procese dhe sfida 

që po kalon Kosova në rrugën e shtet-ndërtimit apo jemi vetëm vëzhgues 

dhe shikues pasiv? A po ndërtojme një shtet funksional apo një të cunguar? 

 

Mitrovica dhe bisedimet Kosovë-Serbi 
Siq e theksova më lartë, dua që të ndalem në që të gjitha pikat dhe t‟i 

analizoj ato nga këndvështrimi im. Së pari e kam marrë problematikën e 

Mitrovicës dhe bisedimet Kosovë-Serbi. Për t„i analizuar më mirë, se pari i 

kam shtruar disa pytje vetvetes, si: -A kemi pasur ne kontroll në Mitrovicë? 

A kemi pasur ne sovranitetin e shtrirë në gjithë territorin e Kosovës ? A ka 

qeveria jonë platformë të qarte se çka dëshirojmë ne prej bisedimeve apo çka 

duam të arrijmë ? A do të jenë ndoshta një ditë këto bisedime të dëmshme 

për integrimin e Kosovës në BE? 

 

Nga të gjitha këto pytje përgjigja është e thjesht që jo. Qeveria jonë u ka 

hyrë bisedimeve pa një platformë të qartë dhe bisedimet mbahen të fshehta 
prej qytetarëve. Nganjëherë mendoj se pushtetarët tanë sillen me Kosovën si 

të ishte një pronë private e tyre. T„i kthehemi problematikës së Mitrovicës. 

Që nga paslufta në Mitrovicë kemi struktura paralele, d.m.th shtetin e 

Serbisë brenda Kosovës. Kriminelë që sillen rrugëve, dogana jo funksionale, 

kontrabandë dhe gjithçka të mundshme si në një shtet të anarkizuar ku ligji 

është harruar. Thjesht kemi pasur një territor pa asnjë kontrollë. Pushteti 

ndërkombëtar në Kosovë dhe çdo qeveri vendore deri tani i kanë toleruar 

këto struktura kriminale që të bëjnë çdo gjë që kanë dëshiruar në pjesen 

veriore te Kosovës. Thjesht e kemi toleruar krimin. Kemi humbur miliona 

nga kontrabanda, kemi parë ikje të shqiptarëve nga pjesa veriore dhe lëshim 

të prones nga trysnia e serbëve lokalë. 

 
Por që data 25 korrik 2011 dhe nga dërgimi i njësisë speciale në kufi, në veri 

kemi një situatë krejt tjetëri. Qeveria e Kosovës në një farë mënyre e  ka 

demaskuar politikën e Beogradit dhe ka zbuluar se atje ekziston një anarki 

dhe një rrjet i organizuar krimi që synon që gjendja të qendroj e anarkizuar. 

Që atje mos të funksionoi shteti dhe që të realizojë politikën e Beogradit 

karshi Kosovës. Tani po ndodh e kundërta sepse Prishtina ka fituar përkrahje 

ndërkombëtare në zgjerimin e pushtetit edhe në veri dhe vendosjen e rendit 

dhe ligjit. Tani KFOR-i kontrollon pikat kufitare në Jarinjë dhe Bernjakë dhe 

kemi gjendjen ku strukuturave kriminale po ju mbyllen dyert e krimit dhe 

bashkësia ndërkombëtare po bën trysni mbi Serbinë t‟i shpërbëj ato duke 

hequr dorë kështu edhe nga mini-pushteti i  saj mbi territorin e Kosovës. 
Ashtu siq po deklarojnë shumë diplomatë dhe qeveritarë botërorë, Serbia 

duhet të mësohet me ekzistimin e shtetit të Kosovës dhe ta pranojë realitetin 

e ri.  

 

Si duket në terren ne jemi në përparësi ndaj Serbisë dhe atë duhet ta 

përdorim edhe në bisedime, edhe pse duhet ndoshta që të bëjme lëshime. 

Por, poashtu duhet ta dimë se pasi që s„kemi mundur deri tani këtë pjesë ta 

kemi në kontroll shtetëror, duhet që të bëjmë sa më pak lëshime dhe më 

shume kontroll në çdo pjesë të Kosoves dhe shtrirje të sovranitetit dhe të 

bëjmë që edhe serbët në Kosovë ta ndjejnë veten si qytetarë të saj. 

Problemi  Mitrovicës  lidhet direkt me shtetësinë e Kosovës. Derisa 

Mitrovica vazhdon të jetë e ndarë ne nuk mundemi që të bëjme lobim të 

mirëfilltë për njohjen e shtetit 

tonë. Pra, përderisa nuk kemi 

integrim të serbëve në veri dhe 

pranim të shtetësisë së Kosovës, 

Serbia do ta përdor çdo mjet që 

problemin e Mitrovicës ta plasojë 

në opinonin ndërkombëtar si 

gjendje kaosi në Kosovë. Por me 
instalimin e strukturave shtetërore 

të Kosoves edhe në pjesën veriore 

dhe nisjen ngadalë të 

funksionimit të ligjit do të jemi 

në gjendje që edhe Kosovën ta 

paraqesim si një vend të ligjit ku 

nuk ka vend  krimi i organizuar 

dhe kontrabanda. 

 

Nga këndi im, poqese Kosova 

tregon pjekuri dhe ekipi 
negociator i Kosoveë ka aftësi të 

duhura, negociatat duhet që 

Kosovës t„i kthejnë sovranitetin 

në veri dhe zhdukjen e 

strukturave paralele dhe atyre 

kriminale. Ekipi ynë duhet të 

përdor trysninë ndërkombëtare që 

të realizoj qëllimin e vet. Dhe në 

qoftë se qëllimi ynë që në Kosovë 

të shtrihet pushteti në çdo skaj do 

të arrihet, atëherë dhe vetëm 

atëherë do të ishin bisedimet e 
sukseseshme. Tani për tani edhe 

nëse Serbia nuk pranon shtetin e 

Kosovës, de facto, me rëndësi për 

ne është që pushteti të jetë në çdo 

kënd të Kosovës. Sepse të vijë një 

ditë kur serbët e veriut ta 

pranojnë realitetin si ata që 

tashmë jetojnë në qytetet tjera të 

Kosovës. Me pranimin e shtetit 

nga serbët e Kosovës Serbia do të 

jetë para një akti të kryer edhe për 
ta pranuar Kosoven edhe de jure. 

 
(vazhdon në numrin e ardhshëm) 
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Shkruan: Sokol Merturi 

Në varre bashkë pushojnë katolikë e myslimanë!
1
 

 

Reportazh nga Meja e Gjakovës 
Ashtu sikur amshojnë sot së bashku, bashkë ranë më 27 prill 1999. U vranë kokë 

më kokë dhe u varrosën pranë njëri-tjetrit katolikë e myslimanë! I ruan një Zot i 

vetëm dhe flasin një gjuhë të vetme: shqip. U vranë për një histori kombëtare dhe 

për lirinë e Kosovës, por krijuan edhe një realitet mitik: bënë së bashku një varrezë, 

në të cilën pushojnë së bashku katolikë dhe myslimanë. Dhe, këtë madhështi dinë ta 

bëjnë vetëm shqiptarët... Meja e ka ruajtur traditën e luleve. E tillë ishte në çdo 

pranverë prej kur ekzistonte si fushë e madhe në hyrje të fshatit. E tillë duket edhe 

sot fusha e Mejës, me qindra varre të martirëve, mbi të cilët ajo që duket në shikim 

të parë janë lulet. “Lule dhe vetëm lule ka pasur dhe lule do të mbeten”, thotë 

Ymeri, burrë i cili kalon aty pranë varreve. “Masakra më e madhe serbe në Kosovë 

gjatë vitit 1999, Meja, ka qenë konstrukt i serbëve nga kjo komunë”, konstaton 

Engjëll Berisha, njëri ndër personalitet më të merituara për deshifrimin e kësaj 
masakre dhe për organizimet ceremoniale që lidhen me varrezat e Mejës, për të cilat  

tanimë është miratuar projekti ideor “27 Prilli”, që  e ka edhe pamjen se si do të 

duket ai. Me 376 shqiptarë të vrarë, më 27 prill 1999, vetëm në vendin Reka e 

Keqe, si brez kufitar dhe me po aq të zhdukur gjatë etapës së luftës në po këtë vit, Gjakova njihet si vendi që ka 

përjetuar krimin më monstruoz nga Serbia. 

 

Katolikë e myslimanë vazhdojnë të prehen në amshim 

Ashtu sikur ranë bashkë, më 27 prill të vitit 1999, bashkë vazhdojnë të prehen në amshim në varrezat e fshatit Meje.  

Aty janë vrarë dhe masakruar shqiptarët pa dallim: myslimanë e katolikë. Serbia i kishte vrarë, sepse shqiptarët kishin 

jetuar bashkë, pa dallim feje dhe bashkë kishin luftuar kundër forcave serbe. Është varreza e vetme në të cilën, ashtu 

sikur ishte derdhur gjaku vetëm shqip, ashtu edhe vazhdon të jetohet në varreza dhe të vizitohet pa dallim. Zyrtarët 
shtetërorë amerikanë dhe evropianë e kishin vlerësuar dhe çmuar tej mase dhe rast për histori sjelljen konfesionale 

katolike dhe myslimane për vendim që martirët, ashtu sikur kanë rënë bashkë, edhe të varrosen bashkë. Në mesin e tyre 

kishte edhe ushtarë të UÇK-së nga të dy konfesionet dhe kishte frymë të përbashkët për luftimin e Serbisë në Kosovë. 

Edhe të rivarrosurit, e që ishin gjetur në varrezat e Batajnicës në Serbi, ishin të të dy konfesioneve fetare, sepse Serbia 

nuk i kishte ndarë. Duke treguar historikun e vendimit për varrim të përbashkët, Engjëll Berisha thotë se nuk është 

dashur filozofi e veçantë të merret ky vendim i përbashkët i martirëve në Meje dhe shtoi:  “Këshilli Organizativ i 

Varrimeve në Meje ka marrë këtë vendim unanim në harmoni me ecurinë tragjike të vrasjes së tyre të përbashkët dhe 

konform ecurisë historike. Në Meje ishte derdhur gjaku i përbashkët dhe do të ishte e natyrshme të bëhej varrimi 

bashkë. Ne, të gjithë familjarët dhe qyteti me rrethinë, kemi folur vetëm shqip. Prona ka qenë shtetërore dhe kjo ka qenë 

një përparësi për ngritjen e këtyre varrezave, për të cilat tani është fituar dhe shpallur projekti memorial, e që presim të 

miratohet shpejt dhe që Qeveria ta kryejë obligimin e vet shtetëror. 5 hektarë tokë janë fushë e Mejes. Arkitekti dhe 

projektuesi Nikë Prelaj ka bërë projektin në të cilin do të madhështohet pushimi i martirëve të datës 27 prill 1999 në 
fshatin Meje të Gjakovës, si njëri ndër komplekset më të mëdha në Kosovë. Në ditën e vendimit të varrimit të 

përbashkët, në kohën kur familjarë të të 22 fshatrave, e që kishin pësuar me viktimat e më të dashurve të tyre, pa 

hezitim u mor vendimi i përbashkët që ajo dhembje të mbetet e përbashkët dhe fusha e Mejës të jetë vendi ku do të 

tubohen përjetësisht të gjithë familjarët, për të nderuar pjesën e tyre familjare. U mor vendimi, po ashtu, që ceremonitë 

të bëhen të përbashkëta dhe pa dallim. Vendimi u mor në vitin 2003 dhe përfundimisht u rrëzua iluzioni i Serbisë për t‟i 

përçarë shqiptarët. Riti fetar u bë në një vend të përbashkët për të dy palët dhe në të njëjtin moment, hoxha, në një anë, 

dhe prifti, përballë tij, folën së bashku. Hoxha Qemal Morina dhe at Ndue Kajtazi, me piramidë dhe kryq në Meje, 

dolën në ballë të turmës së gjatë, e cila u shikua nga mijëra njerëz dhe nga qindra diplomatë të huaj në Kosovë dhe të 

akredituar të tjerë politiko-diplomatikë. Me fjalët e Ungjillit dhe Kuranit, bekonin zemrat e familjarëve të martirëve. 

Derisa bëhej riti, në varreza dëgjohej vetëm fjala Zot prej të gjithëve”, tha Engjëll Berisha. Duke përshkruar sot Mejën, 

si fushë që kishte lule dhe që vazhdon të ketë akoma, Engjëll Berisha, thotë: “Në Meje është mbjellë shqiptarizmi i 
vërtetë me besim në Zotin. Në tërë këtë historik ka vetëm shqiptarizëm të arsyeshëm, sepse Mulla Hysni Krasniqi, nga 

Juniku, pranoi t‟i varroste dy djemtë e vet përbri axhës tim, Markut dhe shumë vëllezërve katolikë, sepse në ditën e 

vrasjeve gjaku i tyre kishte rrjedhur në një vend amshimi”. Edhe sot e tutje të zhdukurit e asaj dite rivarrosen në atë 

vend në Meje, pa dallim feje. Duke qenë kjo masakra më e madhe në Kosovë, Parlamenti i Kosovës shpalli datën 27 

Prilli, ditën e të zhdukurve në Kosovë. Të gjitha detajet e kësaj date do të arkivohen në këtë kompleks memorial dhe do 

të ruhen në objektet që do t‟i posedojë memorialiMeja sot është një vulë që e dëshmon dhunën serbe në Kosovë, me 

theks të veçantë në Gjakovë. Gjakova, e që është vlerësuar për shumë kohë truri i Kosovës, është përgjakur nga regjimi 

i Milosheviqit, si bazament i rezistencës kombëtare, historike, organizative dhe i mençurisë shqiptare në Kosovë dhe në 

këtë aspekt janë përgjakur dhe vrarë të dy konfesionet fetare, pa dallim.  

                                                
1
 Marrë nga Revista “Kosovarja” nr.12/ viti:2011: shkrimi botohet me lejen e autorit 
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Vlerat tona 

Shpresa Musaj, MA, studiuese në Vjenë 

 

2000 vjet-tolerancë ndërfetare tek shqiptarët 

 
Shtёipa botuese ´Tectum - Verlag´ nё Gjermani nxorri 

nё qarkullim nё korrik tё kёtij viti  studimin historik tё 

studiueses shqiptare Shpresa Musaj, i cili po ju 

prezantohet nё kёtё numёr, i shoqёruar me njё fjalё 

prezantuese tё vet autores.  

 

Gazetari gjerman Siegfried R. Krebs do tё realizojё me 

analizёn e tij shkencore njё recensim tepёr tё arritur mbi 

studimin, duke pёrshkruar nё mёnyrё pёrmbledhёse 
idetё mё thelbёsore qё janё trajtuar nga autorja nё kёtё 

hulumtim shkencor. Recesionin, i cili ёshtё botuar nё 

mbi 7 revista tё ndryshme kulturore nё gjermani, mund 

ta lexoni nё kёtё adresё:  

 

https://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST

=http%3A%2F%2Fwww.kulturation.de%2Fki_1_rezi.p

hp%3Fid%3D110 

 

Ky studim merr nё analizё dhe trajton një nga temat më 

brizante dhe të veçanta të historisë sonë, një ndër tiparet 
thelbësore karakteristike, përcaktuese të identitetit tonё 

si popull dhe si komb, që i jep atij një vend të veҫantë 

midis popujve dhe kombeve të tjerë, atë të tolerancës 

ndërfetare. Nëpërmjet këtij hulumtimi shkencor kërkoj 

të gjej shkaqet dhe rrënjët e këtij fenomeni të rrallë, i 

cili nuk shfaqet nё kёtё formё tek asnjё popull tjetёr. 

Përmes analizës së një numri të madh faktesh të nxjerra 

nga trajtimi i historisë së feve në territoret e banuara nga 

shqiptarët që nga antikiteti i krishterimit deri në ditët e 

sotme, arrij në përfundimin që qëndrimi tolerant i 

shqiptarёve ndaj feve tё ndryshme është një qëndrim i 

zgjedhur nga vetë populli në përputhje me zhvillimet e 
botës së tij të brendshme shpirtёrore dhe njerëzore, që i 

ka rrënjët në një substrat tepёr tё lashtё antik, pagan.  

 

Ёshtë pikërisht kjo vetëpërzgjedhje, që qëndron në thelb 

të këtij fenomeni, dhe e bën bashkëjetesën ndërfetare të 

shqiptarëve të të gjitha kohërave të qëndrueshme dhe të 

patjetërsueshme. Për t´u theksuar është fakti i rrallë që 

përmes tallazeve tronditёse të kohërave në shndërrim, 

qё shekujt pa ndërprerje dhe me tërbim tё ndezur e të 

pamëshirshёm pёrplasën mbi kёto troje dhe mbi 

popullin tonё, KY FENOMEN MBETI GJITHMONЁ 
KONSTANT. Kjo KONSTANTE përbën një FAKT të 

zhvillimit tё botёs sonё shpirtёrore dhe psikologjike, që 

KONFIRMON KONTINUITETIN tonë si popull dhe si 

komb në këto vise. 

 

Disa akademikё tё huaj mundohen ta paraqesin kёtё 

fenomen, si njё zhvillim tё kohёs sё socializmit nё 

Shqipёri. Fakt ёshtё qё RILINDASIT e propaganduan 

me zjarr idenё e bashkёjetesёs fetare, e cila ishte dhe 

mbetet midis tё tjerash njё karakteristikё thelbёsore, njё 

prej shtyllave mbёshtetёse mbi tё cilёn ёshtё ndёrtuar 

jeta dhe bota e tij shpirtёrore, nёpёrmjet sё cilёs i ёshtё 

bёrё atij e mundur tё pёrballonte tallazet e pareshtura nё 

shndёrrimin e  kohёrave. E megjithatё kjo karakteristikё 

nuk ishte njё shpikje e rilindasve apo e kohёs nё tё cilёn 

ata jetuan. Me zgjuarsi tё rrallё rilindasit ditёn tё njihnin 

kёto vlera gjeniale tё popullit, dhe tё vinin theksin mbi 

njё fenomen pёrjetues, ekzistues, i cili prej shekujsh nga 

vetё gjeniu popull ishte pranuar si pjesё pёrbёrёse e 

jetёs sё tij, e njohurive dhe pikёpamjeve tё tij filozofike, 

e qёndrimeve, rtёsisё dhe vlerёsimeve të tij mbi botёn 
dhe jetёn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ishte dhe mbetet njё nga idetё mё tё pёrparuara jo vetёm 

tё asaj kohe por edhe pёr kohёn nё tё cilёn jetojmё, tё 

cilёn asnjё popull tjetёr nuk e kishte dhe nuk e ka nё 

kёtё formё si pёrjetohet tek populli ynё, si pjesё e 
pandarё e jetёs sё pёrditshme, pa paragjykime dhe pa 

nёnvleftёsime. Janё urtёsi mijёravjecare, janё thesare tё 

pakrahasueshme qё kanё mbijetuar pёrmes shekujsh, 

dhe qё ne i ruajmё nё mёnyrё tё natyrshme nё vetvete. 

Janё thesare tё pakrahasueshme tё ekzistencёs njerёzore 

qё e kanё bazёn nё filozofinё e urtёsise sё njё populli tё 

lashtё, tё cilat duhet t´i njohim si tё tilla, t´i theksojmё 

dhe ёshtё e drejta jonё tё jemi krenarё pёr to, por edhe 

tё dimё t´i mbrojmё, sepse janё pikёrisht kёto 

karakteristika qё na bёjnё ne tё vecantё dhe tё 

pakrahasueshёm midis popujve tё tjerё, na ngrenё nё 

nivelet mё tё larta tё qёnies njeri.  

https://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=https%3A%2F%2Fservice.gmx.net%2Fde%2Fcgi%2Fderefer%3FTYPE%3D3%26DEST%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.kulturation.de%252Fki_1_rezi.php%253Fid%253D110
https://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=https%3A%2F%2Fservice.gmx.net%2Fde%2Fcgi%2Fderefer%3FTYPE%3D3%26DEST%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.kulturation.de%252Fki_1_rezi.php%253Fid%253D110
https://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=https%3A%2F%2Fservice.gmx.net%2Fde%2Fcgi%2Fderefer%3FTYPE%3D3%26DEST%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.kulturation.de%252Fki_1_rezi.php%253Fid%253D110
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Gati 130 vjet pas rilindjes sonё kombёtare, dhe qindra 

vjet pёrjetese tё kёsaj ideje si pjesё e pandarё e jetёs, ajo 

ёshtё bёrё sot temё diskutimi nё evropёn e bashkuar. E 

megjithatё mbetet akoma nё nivelin e njё teme 

diskutimi, qё nuk i ka marrё akoma format e saj 

pёrfundimtare dhe tё pёrjetohet nё jetёn e pёrditshme. 

Ne jemi me sa duket nё kёtё drejtim tё paktёn 2000 vjet 

pёrpara Evropёs, dhe sjellim nё kulturёn evropiane njё 
pasurim tё mёtejshёm dhe tё thellё tё vlerave njerёzore, 

shpirtёrore, kulturore, filozofike, demokratike. 

 

Pёrmes njё numri tё madh faktesh të nxjerra nga 

literatura gjermane si dhe literatura e vendeve të tjera e 

kohëve të ndryshme, të cilat kanë shfrytëzuar arkiva tё 

ndryshme si ato napolitane, veneziane, bizantine, turke, 

raporte tё konsujve austriakё, francezё, angleze, raporte 

tё klerikёve franҫeskanё, dominikanё, tё benediktinёve, 

etj. ёshtё analizuar fenomeni i bashkёjetesёs dhe 

tolerancёs ndёrfetare mes shqiptarёve pёr njё periudhё 

dy mijё vjeҫare, duke filluar qё nga periudha e fillimeve 
tё krishterimit nё territoret e banuara nga shqiptarёt dhe 

duke vazhduar me periudhat nё vazhdim, me atё tё 

mesjetёs, tё periudhёs sё pushtimit otoman, tё rilindjes 

kombёtare, tё krijimit tё shtetit tё ri shqiptar, tё 

periudhёs sё socializmit dhe tё kohёs sё demokracisё. 

 

Pikёrisht nё këto territore gjenden rrënjët e krishterimit 

evropianë, në këto territore u hodhën themelet e para të 

përhapjes së krishterimit evropianë, por njëkohësisht 

edhe themelet e një fenomeni tepër të rëndësishëm, që 

në kohën e sotme do të përbënte bazën për zhvillimin e 
përbashkët në një - EVROPЁ TЁ BASHKUAR – 

TOLERANCA FETARE.  

 

Pёr ata qё do tё kishin interes pёr tё ditur mё tepёr dhe 

pёr tё lexuar librin, libri mund tё blihet nё kёtё adresё: 

 

http://www.tectum-verlag.de/MUSAJ-Albaniens-

Religiosit%E4t-Konstante-Wandel-Zwischenkirchliche-

interreligi%F6se-Toleranz-Balkan.html 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.tectum-verlag.de/MUSAJ-Albaniens-Religiosit%E4t-Konstante-Wandel-Zwischenkirchliche-interreligi%F6se-Toleranz-Balkan.html
http://www.tectum-verlag.de/MUSAJ-Albaniens-Religiosit%E4t-Konstante-Wandel-Zwischenkirchliche-interreligi%F6se-Toleranz-Balkan.html
http://www.tectum-verlag.de/MUSAJ-Albaniens-Religiosit%E4t-Konstante-Wandel-Zwischenkirchliche-interreligi%F6se-Toleranz-Balkan.html
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Fejton 

 

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

 

 

 

 

 Organizimi politik i shqiptarëve në Zvicërr në periudhën 1980-1990 
(pjesa e tretë) 

 

Kalimi nga organizimi i tipit një-partiak në atë pluralist dhe organizimi dhe struktura e Partisë Shqiptare 

Demokristiane të Kosovës (PSHDK) në Zvicërr   

 

Themelimi i LDK-së në vitin 1989 dhe i PSHDK-së në 

vitin 1990 ishin nji sihariq i mirë, respektivisht një 

alternativë, deri atëherë e pa imagjinuar për 

mërgimtarët kosovarë anë e kënd botës. E tërë 

veprimtaria organizative e asaj kohe (para daljes në 

skenë të LDK-së) ishte e koordinuar në baza thjesht 

ideologjike dhe moniste në tërë hierarkinë  
organizative, që kryesisht vepronte në formë vertikale 

dhe që e njëjta formë vazhdonte të përsëritej pothuaj në 

të gjitha shtetet evropiane e deri përtej Atlantikut. 

Thjeshtë  ishte kopje origjinale e asaj që po zhvillohej 

në Shqipërinë e Enver Hoxhës (kështu quhej Shqipëria 

atëherë) që ndër të tjera po propagandonte luftën 

kundër të ashtuquajturit ekspanzionizmit dhe 

imperializmit amerikan. Unë asnjëherë nuk dua të 

besoj se  njërëzit që merreshin me organizimin 

„politik“ në ato vite po  vepronin kundër interesave të 

kombit, por thjesht zhvillimet që pasuan, janë një 

tregues real se shumica prej tyre këtë e bënin duke qenë 
të pavetëdijshëm duke qenë të bindur se Enveri dhe 

satelitët e tij ishin të pagabueshëm. Për të shtjelluar 

këtë temë, natyrisht se duhet të bëhet një studim 

thellësisht real dhe ndoshta në një periudhë kohore 

krejt tjetër. Sepse është fare e pa logjikshme të 

mendohet se në ditët e sotme do të ndodhë një gjë e 

tillë kur dihet botërisht se edhe vitin e kaluar në 

Prishtinë dhe në diasporë u festua ditëlindja e Enverit.  

 

Unë jam kategorisht kundër atyre njërëzve që bëjnë 

vlerësime pa argumente, pa dokumente dhe nën 
presionin e nji revolte të akumuluar. Për të qenë edhe 

më i qartë, dhe duke dashur që dyshimet e mia të kenë 

nji bazë të faktuar, atë që thashë më lartë po e ilustroj 

vetëm me një fakt që ende mbetet tabu për opinionin 

mbarëshqipëtar dhe më  gjerë: -Me 2 korrik 1990 

delegatët shqiptarë të Kuvendit të Kosovës shpallën 

Deklaratën Kushtetuese në shkallët e hyrjes në 

ndërtesën e Kuvendit nga se hyrja në ndërtesë ju ishte 

ndaluar nga ana e policisë serbe. Po atë ditë në 

kryeqytetin  shqiptar, në Tiranë, mijëra njerëz të gjitha 

moshave ua mësynë ambasadave e përfaqësive të huaja 

diplomatike për të kërkuar dalje jashtë shtetit, edhe 
përkunder faktit se shteti kohë më parë me dekret të 

veçantë ua kishte lejuar dhënjen e pasaportave dhe 

daljen jashtë vendit. Shtrohet pyetja: -Prej nga ky 

ekzod i shqiptarëve dhe si u bë që kjo të ketë këtë 

koincidencë me ngjarjet aq madhore që po ndodhnin në 

Kosovë.  

Menjëherë pas themelimit të LDK-së në Kosovë dhe 

fillimit të krijimit të degëve dhe aktivëve të saj në 

diasporë, si dhe themelimit të PSHDK-së dhe krijimit 

të strukturave të saj po ashtu në diasporë, u pa qartë se 

masat e gjëra të popullit, respektivisht mërgimtarët, 

filluan në mënyrë masovike të antarësohen në këto dy 

parti, që  realisht jashtë Kosovës quheshin si shoqata. 
Unë po flas për këto dy parti nga se prej  qershorit të 

vitit 1992 isha pjesë e pothuaj të gjitha aktiviteteve dhe 

organizimeve qofshin me karakter politik apo 

humanitar. Meqenëse LDK-ja e udhëhequr nga 

Presidenti i përjetshëm dhe i pazëvendësueshëm 

Ibrahim Rugova në Kosovë vazhdimisht mbante lidhje 

të mira, dhe siq e quante ai vetë gjithmonë me PSHDK-

në kishte koalicion natyror, edhe në diasporë 

pasqyrohej e njëjta gjë për rreth pesëmbdhjetë vite me 

radhë.  

 

Para, gjatë dhe pas luftës LDK-ja dhe PSHDK-ja ishin 
të pandara, përbënin një koalicion politik që për partitë 

e dalura jo siq i quajnë „nga lufta“ por nga LPK-ja dhe 

LKÇK-ja ishin të pa konkurrencë. Nga ky 

këndvështrim duhet të shikohet e tërë veprimtaria dhe 

aktiviteti i mërgatës shqiptare gjatë këtyre viteve. Unë i 

kam të freskëta në kujtesë tubimet madhështore me 

bashkatdhetarët anë e kënd Zvicrrës që kryesisht ishin 

të organizuara nga LDK-ja dhe PSHDK-ja, meqenëse 

organizimet e tilla me vlera demokratike dhe frymë 

pluraliste ishin të papranueshme për të ashtuquajturit 

ilegalist „fantomë“. Disa nga ta provonin që të futeshin 
brenda masës së gjërë duke dashur që tërë masën ta 

identifikonin ndryshe (nga se masa ishte përkrahëse e 

të madhit Rugovë). Po aq të freskta i mbaj në mendje 

edhe thirrjet masovike nga ana e pjesëmarrësve drejtuar 

po atyre ,,Jashtë komunistët„„. Ishin ato ditë shumë të 

vështira për mërgatën tonë e cila mbi supe mbante  

peshën e trefishtë: mallin për atdheun dhe dilema se 

çfarë do të ndodhte me të, mbijetesa nga ana 

ekonomike e familjes këtu e në Kosovë dhe brenga e 

cila sa vinte e shtohej për zhvillimet politike, ndasitë 

dhe përqarjet që po manifestoheshin brenda faktorit 

shqiptar dhe në këtë kontekst edhe atij ndërkombtarë.  
 

(vazhdon në numrin e ardhshëm) 
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Info 

 

Info blic nga Austria 

 

19 shtator 2011:  Ministri kosovar për Diasporën viziton Austrinë 

Në një takim me mërgatën kosovare në Austri, Ministri për Diasporën i 

Kosovës, Ibrahim Makolli, ndër të tjera, paraqiti edhe disa nga prioritetet e 

ministrisë që drejton si: përmirësimin e mësimit plotësues në diasporë me 

qëllim të ruajtjes së gjuhës dhe kulturës kombëtare; formimi i qendrave 

kulturore në çdo vend ku ka mërgimtar; krijimi i mundësive për thithjen e 
kapitalit dhe trurit nga diaspora në vendlindje, etj. Nga të pranishmit u 

diskutuan shumë çështje si: përfaqësimi i mërgatës në parlament, formimi i 

qendrave kulturore, mësimi plotësues në gjuhën shqipe, sjellja e bizneseve 

për investime në Kosovë, kthimi i njerëzve nga shkenca, heqja e taksës së 

sigurimeve në kufi,  prezantimi adekuat i mërgatës në mjetet publike të 

informimit-TV, mangësitë që e përcollën regjistrimin e popullsisë etj. 

 

 
22 shtator 2011: Oda Ekonomike e Austrisë organizon ligjëratë me ndërmarrës me origjinë të huaj 

Me titullin ,,Ekonomia e Vjenës jeton diversitetin„„ (,,Wiener Wirtschaft 

lebt Vielfalt„„) nën organizimin e Odës Ekonomike të Austrisë (OEA) si 

dhe asaj të qytetit të Vjenës, u mbajt një mbrëmje informuese për pronarët 

e kompanive me origjinë të huaj (jo-austriakë). Ky aktivitet është pjesë e 
një kampanje të përgjithshme implementuar kohët e fundit nga 

institucionet përgjegjëse austriake me qëllim të promovimit të mundësive 

të barabarta në biznes për të gjithë të interesuarit, pa marrë parasysh 

prejardhjen e tyre. Në këtë manifestim, i cili u mbajt nën përkujdesjen 

teknike të dy zyrtarëve nga OEA, Abdullah-Cem Say dhe Arbër Markut 

morën pjesë edhe disa ndërmarrës shqiptarë, të cilët shfrytëzuan këtë 

mundësi unike për të shkëmbyer idetë me pronarë firmash të ndryshme. 

 

 
23 shtator 2011: Mbrëmje muzikore me këngëtarin dhe instrumentistin nga Shqipëria Orges Toçe 

Në lokalin e njohur vjenez ,,Wirr‟‟, në një atmosferë muzikore dhe shumë 

rinore këngëtari i mirënjohur nga Shqipëria Orges Toçe performoi në një 

mbrëmje artistike. Me këtë rast Toçe i shoqëruar edhe nga grupi ,,The 

Ockus Rockus Band„„ bëri edhe prezentimin premierë në Austri të albumit 
të tij më të ri.  Nga viti 2003 ai jeton në Austri dhe pas studimeve në 

konservatorin e Vjenës ai punon me grupe të ndryshme të rocku-t, jazzit 

dhe pop-it. Prej vitesh Orges Toçe mund të cilësohet si një artist i 

mirëfilltë. Edhe pse i larguar nga Shqipëria, duket se ai mbetet një 

bashkëpunëtor i mirë për të gjithë. Në përgjithësi, Orges Toçe është një 

kant-autor që ka arritur të këndojë shqip me bendin e tij në një vend  

gjermanisht-folës dhe atë me shumë sukses.  

 

 

 

24 shtator 2011:  Promovohet në Vjenë teatri laborator ,,Loja‟‟ i  regjisorit kosovar Bekim Lumi  
Në prani të artistëve, regjisorëve, aktorëve dhe kritikëve austriakë, regjisori 

Bekim Lumi ka bërë promovimin dhe paraqitjen e teatrit dhe, përmes 

video-xhirimit, edhe të shfaqjes së tij ,,Këmisha e gjakut‟. Ky promovim 

është bërë në kuadër të projektit ,,Lalish Interkulturelle Dialoge‟‟ 

(,,Dialogu Ndërkulturor Lalish‟‟), përmes të cilit i prezentohen publikut 

austriak përvojat krijuese të artistëve nga vende të ndryshme të botës. 

Promovimi i teatrit laborator ,,Loja‟‟ ishte një rast i veçantë për t‟u njohur 

nga afër me punën krijuese e artistike të regjisorit Bekim Lumi dhe të një 

teatri të ri me fizionomi dhe shprehje alternative nga Kosova, i cili mbi 

motivet e tri tragjedive të Shakespeare-it e të Kanunit të Lekë Dukagjinit, e 

ka krijuar shfaqjen ,,Këmisha e gjakut‟‟.  
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25 shtator 2011:  Shqiptarët prezentohen në manifestimin ,,E Diela e Kombeve„„ në katedralen Stephansdom  

Duke sjellur pjesë nga tradita dhe kultura e pasur e popullit shqiptar, 

MKSHA2 u prezentua bashkë me misionet tjera të krishtera që veprojnë në 

Austri. Është ky një manifestim i cili zhvillohet çdo vit, ndërsa fillon me 

meshën e shenjtë që mbahet në Katedralen e njohur Stephansdom në 

Vjenë. Në këtë ceremoni morën pjesë një numër i madh besimtarësh 

shqiptarë, ndërsa që kishte dhe lutje dhe këngë korale në gjuhën shqipe. 

Aktiviteti vazhdoi në hapësirat perreth Katedrales, ku komuniteti shqiptar 
në Austri kishte përgaditur tavolinat me pije dhe gatime nga kuzhina 

shqiptare, përderisa përgjatë tërë kohës mysafirët e shumtë shoqëroheshin 

nga flamujt kombëtar dhe shtetëror.  

 

 

 

 

26 shtator 2011: Mbrëmje letrare me shkrimtarin Ilir Ferra, autorin e librit ,,Rauchenschatten„„  

Nën organizim e shoqatës së mirënjohur austriake ,,KulturKontakt‟‟ dhe në 

kuadër të projektit ,,Nata e gjatë e  gjuhëve" u prezantuan edhe autorë të 

ndryshëm që shkruajnë në një gjuhë të huaj, e të cilët përbëjnë një pasurim 

për letërsinë në të cilën shkruajnë. Ndër ta ishte edhe shkrimtari i lindur në 
Shqipëri, Ilir Ferra, i cili që nga rinia e hershme jeton në Vjenë. Libri i 

autorit shqiptar Ferra ,,Rauchschatten" (,,Hije tymi‟‟) është një rrëfim 

prekës mbi një familje shqiptare në vitet tetëdhjetë, një jetë nën 

mbikëqyrjen e vrazhdë të Enver Hoxhës, përmendoret e të cilit bëjnë rojë 

në të gjithë sheshet e Shqipërisë. Ilir Ferra përshkruan këtë botë të 

rrezikshme ngjyrë gri me një gjuhë të mëvetësishme dhe të figurshme si 

dhe me një ndjenjë për detajin. 

  

 

 

29 shtator 2011: Në Grac mbahet një konferencë për investimet në Kosovë 
Në një konferencë për promovimin e investimeve në Grac të Austrisë, 

ministri i Bujqësisë, Blerand Stavileci, ka ftuar kompanitë austriake që të 

investojnë në sektorin e bujqësisë dhe të pylltarisë në Kosovë. Në këtë 

konferencë kanë marrë pjesë kompani dhe ekspertë austriakë nga fusha e 

bujqësisë, përpunimit të ushqimit dhe pylltarisë, si dhe përfaqësues të 

qeverisë së provincës austriake Steiermark. Në panel janë prezantuar edhe 

kompani austriake që tashmë kanë investuar në Kosovë, duke sjellë 

përvojën e tyre praktike dhe duke u ofruar investitorëve potencial austriakë 

këshilla dhe dëshmi që investimet në bujqësi në Kosovë janë të mundshme 

dhe fitimprurëse. 

 

 
 

 

16 tetor 2011: Ceremoni festive me klubin e futbollit  ,,Lahuta e Malësisë‟‟ 
Në një atmosferë madhështore, me pjesëmarrjen e më shumë se 100 

personave, kryesia e klubit të futbollit Lahuta e Malësisë në krye me 

drejtorin Don Pren Kolen nderoi aktivistët, donatorët, simpatizantët, 
trajnerët dhe lojtarët e saj në një ceremoni përmbyllëse me rastin e 

përfundimit të kampionatit për vitin 2011 të Ligës Shqiptare në Futboll në 

Austri me ç'rast Lahuta e Malësisë arriti të fitoj vendin e parë me një 

rezultat impozant: 21 fitore dhe 3 barazime në 24 ndeshjet e zhvilluara 

përgjatë 13 xhirove sa zgjati ky kampionat. Programi festiv vazhdoi me 

këngë popullore shqiptare kënduar nga Nikollë Gjini, një ndër këngtarët 

më të afirmuar në Austri si dhe me një koktel rasti.  

 

 
 

                                                
2 Misioni Katolik Shqiptar në Austri 
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23 tetor 2011: Koncert me karakter humanitar i shoqatës ,,Nëna Tereze‟‟ nga Baden  

     Shoqata ,,Nëna Terezë‟‟ në Baden (Austri) e cila u krijua para dy viteve  

me inciativën e disa veprimtareve shqiptare, mbajti një koncert me karakter 

humanitar, në të cilin me këngë të përzgjedhura nga folklori ynë i pasur u 

paraqitën këngetarët e njohur Nikollë Gjini, Verona Rushiti dhe Hamdi 

Hyseni. Mjetet e mbledhura nga ky koncert do të ju shpërndahen disa 

familjeve në Kosovë të cilat gjenden në pozitë të vështirë sociale. Edhe 

vitin e kaluar kjo shoqatë organizoi një koncert humanitar, në të cilin 

mysafir ishte këngëtari i njohur Malësori, ndërsa me 10 tetor të po atij viti  
shoqata ishte  bashkëorganizatore e ceremonisë në të cilën veprimtares së 

njohur shqiptare Mihrije Rushani nga ana e organizatës austriake 

,,Weltmensch" ju nda një mirënjohje për angazhimet e saj humanitare.  

 

 

 
24-25 tetor 2011: Ekonomia e Kosovës promovohet në Austri 

Ky ishte një aktivitet i veçantë ekonomik në të cilin morën pjesë edhe një 

delegacion i lartë i Republikës së Kosovës, udhëhequr nga Kryeministri 
Hashim Thaçi. Në fjalën e tij Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi u bëri 

thirrje investitorëve të huaj që të vijnë Kosovë duke theksuar se ekonomia 

e Kosovës është e hapur dhe se institucionet kosovare i sigurojnë të gjithë 

investitorët e huaj për mundësi të barabarta në investime, transparencë të 

plotë, dhe lehtësira fiskale. Ai poashtu theksoi se ,,për Qeverinë e 

Republikës së Kosovës dhe për qytetarët e saj, e në veçanti për komunitetin 

e biznesit, Forumi Ekonomik i Vjenës paraqet një mundësi të 

jashtëzakonshme për të paraqitur të arriturat tona dhe potencialet tona 

ekonomike për investime të reja„„.  

 
 

 

4 nëntor 2011: grupi inicues aplikon për regjistrimin e Shoqatës Kulturore ,,Aleksandër Moisiu„„ 
Kohë më parë në Vjenë ishte inicuar ideja për formimin e një shoqate të 

krijuesve letrarë 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 kontekst, poetët e rinjë Besim Xhelili dhe 
Amir Januzaj në emër të grupit inicues dorëzuan edhe zyrtarisht kërkesën 

për regjistrim pranë organeve kompetente austriake. Ky subjekt i ri pritet të 

quhet shoqata kulturore ,,Aleksandër Moisiu„„. Grupi inicues u bën ftesë të 

gjithë krijuesve shqiptarë nga viset tjera në Austri dhe i fton ata t'i 

bashkangjiten këtij projekti. Për këtë vit janë planifikuar disa aktivitete për 

të cilat opinioni do të njoftohet me kohë.  

 

 

 

 

5 nëntor 2011: Prezentohet libri ,,Brengë dhe Shpresë-mërgimtarët shqiptarë në Austri„„  
Në sallën e shoqatës ,,Kosova” në Steyr, e cila ishte rmbushur nga 

audienca, u mbajt promovimi i librit të autorit dhe aktivistit Miftar 

Zagragjajt. Libri mban titullin “Brengë dhe Shpresë-mërgimtarët shqiptarë 

në Austri”. Ky libër u promovua edhe në Prishtinë këtë vit me 29 korrik 

2011 në ambientet e Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës. 

Lidhur me vet librin u tha se ai përmban dokumente dhe ngjarje të 

aktiviteteve të mërgimtarëve tanë në Austri gjatë viteve 90-ta e deri në 

ditët e sotme. Vepra “Brengë dhe Shpresë-mërgimtarët shqiptarë në 

Austri” është një libër që vlen të lexohet, aq më tepër sepse ka të bëjë me 

mërgimtarët dhe me fatin e popullit tonë. Kjo është një vepër që nuk të lë 

pa emocione dhe mbresa. Ajo çfarë përshkruhet në të është reale dhe e 

vërtetë.  
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11 nëntor 2011: Në Vjenë u shfaqën dy filma shqiptar 

Në Vjenë, me pjesëmarrjen e një numri të madh të dashamirëve të artit 

kinematografik, jo vetëm shqiptarë por dhe austriakë u shfaqën dy filma 

nga Shqipëria, e tërë kjo në kuadër të projektit ,,Shqipëria përmes filmit„„ 

(,,Albanien im Film„„). Së pari u shfaq produksioni shqiptaro-francez me 
titull ,,Nata pa Hënë „„ (2004) nga regjisori Artan Minarolli. Filmi i dytë 

ishte tragji-komedia ,,Lindje-Perëndim-Lindje‟‟ (2009) nga Gjergj 

Gjovani. Ky film ishte propzuar në vitin 2011 për çmimin ,,Oskar„„ në 

kategorinë e filmave më të mirë në gjuhë të huaj.  Mysafir nderi në këtë 

mbrëmje kulturore ishte dr. Ina Arapi. Publiku mirëpriti shfaqjen e këtyre 

filmave  me shpresë se kjo traditë do të vazhdojë edhe në të ardhmen 

 

 

 

 
16 nëntor 2011: Mbahet në Cyrih konferenca ,,Investimi dhe tregtia me Kosovën„„  

Konferenca për investime në Kosovë, që u mbajt në Cyrih ka sjellë në 

podium Zëvendëskryeministren dhe Ministren për Tregti dhe Industri të 

Kosovës, Mimoza Kusari-Lila me bashkëpunëtorët. Prania e saj në këtë 

konferencë, është vlerësuar si një kualitet i ri në vazhdën e një numri 
konferencash të ngjashme që ka organizuar në Zvicër Agjencia për 

Promovimin e Investimeve IPAK dhe zyre e ECIKS nga Vjena. Marrë në 

përgjithësi, theksi i shumicës së pjesëmarrësve shkonte drejt vlerësimit 

pozitiv të klimës aktuale për investime në Kosovë. Ata edhe zviceranët 

pjesëmarrës kanë vlerësuar sidomos qasjen aktive që vihet re kohëve të 

fundit për të bërë ekonominë prioritet të Qeverisë së Kosovës. 

 

 

 

 
16 nëntor 2011: Hapet ekspozita me titull ,,Besa-një kod nderi‟‟ 

Ishte  kjo ekspozita e parë në Europë pas SHBA dhe Izraelit nga vijnë edhe 

autorët e saj. Pamjet paraqiten me 12 fotografi me portrete nga shqiptarët 

të cilët gjatë Holokaustit ndihmuan hebrenjtë duke i shpëtuar ata nga 

internimi e vrasja e sigurt. Qendra për Përkujtim të 6 milion Hebrenjve -
Yad Vashem me seli në Jerusalem deri në vitin 2010 i ka dekoruar 69 

shqiptarë/e me medaljen ,,Të Drejtit Mes Popujve”. Ky është shpërblimi 

më prestigjioz në nderim të të zhdukurve, për ata që strehuan dhe mbrojtën 

hebrenj kudo në botë. Mbrëmja u shoqërua me muzikë të luajtur nga 

anëtarët e Filarmonisë së Vjenës, Shkëlzen Doli, violinë dhe Frantisek 

Jänoska, piano. Muzika ishte e zgjedhur nga krijimet burimore shqiptare 

dhe izraelite.  
 

 

 

 

23 nëntor 2011: Kryetari i Caritas-it të Shqipërisë takon studentët dhe mban një ligjëratë në MKSHA 

Në saje të bashkëpunimit të ngushtë mes shoqatës rinore të regjistruar para 

disa muajve në organet austriake me emrin ,,Dardania„„-Vjenë dhe 

MKSHA me një prezetim para studentëve të rinjë dhe aktivistëve tjerë u 

paraqit drejtori i Caritas-it të Shqipërisë prof. Albert Nikolla. Në 

delegacion bënin pjesë edhe Elona Memetaj, përgjegjëse e sektorit 

shëndetësor dhe Magdalena Niklas udhëheqëse e projekit në Caritas të 

qytetit të Sank Poltenit (rreth 50 km larg nga Vjena). Në fjalen e tij prof. 

Nikolla theksoi se Caritasi Shqiptar (www.caritasalbania.org)  u formua në 

vitin 1993 si një organizate humanitare që punon për përmirësimin e 

kushteve të jetesës së njerëzve më të varfër dhe më në nevojë në Shqipëri. 

Të pranishimit adresuan shume pyetje, ndërsa mbrëmja përfundoi me një 
koktel rasti. 
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25 dhe 26 nëntor 2011: Aktori shqiptar Astrit Alihajdaraj-si skenarist në shfaqjen ,,Armendi dhe Vjena e tij‟‟   

Në kuadër të projektit ,,Pimp my Integration“ në Garage X Theater në 

Vjenë u shfaq pjesa teatrale me titull ,,Armendi dhe Vjena e tij‟‟ (,,Armend 

un sein Wien‟‟) në të cilën u prezantua edhe artisti ynë shqiptar Astrit 

Alihajdaraj, i cili edhe e ka shkruar këtë vepër dramaturgjike. Armendi, një 

i ri i rritur në Vjenë kthehet, në mënyre jo dhe aq vullnetare, së bashku me 

familijen e tij në Kosovë. Duke u përballur me kushte tjera të jetesës në 

krahasim me Austrinë, Armendi kalon kohën duke bërë plane se si të 

kthehet në Vjenë. E vetmja lidhje që do të mund t‟i ndihmonte në 
realizimin e kësaj dëshire është gjyshja e tij. Kjo vepër teatrale u përcoll 

me mjaft interesim nga publiku i pranishëm.  

 
 

 

 

25, 26 dhe 27 nëntor 2011: Në qytete të ndryshme në Austri mbahen koncerte për nder të Ditës së Flamurit 
Si dhe viteve të tjera, edhe këtë vit shoqata të ndryshme shqiptare në Austri 

kishin përgaditur programe të larmishme festive për të shënuar 28 

nëntorin-ditën e Flamurit Kombëtar. Në këtë aspekt duhet veçuar shoqatat 

,,17 shkurti‟‟ dhe ,,12 qershori‟‟ nga Badeni,  ,,2 korriku‟‟ nga Wiener 

Neustadt, por dhe shoqata të tjera në Linc, Grac, Salzburg, etj. Edhe këtë 

herë entuziastët e tyre kishin përgaditur programe të larmishëm me 

recitime, këngë dhe valle me motive nga të gjitha trojet etnike shqiptare. 

Në këto koncerte morën pjesë një numër i madh i bashkatdhetarëve tanë, si 

dhe përfaqësues nga institucione të ndryshme austriake të cilët u ndanë të 

kënaqur me ofertën kulturore nga entuziastët dhe aktivitstët shqiptarë në 

Austri.  
 

 

 

Blic Info nga Kosova 

 

 

 

9 shtator 2011: Në Gjakovë mbahet manifestimi  ,,Sofra Gjakovare 2011„„ 

Në ambientet e hapura të Çarshisë së Vjetër në Gjakovë, të enjten vonë, u 

organizua manifestimi kulturor ,,Sofra Gjakovare”, në të cilën u shpalosen 

krijimtaria shpirtërore të kësaj treve dhe u bë promovimi i këtyre vlerave 

atraktive edhe për zhvillimin e turizmit. Këtë manifestim e shpalli të hapur 

Pal Lekaj, kryetar i komunës i cili me këtë rast tha se ,,Gjakova e ka një 

epitet, e ka një emërtim dhe me shumë të drejtë theksohet nga shumë 

studiues se këtu është ruajtur edhe është kultivuar, trashëgimia kulturore, 

tradita, etnokultura dhe kultura gjuhësore të cilat edhe janë përbërëse dhe 

formuese të kombit shqiptar„„.  

 
 

 

 

 

 

 

4 nëntor 2011: Seremb Gjergji paraqet kandidaturën e tij për Kryetar të Kosovës 

Në përmbyllje të debatit me qytetarë për të marrë sugjerimet dhe opinionet 

e tyre lidhur me procesin e amendamentimit të Kushtetutës, përkatësisht 

zgjedhjes së presidentit, është bërë publike edhe kandidatura e parë për 

President të vendit. Kandidaturën për President e shpalli Seremb Gjergji, i 

cili aktualisht punon si zyrtar i PTK-së, kurse më parë ishte i angazhuar në 

disa subjekte politike. Kandidaturën për të parin e vendit Gjergji e bëri 

publike pasi një qytetar si kërkesë kishte që Presidenti të jetë i moshës mbi 
40 vjeçare. ,,Jo, mosha duhet të jetë prej 35 vjeçe dhe unë konfirmoj 

kandidaturën time për President të Kosovës”, ka thënë gjatë debatit Seremb 

Gjergji.  
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OPINIONE: Fjala jonë 

 

Për disa kemi ecur shpejt. Për ca të tjerë kemi shkuar larg. Por, ne nuk do të ndalemi. Për DIELLIN ky është vetëm 

fillm (redaksia) 

 

Sa jemi aktiv në shoqëri? 

 
Në lindje të perëndimit 

Angazhimi në aktivitete vullnetare është një artibut 

fisnik i shoqërive moderne dhe humane, e sidomos i 

atyre perëndimore. Duke jetuar pranë tyre dhe me ta,  

me të drejtë shtrohet çështja se sa ka aritur që të marrë 

mërgata jonë nga tradita e të qenurit të dobishëm edhe 

për të tjerët, pa pasur nevojë që për këtë të 

(dëm)shpërblehet në formë monetare? Kjo duket se 

është një pikëpyetje me shumë pika nga pas. Nuk do 

ishte e pëlqyeshme që rezultatet e ndonjë hulumtimi 

shkencor serioz në këtë fushë të tregojnë se ne vetëm 

fizikisht e bëjmë gjumin dhe marrim frymë në 
perëndim, ndërsa mendërisht jetojmë ende në Ballkan, 

aty diku në kohën e ,,lulëzimit'' të  perandorisë 

otomane.  

 

Përndryshe, si të spjegohet fakti se, me ndryshimin në 

kuptimin pozitiv të strukturës së atyre që në dhjetë vitet 

e fundit mërguan nga Kosova, e këta janë kryesisht 

studentë apo persona të shkolluar që erdhën këtu 

përmes procedurave të bashkimit familjar, intensiteti i 

aktiviteteve të diasporës u zbeh, stagnoi dhe po shuhet 

çdo ditë e më tepër, në vend që të ndodhë e kundërta-
me ngritjen e kapaciteteve intelektuale të njerëzve tanë 

të këtë edhe rritje të vetëdijes për organizim më të mirë 

të komunitetit tonë. 

 

 

 

 

 

 

Realiteti në pasqyrë 

Por, ç'farë kemi sot në teren? Po t'i hidhet një sy skenës 

së shoqërive shqiptare në Austri, me ndonjë përjashtim 

të rrallë, ato janë themeluar me shumë për tu shërbyer 

interesave personale apo të grupeve të vogla klanore, se 
sa për të ofruar programe dhe projekte konkrete, të cilat 

do të përfshinin një numër më të madh të aktivistëve që 

me të vërtetë do të donin të bëjnë diçka më shumë se sa 

të merren me vetveten. Ka dhe shembuj të tillë ku në 

një fshat të vogël austriak ka dy shoqata të tilla (që nuk 

bashkëpunojnë por tek ,,ata'' shohin konkurencën), 

ndërsa ka dhe raste kur në një land/krahinë të tërë në 

Austri nuk funksionon as dhe një subjekt i tillë. Një 

laik i sinqertë me të drejtë do pyeste:-Athua, pse jemi 

kaq anti-talentë në vetorganizim? 

 

Rruga që do duhej ndjekur 

Përpos si burim ekonomik mërgatën tonë duhet filluar 

kuptuar dhe shfytëzuar edhe si resurs intelektual. Secila 

përvojë, secili kontakt do të ishin të mirëseadhur në 

mënyrë që jeta jonë të ndahet me të tjerët dhe për të 

tjerët. Dhe kjo fillon nga gjërat themelore-së pari të 

dijmë dhe ta njohim njëri-tjetrin. Duke kontribuar në 

mënyrë modeste në përmirësimin e informimit dhe 

komunikimit ndër-shqiptar, jo vetëm në Austri por dhe 

më gjerë, revista ,,Dielli Demokristian'' është 

shëndrruar në një tregim të vogël suksesi. Në këtë 

kontekst, ju ftojmë që edhe në ardhmen këtë udhë të 
bëjmë bashkë. Ne jemi të bindur se kjo është e 

mundshme. 

 

Mes individuales dhe kolektives 
 

Dikur-tash 

Duke u zhvilluar dinamika e jetës me një ritëm të lartë, 
me kohë për mërgimtarët tanë kanë ndryshuar edhe 

prioritetet jetësore, personale dhe profesionale.  

 

Një shumë-dhjetë pak 

Është i njohur fakti se si indvidë jemi të suksesshëm, 

ndërsa si kolektiv jemi të dobët. Kjo më së miri 

ilustrohet në sport, e sidomos në ato disiplina me 

karakter ,,'luftarak'' (boks, karate, mundje, etj). Por kjo 

nuk mund të thuhet edhe për sporte ekipore, të cilat 

ende lënë shumë për të dëshiruar. Fenomeni i njëjtë po 

ndodhë dhe në art, shkencë e kulturë: krenohemi me 

emra të përveçshëm dhe ndërkohë që na vie keq që e 
kemi të vështirë menaxhimin e grupeve.  

 

Shtëpi të mëdha-familje të vogla 

Është ora e fundit që njerëzit tanë të kuptojnë se më nuk 

është e duhur e as dhe e nevojshme që në vendlindje të 

ndërtohen shtëpi të mëdha, që në  

 

 

shumicën e rasteve mbesin të zbrazta, në kohën kur po 
na zvoglohen familjet.  

 

Duke ditur se problemi i kësaj bote nuk janë të sëmurët 

por të shëndoshët, duhet bërë përpjekje për të gjetur 

argumente sa më të ,,shëndosha'' se cilat janë 

alternativat e së ardhmes.  

 

Indvidi i fortë-kolektivi i fuqishëm 

Duke ruajtur veçoritë individuale të secilit duhet bërë 

përpjekje që një pjesë e këtyre cilësive të shkrihet në 

bashkësi në mënyrë që edhe ajo të përfitojë nga të 

arriturat e anëtarëve të saj.  
 

UNË do të thotë pak. Shumë pak. NE do të thotë shumë. 

Më tepër se vetëm një fjalë me dy shkronja.  
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Shkruan: Selim M. Nengurra (Hasanaj) nga Norvegjia 

 

 

 

 

Ata mjeranë nuk po flasin të vërtetën 
 

 

Përcolla këto ditët e fundit shumë debate, ngjarje, 

shkrime, reportazhe të TV-ve, etj., etj., dhe pothuej në 

asnjenën nga ato nuk pashë që dikush ta thonte troç atë 

që duhet thanë. Vjen pyetja: Çka po u dashka të thuhet 

dhe pse të thuhet ?! 

 

Jemi dëshmitarë të disa dukunive tinzare, të cilat, mbas 

çlirimit të Dardanisë, heshtazi po sikur krimbi i tejes që 
futet në mbrendësi të lisit, edhe disa njerëz me pamje të 

shëmtueme e me sy grabitçarë, porsi të hienave 

gjakpimëse, u futën nëpër shtëpitë dhe familjet e shumë 

qytetarëve, kryesisht shqiptarë të Shqipnisë (ma pak), të 

Dardanisë dhe tmerrsisht në trojet tona në Maqedoni. 

Them tmerrësisht, sepse atje e gjetën terrenin e 

përshtatshëm. 

 

Shumë organizata joqeveritare të formueme në emën të 

bamirësisë për të ndihmue popullin e porsa dalë nga 

lufta të Dardanisë, financoheshin nga shtete arabe, apo 
thanë ma mirë, paraja për mbarëvajtjen e tyne 

shpërndahej përmes shërbimeve të ndryshme të 

intelegjencës të shteteve anmiq të kombit dhe shteteve 

shqiptare.  

 

Kam përshtypjen se kishte njerëz të tillë edhe në vetë 

administraten e UNMIK-ut, sepse heshtazi, por sigurtë, 

grupimet, që me petkun e bamirësve shpërndanin ndonji 

lek apo ndihma të tjera, në realitet banin pastrimin e 

trunit të njerëzve, kryesisht të atyne në hall, që nga lufta 

kishin dalë pa kulm mbi krye, pa asgja për të mujtë me 

ba jetë normale…. 
 

 

 

 

 

 

....., personalisht u befasova me disa nga ata deputetë të 

Parlamentit të Kosovës, në këtë rast mjeranë, që votuen 

PRO futjes së mesimit fetar dhe bartjes së mbulesave 

për nxanëset në shkolla, e këta janë: Ali Sadria, Safete 

Hadergjonaj, Arsim Bajrami, Arben Gashi dhe mbi të 

gjithë Ukë Rugova.  

 

Nuk kuptoj si ka mundësi të jetë njeriu profesor 
universitar, të ketë kenë edhe Rektor i Universitetit, dhe 

të ketë shpirt fetar, me çka del kundër shkencës, të cilës 

ia ka kushtue nji jetë kohë e mund me u profesionalizue, 

pra, rastet Arsim Bajrami, Ali Sadria, Arben Gashi e 

Safete Hadërgjonaj. Ndërsa Ukë Rugova meriton nji 

"AFERIM" me shkronja të mëdhaja. Baba i tij i shenjtë, 

Baba i Shtetit dhe mvetësisë së Dardanisë, ndërtoi 

Katedralen, për t‟i tregue rrugën kombit shqiptar se ku 

duhet të shkojë, ndërsa i biri do të kundërtën e kësaj. Ku 

ka ma turp, ku ka ma fatkeqësi.  

 
… Shumë nga këta ,,Liderë„„ po përsëritin në refren 

panda si fëmija kur mëson të flasë, "PO DUEM 

EVROPË, EDHE NA DUEM SI EUROPA TA KEMI 

MESIMIN FETAR NË SHKOLLA ".... 

 

Unë them me plot përgjegjësi se në asnji shtet të 

Europës nuk ka mësim fetar në shkolla. Ka landë që 

mësuesi i spjegon për fetë dhe historitë fetare, për të 

gjitha fetë-pa dallim, dhe veç kësaj, ato ligjërata i jep 

mësuesi i zakonshëm, e jo prifti. Në asnji shtet fëmijët 

në shkolla nuk ushtrohen as nuk mësohen se si duhet ba 

kryq as se si duhet lidh namaz e me marr avdes. U 
spjegohet për këto rite apo forma të lutjeve, por jo nga 

prifti apo kleriku. 

 

Borgenhaugen/Suedi: 9 shtator 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P.S: -Mendimet dhe qëndrimet e shprehura në këtë rubrikë jo domosdoshmërisht shprehin opinionet e redaksisë 
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Intervistë me Lusine Poppel, miken dhe bashkëpunëtoren e komunitetit shqiptar në Vjenë 

organiste (pianiste) e korit kishtar në gjuhën shqipe në Vjenë (lindur me 1979 në Armeni) 

 

 

 

 

 

 

Nga cili vit jetoni në Vjenë dhe kur keni pasur kontaktin e parë me 

Misionin Katolik Shqiptar në Austri (MKSHA)?  

Unë jetoj që nga viti 2009 në Austri, ndërsa për herë të parë u njoha me 

MKSHA në vitin 2010. Angazhimi im i parë në këtë komunitet u bë i 

mundur përmes meshtarit dhe udhëheqësit të këtij misioni, Don Pren Koles 

si dhe të bashkëshortit tim, Partick Poppel.  

 

Që kur jeni organiste (pianiste) në meshat në gjuhën shqipe në Vjenë 

dhe si e cilësoni bashkëpunimin tuaj me anëtarët tjerë të këtij kori?  

Që nga ditët e para të aktivizimit tim kam ndihmuar korin dhe kishën 

shqiptare. Në mënyrë të rregullt unë kam marrë këtë përgjegjësi që nga 

janari i këtij viti. Me anëtarët tjerë të korit kemi një harmoni shumë të mirë, 

ndërsa që mendoj se do duhej që kori të takohet më shpesh në prova se sa që 

kjo po ndodhë tani.  

 

Ka shumë raste kur ju poashtu këndoni këngë kishtare në gjuhën 

shqipe? Si u bë kjo e mundur?  
Është e vërtetë. Pasi që une di shumë nga këngët e ngjashme në gjuhën 

gjermane dhe latine, nuk ishte dhe aq e vështirë që të përcjell anëtarët e tjerë 

të korit dhe të mësoj dhe vargjet në shqip 

 

Cili është mendimi juaj për MKSHA? Sa mirë është ai i organizuar?  

Në princip ky mision funksionon shumë mirë. Në përgjithësi, sidomos ditët e 

shënuara festive si dhe meshët e rëndësishme janë shumë mirë të organizuara 

dhe të vizituara. Megjithatë, mendoj se komuniteti shqiptar në të ardhmen 

mund të organizohet edhe më mirë si bashkësi, e poashtu edhe të jetë më 

aktive në shoqata të ndryshme vullnetare në Austri.  

 

Para disa javëve, me 30 tetor 2011, Ipeshkvi i Vjenës, Franz Scharl ishte 

për vizitë në MKSHA duke bashkë-udhëhequr kështu edhe një meshë. 

Sipas jush, cilat ishin mesazhet kryesore të cilat i përcolli Ipeshkvi i 

Vjenës, Franz Scharl komunitetit katolik shqiptar? 

Është diçka e veçantë dhe shumë e mirë kur një klerik i rangut kaq të lartë 

viziton komunitetin shqiptar. Kjo tregon edhe një interesim të shtuar të 

zyrtarëve kishtar austriakë për bashkësitë fetare që vijnë nga vendet tjera dhe 

mbajnë ritet e tyre edhe këtu.  

 

Bashkëshorti juaj është austriak. Ai në të njëjtën kohë asiston edhe si 

kujdestar ceremonial gjatë meshave në gjuhën shqipe? Ç‟farë roli ka 

pasur kisha në lidhjen tuaj shpirtërore?  
Kisha ka luajtur një rol me rëndësi në këtë aspekt. Unë jam shumë e kënaqur 

që me ndihmën dhe mirëkuptimin e bashkëshortit tim jam angazhuar të 

ndihmojë komunitetin shqiptar. Religjioni për ne të dy ka një rol të madh.  

 

Ju vini nga Armenia? Cili do të ishte dallimi mes bashkësisë armene dhe 

asaj shqiptare në Austri?  
Shqiptarët në Austri janë më të shumtë në numër si dhe kanë mundësi që të 

takohen rregullisht në mesha dhe manifestime tjera. Kjo është diçka që duhet 

vlerësuar dhe çmuar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ju gjendeni para përfundimit 

të studimeve tuaja të 

doktoraturës në Universitetin e 

Vjenës? Sa e vështirë është për 

juve që në të njëjtën kohë të 

studioni dhe të përkujdeseni 

për vajzën tuaj të vogël?  
Kjo çështje ka të bëj me 

vetorganizimin. Bashkëshorti im 

më ndihmon në menaxhimin e 

kohës dhe mendoj se kjo gjë 

është duke shkuar mirë.  

 

Një familje shqiptare është bërë 

kumbar i vajzës suaj në 

pagëzim? Cila është përshtypja 

juaj për traditat shqiptare? A 

janë ato të ngjajshme me 

tuajat?  
Mendoj se traditat shqiptare kanë 

shumë bukuri në vetvete. Unë 

dhe bashkëshorti im jemi shumë 

të kënaqur që kështu  dhe në këtë 

mënyrë jemi lidhur edhe më 

shumë me një familje shqiptare. 

Në traditat tona ka shumë 

ngjajshmëri, ashtu siq ka dhe 

dallime.  

 

Cila do të ishte këshilla juaj për 

të rinjtë shqiptar në Austri?  

Të kultivojnë traditën e popullit 

të tyre, ashtu  siq e bëj unë këtë 

me zakonet e vendlindjes sime, e 

po ashtu siq këtë e bën dhe 

bashkëshorti im austriak. Pra, të 

ruajnë me fanatizëm adetet e mira 

të parëve të tyre, sepse kështu do 

të njohin më shumë veten dhe 

identitetin e vërtetë. Të gjithë 

atyre, si dhe juve ju dëshiroj 

gjithe të mirat dhe suksese.  
 

Intervistoi: Anita Marku 
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Intervistë me Arbër Markun, referent në Odën Ekonomike të Austrisë 
Arbër Marku u lind me 14 gusht 1979 në Dibër të Maqedonisë. Shkollimin fillor dhe të mesëm i përfundoi në vendlindje, kurse 

në Austri kreu studimet në fakultetin  ekonomik në Universitetin e Vjenës, duke marrë kështu titullin magjistër i shkencave 

ekonomike. Ai ishte dhe është aktiv në disa shoqata studentore dhe me karakter kulturor si dhe pjesëmarrës në projekte të 

ndryshme që u zhvilluan viteve të fundit në Austri. Flet disa gjuhë të huaja dhe njëkohësisht është edhe ,,Ambasador për 

Integrim‟‟ në kuadër të „Austria e përbashkët„„ një iniciativë kjo nga Sekretari Shtetëror i Austrisë për Integrim.   

 

 
 

I nderuari Arbër, cili ishte qëllimi parësor i ardhjes suaj në Vjenë!!! 
Ka qenë çdo herë kënaqësi e madhe të studioj jashtë vendit. Dhe erdhi koha që e 
vendosa të vij në Austri, pasi që Universiteti i Vjenës është shumë i njohur dhe ka një 
emër me renome evropiane. 
 

Cilat kanë qenë vështirësitë me të cilat jeni ballafaquar në fillim të ardhjes suaj 

këtu dhe si i keni tejkaluar ato? 

Si çdo student i ri në Vjenë, edhe unë jam ballafaquar me shumë probleme: -Kemi 
pasur vështirësi me gjuhën gjermane, me administratën në fakultetet, etj. Poashtu 
gjendja financiare ka luajtur një rol mjaft të rëndësishëm. Pastaj duhet të përmend 
edhe marrjen me punët e ndryshme për të mbuluar shpenzimet e studimit. Sidoqoftë, 
mund të them se personalitetit i fortë, optimizmi dhe dëshira e madhe për të mbaruar 
studimet e shtyjnë njeriun që të arrijë atë që e dëshiron.  
 

Keni qenë aktiv në organizatat studentore të shqiptarëve në Vjenë. Cila është 

përshtypja juaj për angazhimet e tyre në të kaluarën dhe të tashmen për sa i 

përket asistencës për studentët e rinj që vijnë nga trevat shqiptare këtu për 

shkollim? 
Unë kam ardhur në Vjenë në vitin 1998. Në atë kohë kemi qenë shumë të angazhuar 
me takime, organizime kulturore, festive, sportive, si dhe kemi pasur shumë revista. 
Sot kanë ndryshuar kohërat. Studentët e rinj janë të angazhuar me problemet 
personale, me sistemin e ri në universitet dhe me ligjet e punësimit. Mendimi im 
është se duhet formuar një organizatë (si e kanë komunitetet e tjera) e cila i përfshin 

të gjithë shqiptarët nga të gjitha trojet tona etnike, të gjitha shoqatat, jo vetëm për 
studentët e rinj po për të gjitha moshat dhe format. Do të thotë një subjekt për tërë 
komunitetin shqiptar në Vjenë. Vetëm kështu mundemi me qenë mirë të organizuar 
dhe më mirë të informuar për të ardhmen. 
 

Sa jeni të kënaqur me organizimet e shqiptarëve në Austri (si shoqata, parti 

politike, klube, etj)? 
(qeshet) ka ende potencial, nevojë dhe vend për shumë e më shumë. Në këtë kontekst 

mund të them se nuk jemi edhe aq keq të organizuar. Problemi i vetëm është se jemi 
të organizuar në grupe-grupe dhe jo si një komunitet i përbashkët ku do i merrnim për 
shembull informatat për të gjitha aktivitetet që kanë ndodhur apo do të ndodhin. 
Duke u ndarë në grupe-grupe ne na humbasin informatat dhe nuk jemi të njoftuar sa 
duhet për aktivitetet të ndryshme. Natyrisht që është edhe një vështirësi tjetër. 
Komuniteti shqiptar në Vjenë nuk ka një adresë: -Një vend, një shkollë, një restorant, 
etj. thjesht një vendtakim për të gjithë: -Për studentë, për të rinjtë, për familjarët, 
punëtorët pa dallim nga mosha, feja, apo profesioni. 
 

Cili është potenciali ynë për një integrim të mirëfilltë në jetën politike dhe 

shoqërore në Austri? 
Angazhimi, dëshira personale dhe vullneti i secilit. Kohë ka çdo herë për çdo gjë… 
 

Vitin e kaluar keni qene kandidat i Partisë Popullore të Austrisë (ÖVP) në 

zgjedhjet komunale dhe krahinore në Vjenë. Cila është përvoja juaj nga ky 

kandidim? 
Hmmm, ka qenë një kohë shumë e shkurtër prej 4 javësh pasi që vendosa të kandidoj. 

Është një punë shumë e madhe që kërkon shumë angazhim dhe seriozitet. Ka ardhur 
koha që komunitetit shqiptar në Vjenë të bashkohet, pa marrë parasysh vendet prej 
nga bashkëkombësit vijnë, dhe në këtë mënyrë të kemi një zë të fuqishëm në qeveri 
dhe administratë edhe këtu në Austri. Për mua personalisht, ka qenë një përvojë dhe 
mësim i pashpjegueshëm dhe i papërshkruar dhe me shumë rëndësi për të ardhmen. 
Përshtypje më të madhe më kanë lenë pronarët e klubeve dhe lokaleve shqiptare në 
Vjenë me ndihmën dhe gaditshmërinë e tyre. Por me duhet të vlerësoj edhe 
përkrahjen e shumë shokëve si dhe bashkatdhetarëve që më parë nuk i kam njohur 

dhe nuk më kanë njohur, por që vet kanë shprehur dëshirën për angazhim dhe 
asistencë. 
 

Me sa dimë, jeni shqiptari i vetëm i punësuar si zyrtar në Odën Ekonomike të 

Austrisë (WKÖ). Cilat janë angazhimet tuaja të deritashme në lëminë  

 

profesionale dhe cilat janë planet 

tuaja në shërbim të komunitetit 

shqiptar në Vjenë? 
Unë jam habitur kur kam gjetur të 
dhënat se ka rreth 400 firma me 
pronarë shqiptarë vetëm në Vjenë. Në 
këtë aspekt, mora menjëherë 

iniciativën dhe organizova një 
mbrëmje informative vetëm për 
ndërmarrjet me pronarë shqiptarë. Në 
WKO-qendra në Vjenë jam i 
angazhuar në departamentin e 
politikave ekonomike-seksioni për 
diversitet. Shqiptarët në Vjenë të cilët 
tashmë kanë dhe ata të tjerët që duan 

në të ardhmen të themelojnë një 
kompani të tyre private mund të më 
drejtohen edhe mua për çfarëdo lloj 
ndihme në lidhje me WKÖ. E-mail-i 
adresa ime është 
arber.marku@wkw.at 
 

Sa jeni të kënaqur me shkëmbimin 

e informatave mes komunitetit 

shqiptar në Austri. Çka do duhej 

përmirësuar në këtë drejtim dhe 

si? 
Si e përmenda edhe pak më lart, kjo 
punë do angazhim, vullnet dhe 
gatishmëri të plotë dhe të sinqertë. 
Nuk jemi pak në numër dhe është 

mëkat të mos jemi më mirë të 
organizuar, si nga ana kulturore, 
sportive apo dhe argëtuese. 
 

Ku e shihni veten duke jetuar dhe 

punuar pas 10 viteve? 
Një fjalë e vjetër popullore thotë 
,,Guri është i rëndë në vendin e vet‟‟. 
Kohërat kanë ndryshuar dhe gurit 

mundet njeriu të ja bëj vendin ku të 
dojë. Momentalisht jam shumë i 
kënaqur që jam këtu ku jam. Të 
shohim... plane kam plot…  
 

Cila do të ishte porosia juaj për 

lexuesit e revistës „Dielli 

Demokristian“? 

Së pari faleminderit për intervistën 
dhe kohën që keni marrë për këtë 
bashkëbisedim. Ju dëshiroj nga 
zemra punë të mbarë dhe suksese në 
të ardhmen. Me sa jam i informuar 
jeni revista e parë e rregullt në Austri 
dhe që në secilin numër sjellni shumë 
e më shumë rubrika interesante. 

Suksese! 

 

Intervistoi: Lush Neziri

mailto:arber.marku@wkw.at
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Histori 

 

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

 

  

 

   

Kontributi austro-hungarez për themelimin e shtetit shqiptar  
(pjesa e dytë) 

 

Masakrat dhe pretendimet serbo-malazeze 

Lufta Turko-Ballkanike, në fakt kishte filluar jo në 
vjeshtën e vitit 1912, por tri vjet më pare, më 1909, kur 

filloi ekspedita famoze turke në Kosovë. Ishin pikërisht 

shqiptarët që u ballafaquan me peshën e një lufte të 

pabarabartë. Katër aleatët ballkanikë erdhën vetëm në 

ndarjën e plaçkës, kur Turqia kishte marrë grusht të 

fuqishëm. Ata erdhën jo për ta copëtuar të mundurin, 

d.m.th. Turqinë, por fitimtarin e një dite më parë - 

Shqipërinë, e cila gjithashtu kishte të drejtën e jetës 

mbi tokën e Gadishullit Ballkanik. Ushtria serbe filloi 

masakrimet mbi shqiptarët. Evropës i arrinin 

informacione mbi gjendjen kritike. Disa nga këto 
informacione u përhapën në botë edhe përmes kishës 

katolike, që i pasqyronte gazeta “Daily Telegraph”. Një 

njoftim më të plotë dhe më rrëqethës e kishte bërë 

Lazër Mjeda, argjipeshkëv i Shkupit në raportin e tij 

dërguar Romës më 24 janar 1913. Në Kosovë filloi 

kolonizimi me vendosjen e elementëve sllavë nëpër 

tokat “e lira”. Në kërkim të zgjerimit territorial qeveria 

serbe përdorte politikë të ashpër asimilimi ndaj popullit 

shqiptar dhe atij maqedonas. 

 

Pas diskutimeve dhe polemikave të zhvilluara gjatë 

muajit nëntor e dhjetor u vendos që mbledhja e 
Konferencës së Ambasadorëve përfundimisht të 

mbahej në Londër. Qeveria e përkohshme e Vlorës 

caktoi delegacionin prej katër antarësh. Në Londër 

shkuan vetëm tre: Rasim Dino, Mehmet Konica dhe 

Filip Noga, kurse Sotir Kolea nuk pranoi të shkonte për 

shkak të mosbesimit në “dobinë e kësaj pune”, duke u 

mbështetur në mospërkrahjen dhe ndikimin e 

delegacionit. Më vonë në Londër do të arrijë 

delegacioni qeveritar shqiptar në përbërje: Ismail 

Qemali, Luigj Gurakuqi dhe Isa Boletini. Konferenca i 

ngarkoi Austro-Hungarinë dhe Italinë që ta studionin 
gjendjen dhe t‟iu propozonin fuqive të mëdha projektin 

mbi organizimin e shtetit autonom shqiptar. U 

paraqitën dy projekte: projekti  austriak dhe ai rus. 

Sipas projektit austriak, në veri vija e kufirit kalonte 

nga gryka e Bunës, gjatë vijës së atëhershme të kufirit 

të Malit të Zi deri afër Rrzhanicës: prej këtej një 

gjysmë rrethi duke kaluar nga jugu i Gucisë dhe i 

Plavës, drejtohej në Pejë, Gjakovë e Prizren që 

përfshiheshin në Shqipëri. Në lindje kufiri kalonte në 

malet midis Liqenit të Ohrit dhe Liqeni të Prespës duke 

përfshirë qytetet e Dibrës dhe Ohrit brenda Shqipërisë. 

Në jug kufiri përfshinte Korçën e Janinën dhe gjatë 
rrjedhës së lumit Kalamas dilte në detin Jon. Për dallim  

 

nga ky project, ai rus parashikonte vijën e kufirit në 

veri që kalonte nga deti Adriatik afër rrjedhës së Drinit, 

drejtohej në lindje gjer te bashkimi i drinit të Bardhë 
me Drinin e Zi nga andej gjatë rrjedhës së Drinit të Zi 

deri te Liqeni i Ohrit. Kufiri kalonte pastaj në jug dhe 

kthehej drejt përendimit për të dalë në detin Jon te kepi 

Qefali, duke lënë jashtë Shqipërisë Korçën, Delvinën 

dhe Sarandën. 

Lufta e ashpër diplomatike austro-ruse 

Një luftë diplomatike shumë e ashpër, sipas Eduard 

Greyt, udhëheqësit të conferences, u zhvillua ndërmjet 

Austro-Hungarisë dhe Rusisë. Pasi u pranua në parim 

që të krijohej një shtet i pavarur shqiptar, falë trysnisë 

së madhe të Austro-Hungarisë të dyja palët u ndeshën 
për faktin se deri ku do të shtriheshin kufijtë e tij. 

Tensioni ndërmjet Austro-Hungarisë dhe Rusisë u ngrit 

aq shumë sa që u bë mobilizimi i ushtrive të tyre. Nga 

ana tjetër, duke e dhënë përkrahjen për pavarësinë e 

Shqipërisë, Britania e Madhe nuk dëshironte të hynte 

në konflikt me Austro-Hungarinë dhe pa dyshim pastaj 

me Gjermaninë dhe Italinë. Për më tepër SIR ARTHU 

NICOLON, duke i shkruar SIR C. HARDINGUT, 

duket se nuk i vjen mirë për vendimin lidhur me 

pavarësinë e Shqipërisë që ishte e detyruar ta adaptonte 

Anglia nën presionin austriak. Ai do të shprehej: 

“Është e vërtetë qe ne jemi pajtuar me ngritjen e një 
shteti shqiptar, por unë nuk mendoj se ky krijim 

artificial do të ketë jetë të gjatë. Shqipëria kurrë nuk ka 

qenë një komb dhe aty ka shumë elementë të ndryshëm 

antagonistë. Vështirë se do të vendoset një shtet i 

qëndrushëm. Nuk ka dyshim se ai shtet pas pak do të 

copëtohet nga Austria dhe Italia, ku ato do të 

ndërmarrin hapa për t‟i vendosur sferat e tyre të 

ndikimit, ose të aneksojnë pjesë të Shqipërisë”. Ky fakt 

është dëshmia më e mirë se në ishte fjala për rivalitetin 

ndërmjet fuqive të mëdha, që ishin duke lozur 

padrejtësisht me fatin e popujve të pafuqishëm. Edhe 
pikëpamja e Qeverisë ruse, sipas ambasadorit rus në 

Britani, ishte identike dhe e konceptonte si diçka 

imagjinare krijimin e një shteti i cili përbëhej nga një 

grumbull fisesh të pacivilizuara. Konferenca e 

ambasadorëve nuk e pranoi projektin austriak, i cili 

kryesisht bazohej në faktorin etnik. Çështja e kufijve 

shqiptarë kishte arritur në një krizë ndërkombëtare. 

Ambasadori anglez në Petrograd ua tërheq vërejtjen 

qarqeve militariste ruse për rrezikun nga lufta 

evropiane. 

(vijon në numrin e ardhshëm) 
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Shkruan: Pjeter Logoreci 

 

 

Zbulohet jeta e panjohur në Vjenë e patriotit shqiptar Kolë Rrota 
(pjesa e parë) 

 

 

Ndër ditët e tetorit 2010, kur unë isha i angazhuem me 

nxjerrjen e eshtnave të Imzot Nikollë Kaçorrit, në 

Zentralfriedhof-Wien (varrezën qendrore të Vjenës), u 

ndesha për herë të parë me disa dokumente, të cilat me 

ngjallën kureshtjen për të kërkue ma shumë. Ndër 

regjistrat e inventarit të varrezës, gjindej dokumenti i 

pagesës së taksës së varrit të Imzot Kaçorrit. Sipas 

ligjit të vendit, në Austri, për çdo varrezë duhet pague 

detyrimi i qirasë së tokës pranë administrates së 
varrezave. Përndryshe trualli i varrit u jepet i lirë në 

përdorim, me qira personave të tjerë për varrosje. Për 

20 vjet, këtë detyrimin për varrezën e atdhetarit 

shqiptar don Nikollë Kaçorri e kishte pague (sipas 

dokumentave origjinal që gjinden në arkivën e 

varrezave të Vjenës), me datën 31 maj 1917, Nikolaus 

Rotta, profesor i gjuhës shqipe në Vjenë, i cili kishte 

nënshkrue kontratën për të pague shumën mujore prej 

100 Krone-sh. Ky akt i madh njerëzor e patriotik më 

nxiti të baj kërkime të matejshme për të gjetë se kush 

ishte Nikolaus Rotta e për ta njoftë ma mirë atë.  
 

Prof. Nikolaus Rotta ose Kolë Rrota ishte djali i parë, i 

lindun në Shkodër në familjen me tradita qytetare e 

patriotike të Gjush Rrotës, me 22 gusht 1880. Shtëpia 

atnore ku u lind Kola ndodhej asokohe në rrugicën e 

Gurakuqëve, mu përballë shpisë ku jetonte Luigj 

Gurakuqi, me të cilin Kola e dy vllaznit, kaluen 

fëmininë e patën miqësi vllaznore. Kola ishte ma i 

madhi ndër tre vellaznit. Simbas shënimeve që ka lanë 

nipi i tij, i ndjeri Rafael Rrota, Kola në fillim të 

shekullit të 20-të dërgohet në Austri, në Klagenfurt ku 

kryen studimet e larta. Vitet mbas studimeve e gjejnë 
Kolën mësues ndihmës të gjuhës shqipe në shkollën e 

Mati Logorecit në Prizren (1905) e ma vonë, me 

kërkesën e ministrisë së jashtme të Austrisë, punon 

mësues në mes të arbëreshve të Zarës (Dalmaci), ku 

kishte punue ma parë Pashk Bardhi dhe Ndue Paluca. 

Nga viti 1913 Kola punon si ndihmës i Gjergj 

Pekmezit, i cili ishte asokohe këshilltar në Ministrinë e 

Jashtme të Austrisë për çështjet shqiptare, si dhe 

këshilltar e kujdestar i shqiptarëve që studionin në 

Austri ose që vinin për nevoja të ndryshme 

shëndetësore. Kola kishte kontakte të shumta me 
studiusit gjermanishtfolës të gjuhës shqipe si M. 

Lambertz, A. Stotz, F. Manek. Ai ishte shumë aktiv në 

jetën politike, kulturore e sociale dhe bashkëpuntor i 

ngushtë i shoqënisë "Dija" që u krijue me 27 dhjetor të 

vitit 1904 në Vjenë nga Gjergj Pekmezi e Hilë Mosi. 

Kola shkruente në "Kalendarin e shoqërise" nën 

inicialet K.R. Ai ishte mbledhës i apasionuem i 

folklorit shqiptar duke mbledhë thanie të urta e fjalë të 

reja nga krahinat e ndryshme të Ballkanit ku banonin 

shqiptarë etnikë. Në maj të vjetit 1913 përfundon në 

Borgo Erizzo librin e tij "Albanische Sprüche und 

Redensarten" me 800 fjalë të urta dhe shprehje 

popullore shqipe të cilin e boton në Vjenë më 1914. 

Libri asht frut i nji pune shumë vjeçare dhe ka 56 faqe 

në dy gjuhë, në shqip e gjermanisht.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kopertina e librit që botoi Kolë Rrota në Vjenë më 

1914-tën me shprehje e fjalë të urta shqipe 

 

Në fund të vjetit 1917 Kolë Rrota dekorohet me Kryqin 

e Artë të Kunorës nga Madhnija e Tij, Perandori e 

Mbreti Karl për aktivitetin e tij si mësues e aktivist në 

Vjenë si dhe Koloninë Shqiptare në Zarë. Gazeta 
"Vllaznija" e Vjenës e datës 2 dhjetor 1917 shkruen me 

këtë rast: "Madhnija e Ti Perandori e Mbreti Karl e 

nderoj bashkëpuntorin t´one Professor Kolë Rroten me 

Kryq t´arte të meritimit me Kunore. Jo vetëm tash në 

Vjenë si profesor i gjuhës shqipe n´institut të gjuhëve 

të lemit të Lindjes, por edhe ma përpara si mësues i 

Kolonisë Shqiptare n´Arbëreshë afër Zadre (Zara) ku u 

përpoq kurdoherë Rrota për të mirën e popullit të vet, 

qi e ka aq fort për zemër. Po e përgëzojmë pra 

zemërsisht bashkëpuntorin t´onë për këtë nishan 

(medalje)  të bukur e me ne kane me u gzue për të 

saktë të gjithë ata që kanë nderin me e njoftë mikun e 
bashkëpuntorin tonë". Mbas këtij lajmi vjen 

falenderimin qi Kola shkruen për bashkëatdhetarët po 

në këtë gazetë me 8 dhjetor e qi botohet me 11 dhjetor 

1917: -,,Mbassi mjerisht s´po jam i zoti me u falë nderi 

veçanërisht gjithë atyne miqve, dashamirëve e 

nxansave, qi patnë mirësinë me m´përgezue në rase të 

nderimit t´em, po u lutem me i pelqye në kte menyre 

falnderjet e mija ma të nxehtat e ma të perzemertat për 

kujtim të dashtun qi kane për mue. Nji falenderje të 

vecante drejtimit të "Vellaznise" e "Postes së 

Shqipnisë‟‟. Me angazhimin e Gjergj Pekmezit me 
Komisine Letrare të Shkodres, Kola pat detyren me 

dhanë landën e gjuhës shqipe në Institutin Diplomatik 

të Vjenës deri mbas luftës së parë botnore. Në vjetin 

1922 hapet konsullata e parë shqiptare në Vjenë e Kola 

emnohet Sekretar i Konsullatës me Konsull Prof. Dr. 

Gjergj Pekmezin, i cili qëndroi në këtë detyrë deri në 

vjetin 1924, kur u zëvendësue nga Konsulli i ri Dr. 

Nush Bushati. Aktiviteti i Kolës në Konsullatë vazhdon 

deri me 1926.  

(vijon në numrin e ardhshëm) 
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Shkruan: Lulzim Bazhdaraj, student i magjistraturës në Fakultetin e Shkencave Humane dhe 

Njerëzore-dega histori, në kuadër të Fakultetit Lyon, në Francë 

 

Atë Shtjefën Gjeçovi 
 (pjesa e parë) 

 

Atë Shtjefën Gjeçovi ka lindur me 12 korrik të vitit 1874 nga një familje e 

thjeshtë me tradita të theksuara shqiptare nga Kryeziu i Pukës. Mësimet e 

para i mori në vendlindje, ku famullitari i atij vendi, duke i vërejtë cilësi të 

një zgjuarsie të rrallë, e mbi të gjitha nga një natyrë i prirë për kah Feja e 

dituria, me leje të prindërve të tij, dhe të Argjipeshkvit të Shkupit e merr 

Hilin e vogël, (emri i parë i Pagëzimit ishte Mëhill ose Hilë) dhe e sjellë në 

Kolegjin e Françeskanëve të Troshanit. Aty vazhdoi mësimet e mesme dhe u 

përgatitë që në moshën 10 vjeçare shpirtërisht për udhën e vështirë në të 

cilën mendonte ta vazhdojë duke ju kushtuar Urdhrit të Fretërve të Vegjël 

(OFM) të Shën Françeskut, që kanë zënë vend në Shqipëri që në shek. XIII, 

pas Krishtit.  

Zakonisht, në ato kohë, studentët shqiptarë pas këtyre viteve shkollore 

dërgoheshin në Bosnje, ku bënin një plotësim mësimesh liceale me profesorë 

të njohur dhe njëkohësisht edhe parapërgatiteshin për studimet e larta 

teologjike, të cilat, pjesa më e madhe i kanë përfunduar në Austri dhe Itali. 

Gjeçovi studimet e larta të filozofisë i bëri në Banjallukë, ndërsa ato të 
teologjisë i përfundoi në Kreshevë, ku u njoh me letrarin e madh epik Gegë 

Martiq. Si duket, edhe Gjeçovi, ashtu si Atë Fishta, nga ajo shkollë e 

Bosnjës, marrin edhe nektarin e njohtur të asaj letërsie e cila më vonë ndikon 

direkt në krijimtarinë e tyre letrare. Por, duhet theksuar, të një niveli artistik 

shumë të lartë, e që mbetet edhe i papërsëritshëm pas këtyre kolosëve që 

kanë lënë vepra me vlerë të madhe në fondin e kulturës sonë shqiptare. Në 

vitin 1896, posa kishte kryer studimet, vjen në Shqipëri dhe fillon 

veprimtarinë fetare dhe atdhetar në Pejë, Laç të Kurbinit dhe Gomsiqe. Pra, 

pikërisht ndër ato zona shumë të varfëra por që lanë mbresa të përjetshme 

me mësimet e tij të atdhedashurisë, një vepër e vazhdueshme e Urdhrit 

Françeskan në të gjitha trojet shqiptare ku kanë shkelur ata.  

Folklori, doket e zakonet dhe “ligjet e pashkrueme” të atyre viseve, bëhen 

ushqime shpirtërore të tij me të cilat menjëherë filloi të ligjërojë lëndën 

edukuese të “Kanunit të Maleve” të kombit shqiptar. Reformat e Xhonturqve 

e zënë në Gomsiqe,  dhe është ndër të parët që zbulon karakterin shtypës të 

tyre ndaj vendit tonë. Në Durrës ka një korrespondencë të dendur me shumë 

shqiptarë të Shqipërisë së mesme që punojnë për të njëjtin qëllim si ky. Ndër 

të gjitha vendet ku shkon ishte lashtësia e tyre ajo që shumë më shpejtë se 
mund të mendohej e bën për të vendosur gurët e themelit të arkeologjisë 

shqiptare, Baba i së cilës është Atë Shtjefën Gjeçovi.  

Pas vitit 1912, kur Atë Gjeçovi arriti të shoh frytin e përpjekjeve të veta për 

Liri dhe Pavarësi me ngritjen e Flamurit në Deçiq në 1911, dhe me 28 nëntor 

1912 në Vlorë, Ai nuk u pajtua me okupimet e trojeve shqiptare, qofshin ata 
edhe të pjesshme ose edhe të përkohshme. Kështu, pra as italianët, austriakët 

apo serbët nuk e pëlqenin praninë e tij. Madje, në vitin 1920 kur gjendet në 

Vlorë bashkë me priftin atdhetar Don Mark Vasa, ai rreshtohet në krahun e 

vendosur të luftërave të lirisë kundër zaptuesve italianë. Mospajtimi i tyre 

me të tilla vepra të fqinjëve ka bërë atë histori të lavdishme që përjetësisht ka 

mbetur heroike. Ndër dy shpella të thella, nën dy harqe të daltuara në 

shkëmbinjtë e ashpër të maleve tona, të naltuara e të zhytura deri në  

 

vranësinë e pafund të qiellit, të 

ndamë nga një stom i drejtë që 

bie pingul mbi një kreshtë 

burrërore, ku nën të buroi si 

përroi i pastër e i freskët himni i 

një flamuri të dhunuar me shekuj 

me radhë, pikërisht aty, në ato dy 

vatra shkëndijash, nën copën e 

ashpër e të murrme të petkut të 

Shën Françeskut, pushoi së rrahur 

zemra e madhe e Fratit të 
Kosovës, mu në Zym të Hasit të 

thatë të Prizrenit, me 13 Tetor 

1929....kur, serbët menduan me 

lanë të përjetshëm duke pagëzuar 

me gjakun e tij të shenjtë brigjet, 

shkëmbinjtë dhe tokën shqiptare.  

Duke i dëftuar botës mbarë se 

këtu, bijtë e Ilirëve sot ngritën një 

monument ma të fortë se bronzi:- 

Monumentin e Atë Shtjefën 

Gjeçovit i cili ndër shekuj nuk do 

të ketë kurrë më mort! E, që nga 

ajo ditë e zezë duart e shuguruara 

nuk do të daltojnë më ndër 

zemrat e njoma shkronjat e At 

Shtjefnit!...nuk do t‟i mësojë më 

kush ta shkruajnë emrin 
“Skenderbeu”... Ishte pikërisht 

ajo vjeshtë e zymtë kur flladi i 

freskët frynte mbi gjethet e 

zverdhura të lisit, me të cilët 

perënditë pellazge thurën kurorën 

e martirizimit por edhe të lavdisë 

së përjetshme.   

Ishte ai dru i gdhendur që i kishte 

lëshur ato gjethe për shtrojë për 

daltuesin e vet, kur në dorën e tij 

ju gjet si shkop për mburojë mu 

atëherë kur zagarët e Ballkanit 

lehnin për “barbarët e egjër”, 

pasardhësit e Lekës Dukagjinit 

dhe të Gjergj Kastriotit të madh. 

(vijon në numrin e ardhshëm) 
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Përmblodhi: Baki Ymeri, Bukuresht/Rumani  

 

Ishte ai gjak i flaktë shqiptari që i ushqente me entuziazëm të parët tanë 
(Fjala e Asdrenit me rastin e varrimit të Arhimandrit Harallamb Çalamani në Bukuresht3) 

 

 

Shqipëtarët, si brenda edhe jashtë, s’kanë kohë të mentohen për gjëra të larta, të cilat i lartësojnë si ata vetë, si edhe 

atdheun që i lindi. Këta të sotmit nuku u ngjasin aspak atyreve burrave të brezit të shkuar, që me veprat e tyre 

patriotike, shkëlqyen si ylli i motshëm në mes të errësirës. Sot Shqipëtarët hahen e grihen në mes të tyre për punë 

interesi, smërira personale, duke ia vënë kazmën themeleve të shtetit tonë të ri. Shqiptarët s’kanë kohë t’i peshojnë 

mundimet e çdo idealisti, e t’u japin meritën e duhur. 

 

Themi i lumtur se me veprat e tua dëfteve me mjaftësi se munde të bësh gjë. Fatzi se siç duket faqëza, arrijte në 

gjendjen aq sa kurrkush më s‟ta vinte fillin, provë se vdiqe në një shtrat të një spitali, siç vdesin të gjithë ata që lënë 

veten e tyre më poshtë se interesi, dhe shërbyen një ideal të naltë, që s‟munt ta bëjë çdo njeri. Të mbaj mënt kur ardhe, 

dhe me gjithë që nuk ishe pregaditur për një lëvizje kishtare kombëtare, vullneti yt e dëfteu se me tërë fuqinë që pate, 
fillove punën dhe e mbarove me gjithë pengimet që të delnin në të djathtë e në të mëngjër asokohe, dhe sot prapë aty tu 

dha ta mbarosh jetën tënde të turbullt.  

 

Thom të turbullt se shqipëtarët nuk janë akoma të zotërit t‟i çmojnë njerëzit e tyre që rentnë dhe u tretnë për një ideal të 

lartë saqë këtu kishe edhe fuqi të lëkundesh na sgjonje me fjalimet e tua vërejtjen që të punojmë, por posa fuqia më s‟të 

ndihmoi, u hoqe dhe vajte në Shqipëri, duke pandehur se do të gjesh prehjen që të duhej në pleqëri, por mjerisht as atje 

tek djepi yt, nuk e gjete atë prehje. Shqipëtarët e Shqipërisë, si dhe ata të jashtmit, s‟kanë kohë të peshojnë mundimet e 

bëra të çdo idealisti, e t‟i japin meritën e duhur. 

 

Shqipëtarët, si brenda edhe jashtë, 

s‟kanë kohë të mentohen për gjëra të 
larta, të cilat i lartësojnë si ata vetë, si 

edhe atdheun që i lindi. Këta të sotmit 

nuku u ngjasin aspak atyreve burrave 

të brezit të shkuar, që me veprat e tyre 

patriotike, shkëlqyen si ylli i motshëm 

në mes të errësirës. Sot Shqipëtarët 

hahen e grihen në mes të tyre për punë 

interesi, smërira personale, duke ia 

vënë kazmën themelve të shtetit tonë të 

ri. Shqipëtarë nderonin çdo karakter të 

mirë, dhe nderoheshin prej çdo njeriu 

që dinte t‟u peshojë sjelljet. Sot 
Shqipëtarët, po e përsëris, kanë rënë në 

 një tra të lik: më s‟u valon ay gjak i 

Korçarët e Bukureshtit me Asdrenin nën shigjetë (1938)                       flaktë dhe enthusiazmë që na ushqyen 

të parët t‟anë. Ata sot i përunjen çdo 

dhelpre e cila para syve i përkëdhel, 

por mprapa u jep mynxat dhe i bën të 

lozin valle si ariu që është i lidhur me 

zinxhira në gojë. 

 

Në varrin e hapur sot të Arqimandrid Çalamanit, le të derdhim një lot që prej këtij loti të heqim shpresën se Shqipëtarët 

që sot e tutje do të përpiqen që të dalin të zotërit t‟u bëjnë ballë të metave të tyre, që me një mendim të njëshmë, të 
mundin ta ngjeshin ndjenjën patriotike në shkallën e ditëve të sotshme, dyke marrë nënë sy pësimet si mësime për të 

arthme. Harallamb Çalamani prehu të drejtit, dhe fryma jote le të jetë shembëll për ne që të vazhdojmë përpara veprën e 

filluar. I përjetshmë qoftë kujtimi yt!  

 

Bukuresht, 11 janar 1936 

 

 

 

 

 

                                                
3 Prifti i parë i Komunitetit Ortodoks Shqiptar të Bukureshtit. Shërbeu në Kishën e Shën Kollit deri në ditën e fundit të jetës së tij 
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Kulturë 

 

Shkruan: Albert Nokë Marjakaj, profesor i letërsisë shqipe në SHMP ,,Gjon Nikollë Kazazi‟‟ në Gjakovë 

 

Shtatë aktjetët e jetës 
  

Shtatë herë të pata thenë se jeta kalon nëpër shtatë akte. 

 

Nëpër shtatë akte të pata thënë shtatë herë se jeta do të kaloj, e ti, sikur shtatë 

herë që mos të kisha thënë, sikur mos të kisha thënë shtatë herë, prapë se 

prapë as që nuk i more si të thëna shtatë herët e shtata, por, fjalët e thëna i  

more si hije që kalojnë në mes të varrezave, që lundrojnë nëpër shtatë aktet. 
Si shtatë hije pranë varrezave që lundrojnë nëpër shtatë aktet i  merrje fjalët 

për shtatë aktet, sikur fjalët e mia të ishin vetëm fjalë aktori i panjohur, apo 

si një aktor i panjohur mesjetar i humbur në ujëdhesat mesjete… 

 

Edhe sikur të ishin fjalët e mia pa regjisor, të lundruara nëpër oqeanet e 

thekshme aktor, e jo të thëna nga aktjeta e VETJETA dhe VETJETËSI, “ 

dritë paqin që aq shumë u deshtën bashkë “Ku sot e kanë ditën e vjetorit  të 

akteve …por është thënë se mund të vijnë prap në aktet, në jetën e jetës, ose  

ndoshta do të vijnë, iu kishte drejtuar Jetësi Jetëzës, ku habitshëm dhe 

logjikshëm e shikonte dhe e dëgjonte pa ndërprerë Jetëza‟‟. Ah, Vetjetësi, 

vazhdoj Jetësi…sikur ta dinte se do ta kapërdinte akti i shtatë, po, po sikur ta 
dinte…por, më mirë se nuk e diti ai…e sikur ta dinte do i  thoshte ndoshta 

Vetjetës, se ne të dy do të kemi të njëjtat akte të fundit dhe bashkë do të jemi 

shtatëaktjetët për ne, dhe do të jemi VETËJETËSIT E JETËS dhe…Por, 

Jetëza vetëm e shikonte habitshëm, logjikshëm dhe hamendshëm, e Jetësi 

pandërprere vazhdonte…Ndoshta mendonin shtatëaktjetët, se në mes të aktit 

të djeshëm dhe vajin e së nesërmës, që do ta lëndojë shtatë herë shpirtin e një 

njeriu të sotëm të padukshëm për pjesëmarrësit teatral a personal apo, sikur 

të kishin menduar përmes aktit të djeshëm… 

 

Ah, sikur ta dinin për aktin e sotëm, a thua a do të mendonin për aktin e të 

nesërmes, dhe sikur Jetësi mos të vazhdonte bisedën e tij panderprerë pa pikë 

e pa presje. Jeta do të fliste diçka ndoshta logjikshëm dhe hamendshëm, por 
Jetësi as që i  jepte hapësirë që ta hap gojën Jetëzës duke iu thënë se ,,Në 

teatër  mund të kenë shkuar të gjithë ata që kanë kaluar se paku  nëpër aktin 

e parë të jetës, dashtë e padashtë ndonjëherë, dhe çudia nuk do të ndodh 

vetëm nëpër teatrale publike por, edhe nëpër ato personale‟‟. E ndoshta do ta 

shkruanin përfundimin e aktëve VETJETËSIT, sikur ta dinin fillimin e të 

nesërmës dhe fundin e të sotmës dhe do të thoshin se…po, po do të thoshin 

si shumë të tjerët, se ne jemi ata që kemi thënë dhe kemi bërë atë, edhe ato, 

dhe do të jemi ne ata që do i themi dhe do i  bëjmë të gjitha…!?, dhe se nuk 

ka ekzistuar asnjë ajo e thënë dhe e bëmë më herët para dhe pas tyre, apo, iu 

kishte drejtuar Jetësi Jetëzës, dhe kishte vazhduar se ,,Dilema e jetës atëherë 

do të ishte për ne !?” A është jeta në shtatë akte, apo shtatë aktët janë në 
jetën”!?... 

 

E atëherë, në fund të teatrit do të kollitet i kohëmoti, që dikur kishte kaluar 

nëpër shumë akte dhe të fundit do ta priste po atë ditë kur as ai nuk do ta 

priste, apo nuk do ta verën duke i ardhur, e do ta merrte në kohën kur ai as 

që do ta mendonte për një çast, as që ka ekzistuar ndonjëherë, as si qenje 

njerëzore e lëre më si një njeri i njerëzuar apo si një njeri i  krijuar… dhe nuk 

do të ia dinte vetës se ku  e ka vendin, as vendin nuk do të ia dinte vetëvetës 

se ku do t‟i takon …dhe atëherë do të mbetet si një … 

 

Jetëza e shikonte panderprerë Jetësin si e hamendur nga fjalët e tij dhe 

vazhdonte ta dëgjonte derisa Jetësi fliste me ton të palëkundshëm të pa 
ndryshuar duke i thënë se ,,Unë kam për të thenë ty, se më mirë është për të 

thënë se, edhe  për ne janë shtatë aktet, deshëm apo nuk deshëm do të  

 

kalojmë nëpër to, herë në stuhi, e 

herë nëpër ylbere, por secili akt  e 

ka ngjyrën dhe stuhinë e vet 

nëpër shtatë aktet… 

 

Shtatë herë prapë do të thoja se 
jeta kalon nëpër shtatë aktet, 

nëpër shtatë aktet që kaluan 

shtatëaktjetët e jetës, e ti sa për 

mua ,,kurrë “ mos merr vesh, por 

vetëm njëherë po, por, thonë se 

,,Nëpër motët e kohës, tregohet se 

kishte rënë këmbana shtatë herë 

vjet për shumë vite, dhe se askush 

nuk kish pasur vesh për ta 

dëgjuar, e atëherë këmbana 

bashkë me gjithë zhurmën e vet 
iu kishte pas rënë mbi koka, ku, 

disa i kishte mbytur në vend e ca 

të tjerë i kishte lënë gjysmakë, 

apo më mirë të themi ,,Kufoma të 

gjalla”, se tek e fundit këmbanat 

bie me tinguj dhe secili tingull e 

ka tingullëllimen  e vet  

ankthshëm, habitshëm, 

logjikshëm dhe ohshëm … 

 

E  tani mua më mbetet që të iu 

them atyre një lutje në gjuhën e 
tyre në mes të qetësisë së 

mbrëmjes së heshtur, mu atëherë 

kur zhurma do të ishte heshtje 

dhe heshtja zhurmë, për vetë 

jetën dhe VETËJETËSIT, që 

dëgjojnë…dhe thënja dikur moti 

që ishte dhe ka mbetur se,, 

Heshtja flet, Fjala vret dhe Vepra 

mbet”,  iu kishte drejtuar pak para  

fundit  Jetësi Jetëzës që e 

degjontë pandërprerë 
hamendshëm, logjikshëm me 

ankth të habitshëm. 

 

Atëherë Jetësi krejt në fund të 

fillimit të logjikës, hamendjes, 

habitjes, ankthit, nëndijes, 

vetëdijës dhe ndjenjës së Jetëzës 

e kishin thënë një lutje  në gjuhën 

e ,,Kohëmotjetës”, dhe me 

përfundimin e lutjes ishin 

shprehur njezërazi ,,Dritë paqin 

VETËJETËSIT…‟‟. 
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Albert Nokë Marjakaj 

 

 

Kur pata vendos njeherë me u ba dreq, i hypa 

turkut kukalec 

 

Kur pata vendos njëherë me u ba dreq 

I hypa turkut kukalec 

Dhe u nisa për në sllavi  

Për me pa se çka ashtë tu zi 
 

Në ato çaste pa u vonu shumë 

Ja mbrrini satani rrukutum 

Se rrugë të gjatë ai kish pas marrë 

Qysh e ka tradita nanë 

 

Ish kanë lodh i rrumi dreqit 

Se në Moskë i kish pas ik treni 

Edhe kamb ai kish pas ardh 

Për me hangër me vllazën tanë 

 

Dreqi i madh midis sllavisë 
Kish pas ftu djajt e Anadollisë 

Për me shërby për meze të thata  

Kish pas marrë Haxhiqamilat dhe Toptanat 

 

Për me pi deri sa të del drita 

I kish pas marrë servilët me tru t'pelkyta 

Për me hangër e me pi deri sa të ik nata 

I kish pas mbledh tradhtarët e kombit me tru të thata 

 

Dhe më pas kur u kry darka 

Bani planet me thupra të thata 
E i përziu në kazan traditës 

E i shtrydhi pika-pikës 

 

Urdhëroj gjithë djajt me u krye misioni 

Me i përqa kudo vëllëzerit shqiptarë 

Me fut sekte te prifti, hoxha dhe peshkopi 

Se mesap hala aty ekziston Zoti... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaj medet po ban Nanelokja 
 

 

Vaj medet po ban nanelokja 

Ç‟janë k‟ta klithje nëpër votra 

Çka i gjet kjo troje tona 

N‟ duar të hajnave na mbet Kosova 
 

Jo, po kta djem a kanë gjak shqiptari 

Sa hyp tjetri e shkon njani 

Se pa ujë na mbet bunari 

E po mbytemi nga oqeani 

 

Vallë a s‟ka kjo shqiptari 

Djem bujar me urtësi 

Burrë të zot si n‟mot të madh 

Që e bashkon kombin tanë 

 

Eu rini pash ni zot 
Mos ta lajmë vendin thatë 

Mos ta lajmë në duar të gogolit 

N‟kufoma të gjalla ka ra kombi 

 

Nanelokja mjere n‟pleqni të thellë 

Lutet shumë për prijësit tanë 

Që karrigat t‟i kthejnë në Kala 

Që t‟punojmë vllau me vlla 

 

Jo, t„i thojmë dreqit e shejtanit 

Nuk ki vend n‟zemër t‟vatanit 
Se këtë vend e ka bekue Zoti 

Rrnofsh shqiptaria e Kastriotit… 

 

 

 

28 nëntori-festë mbarëkombëtare 

 

28 nëntori i parė arbëror i vitit 1443 

Gjergj Kastrioti-Skenderbeu, për herë të parë, 

Ngriti Flamurin me Shqiponjën Dykrenare 

Dhe u bë festë mbarëkombëtare. 

 

28 nëntori i dytë-i vitit 1912 

Bashkoi zemrat e gjithë atdhetarëve, 
Ismail Qemali me shokë ideatorë 

Ngriti Flamurin kuq e zi në Vlorë. 

 

Dita Jonë e Madhe-28 nëntori 

Ditė e shenjtë arbërore, 

Kjo festë e jonë kombëtare 

Festohet tek ne me këngë e valle. 

 

Sot përkujtojmë dhe i përulemi  

Flamurit Kombëtar me respekt, 

E besojmë dhe jemi krenar 

Presim padurim 28 nëntorin e tretë! 
 

Fisnike G. Pllana  

Prishtinė 
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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 përfundimtare e LSHFA për vitin 2011, raundi i 23/24 (2 tetor 2011) 
 

Nr Ekipi Ndeshje Fitore Barazim Humbje Gola të dhënë Gola të pranuar Diferenca Pikë 

1 Lahuta e Malësisë 24 21 3 0 74 11 63 66 

2 Megi Bau 24 20 0 4 66 15 51 60 

3 Struga 24 19 0 5 89 32 57 57 

4 Gostivar R Club 24 15 2 7 53 39 14 47 

5 Xh. Abdyl Frashëri 24 13 1 10 63 58 05 40 

6 Cafe Timi 24 12 2 10 62 46 16 38 

7 ShK Mërgimi 24 11 4 9 45 52 -07 37 

8 Rinia Veleshta 24 9 3 12 35 50 -15 30 

9 Shqiponja  24 7 4 13 32 48 -16 25 

10  BISh Vjenë 24 7 4 13 35 54 -19 25 

11 ShK Afrim Zhitia 24 3 4 17 25 62 -37 13 

12 Hollabrun 24 2 5 17 20 64 -44 11 

13 X. Nur Ternitz 24 0 2 22 3 71 -68 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albanischefussballiga.at/
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Shkruan: Hazir Mehmeti, mësues dhe gazetar në Vjenë    

 

Përfundimi i kampionatit të LSHFA-festë madhështore  

                           

 

,,Lahuta e Malësisë”-kampione 
 

Me 2 tetor 2011 në  lokalitetin 

Prottes afër Vjenës u mbajt 

xhiroja e fundit e kampionatit të 

Ligës Shqiptare në Futboll në 

Austri (LSHFA). Stadiumi i 

bukur ishte përplot 

bashkatdhetarë nga të gjitha 

trevat shqiptare. I madh e i vogël 

kishin mësyrë përurimin e 
kampionit, duke i dhënë vërtetë 

një pamje të bukur. Veçmas  u 

dalluan fëmijët e veshur me 

kostum kombëtar. Krahas tyre 

flamujt e shumtë të mbizotëruar 

nga ai kombëtar e zbukuronin 

ambientin dhe shtonin krenarinë e 

secilit. Pa dyshim, krenaria  u 

takon në radhë të parë trajnerëve 

të ekipeve, gjyqtarëve, 

udhëheqësve e aktivistëve të 
shumtë si dhe lojtarëve.  Anash 

tribunës, në një hapësirë të 

gjelbër ishte shtruar sofra 

shqiptare me gatimet tradicionale 

shqiptare nga gratë tona të vyera.  

Aty dalloheshin  simpatizuesit e 

,,Lahutës së Malësisë” në 

përgatitjen dhe shërbimin në 

kuzhinën tonë tradicionale.  Kjo  

u bëri përshtypje mysafirëve të 

shumtë.  Garat u ndoqën edhe nga 

Ambasadori i Republikë së 
Shqipërisë në Austri  Dr. Vili 

Minarolli dhe Ambasadori i 

Republikës së Kosovës Dr. Sabri 

Kiqmari. Këto gara solemne 

përmbyllëse të kampionati i hapi 

Qani Sylejmani ,kryetar i LSHFA  

i cili përshëndeti të pranishmit. 

Ai mbajti edhe fjalën e rastit. Në 

pjesën ceremoniale të garave 

përshëndetën të dy Ambasadorët. 

Dr. Vili Minarolli mes tjerash 
tha: ,,Ju përshëndes përzemërsisht 

të gjithëve në këtë ditë e këtë 

ambient kaq të bukur. Këtu po 

ndajmë edhe sot ato vlera që na i 

jep bashkimi. Me këtë rast  unë 

dua të ju shpreh mirënjohjen për 

atë çka i jepni kombit shqiptar. I 

falënderoj të gjithë qytetarëve 

shqiptar nga Shqipëria, Kosova  

dhe Maqedonia që janë këtu në 

Austri dhe që tregojnë popullit 

austriak vlerat më të mira të 

popullit shqiptar”.  Ndërsa në fjalën e tij Ambasadori i Kosovës Dr. Sabri 

Kiqmari, pos tjerash tha: ,, Ju përgëzoj për këtë aktivitet aq të bukur dhe me 

vlerë, e sidomos trajnerët, lojtarët, referët e sportistët e shkëlqyeshëm‟‟.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Trajneri i vitit shpallet Pal Lekaj, trajner i ekipit fitues ,,Lahuta e 

Malësisë” 

Pjesëmarrëse në kampionat ishin 13 ekipe, ku pas lojërave që u zhvilluan 

fitore shënoi ,,Lahuta e Malësisë” (66 pikë) dhe u shpall kampione e sezonit, 

kurse në vendin e dytë ,,Megi Bau” (60 pikë) dhe në vendin e tretë ekipi 

,,Struga” (57 pikë). Ekipet u shpërblyen me kupa dhe medalje të cilat i 

dorëzuan në mënyrë solemne Ambasadorët Dr. Vili Minarolli dhe Dr.Sabri 

Kiqmari. Ekipet tjera u renditën  kështu:  ,,Xh. Abdyl Frasheri “ (40), ,,Cafe 
Timi“ (38), ,,ShK Mërgimi” (37), ,,Rinia Veleshtë” (30), ,,Shqiponja”, 

,,BISh Vjena”, ,,ShK Afrim Zhitia”, ,,Hollabrun” dhe , Xh. Nur Ternitz”.  

Lojtari më i mirë i vitit u zgjodh Lulzim Bojku; Golat më të bukur të vitit 

ishin nga Viçens Kuzhnini dhe Faton Çermrnika. Golashënues i vitit shpallet 

Valmir Hani me 26 gola. Portieri më i mirë i vitit ishte Paskal Ransi nga 

ekipi ,,Megi Bau”. Lirim Ramadani e Zemri Dehari  u shpallën lojtarët më të 

disiplinuar të vitit. Mirënjohje e medalje pati edhe për stafin organizativ. 

Trajneri i vitit u zgjodh Pal Lekaj, trajner i ekipit fitues ,,Lahuta e Malësisë”, 

ndërsa për punën e shkëlqyer në detyrat e tij si  aktivist i vitit u zgjodh 

Avdullah Avdullahu, veprimtar i kahershëm në Vjenë e më gjerë. Titulli i 

menaxher i vitit i takoi Arton Deshishku. 
 

Historik i shkurtër i LSHF në Austri 

Me 13 shkurt 2010, pas shumë vitesh përpjekje, u themelua Liga Shqiptare e 

Futbollit në Austri. ,,Qëllimi i kësaj iniciative ka qenë dhe do të jetë që sporti 

shqiptar, sidomos futbolli në Austri të prezantohet në mënyrë të organizuar 

dhe profesionale, të tregohet disiplinë dhe cilësi sportive”-shkruan në 

arsyetimin e formimit nga kryesia e parë.  Përfundimi i kampionatit me 

sukses e arsyetoi mundin e shumë aktivistëve që e kanë në zemër përparimin 

e progresin e njeriut tonë. Në stadiume e palestra nuk u zhvillua vetë lojë 

futbolli, por pati edhe takime të rinjsh dhe programe artistike. Krejt kjo në te 

mirë të pasurimit shpirtëror të rinjve tanë me vlerat pozitive nga sporti e 

kultura kombëtare.  
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Tifozët e kombëtares shqiptare 

(pjesa e dytë) 

 

Fanelat e para të tifozëve me moton ,,O sa mirë me 

qenë shqiptar‟‟ janë edhe sot modeli më i kërkuar, jo 

vetëm për shkak të dizajnit dhe qepjes, por edhe sepse 

këto ishin fanelat e para të grupit të dashur nga të 

gjithë, grup ky që hap një faqe të re në historinë e 
tifozërisë shqiptare. 

 

Ndonëse shqiptarët njihen nëpër botë si popull 

gjaknxehtë, vendet përëndimore që ishin nikoqire të 

kësaj tifozërie shpejt u binden se kanë të bëjnë me një 

grup të organizuar mirë, me një grup që përveç 

përkrahjes së ekipit kombëtar nuk kishte qëllim tjetër. 

Bile në shumë raste, si për shembull në Sloveni, 

Rumani, Hungari, Greqi, nuk ranë pre e provokimeve 

të tifozërive vendase. Vlen të theksohet se sjellja e 

tifozëve kuqezi u vlerësua lart nga autoritetet 
hungareze, ndërsa pas ndeshjes ndaj Holandës në 

Amsterdam Arena të cilat pas shumë gabimeve të 

referëve nga Izraeli, të pranuara nga vetë ata pas 

ndeshjes, rreth 3 000 tifozë shqiptarë pa asnjë hile 

duartrokitën ekipin holandez, edhe pse rezultati 2:1 për 

Holandën nuk ishte i merituar. Të nesërmen, gazeta 

kryesore sportive e Holandës gdhin me titullin “Nota 

10 për tifozërinë shqiptare”. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Në çdo ndeshje të kombëtares, qoftë brenda apo jashtë 

Shqipërisë, transparentat “Një komb-një kombëtare” 

dhe “O sa mirë me qenë shqiptar” e shoqërojnë grupin. 

Koreografi nga më të ndryshmet janë plasuar dhe 

vazhdojnë të plasohen nga grupi. Një nga më të 

johurat, që për një kohë e mbajti rekordin e tifozërive 

të kombëtareve, ishte shpalosja e flamurit gjigand të 

përmasave 103m me 45m, shpalosur në ndeshjen me 

Ukrainën me 9 shkurt 2005. Akoma ruhet dhe 
ekspozohet videoklipi i marrur nga kanali gjerman 

DSF që e transmetoi ndeshjen ku komentatori i habitur 

fascinohet me këtë koreografi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ndonësa disa nga themeluesit e grupit janë larguar e 

disa kanë kaluar në pasivitet, grupi është freskuar me 

anëtarë të rinj dhe edhe sot është grupi kryesor në 

mbështetje të kombëtares. Iniciativa e marrë nga 
djelmoshat, me shumicë nga Kosova, doli të jetë e 

qëlluar dhe jetëgjatë. TKZ nuk udhëheqet nga një njeri, 

nuk ka luftë për karrikë, por udhëheqet nga grupi i 

përfaqësuesve, dhe rrallë ndodh që vendimet të mos 

jenë unanime, rast në të cilin merret parasysh votimi. 

TKZ ka mbi 10 grupe punuese të cilat varësisht nga 

profili merren me punët në grup, për shembull, 

ekziston grupi i koreografisë, mandej grupi i 

rekuizitave, grupi i lajmeve, grupi i financave e kështu 

me rradhë.  

 
O sa mirë me qenë shqiptar! 

(fund) 

 

 


