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Të nderuar lexues, 

     Ja ku po takohemi prapë në këtë fillimvit për të ju informuar për 

aktivitetet e zhvilluara në tre muajt që lamë pas. Revista ‘‘Dielli 

Demokristian'' si organ i aktivistëve dhe intelektualëve demokristianë 

në Vjenë/Austri po vazhdon rrugëtimin e saj fisnik për të qenë pranë jush.  

Kësaj radhe sjellim shkrime nga bashkëpunëtorët tanë nga Austria, Kosova,  

Zvicra, Franca, Norvegjia, Rumania dhe Italia. Risi janë artikujt që na kanë 

ardhur nga SHBA dhe Belgjika.    

 

Në këtë numër do të keni mundësi të lexoni edhe për ngjarje që u zhvilluan 
në Vjenë, Baden, Wiener Neustadt, Linc, Grac e qytete të tjera. Vlen të 

veçohet themelimi dhe promovimi i shoqatës kulturore ’’Aleksandër 

Moisiu’’ me seli në Vjenë, si dhe përgatitjet për fillimin e sezonit të tretë të 

Ligës Shqiptare të Futbollit në Austri (LSHFA). Edhe në këtë edicion do të 

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

shoqërore në hapësirat shqiptare.   

 

Shqipëria nga 17 janari filloi me kremtimet e 100 vjetorit të shteti shqiptar. 

Numri i njohjeve të Kosovës ka shkuar në 88, ndërkohë që në takimin e 

Grupit Drejtues Ndërkombëtar që u mbajt në janar në Vjenë, ky vit është 

shpallur si vit i përfundimit të mbikëqyrjes ndërkombëtare të Pavarësisë së 

Kosovës. Në Maqedoni u shënuan disa përpjekje për destabilizmin e 
bashkëjetesës ndër-etnike. Nga ana tjetër, në Mal të Zi po vazhdon 

përkushtimi i shqiptarëve për përmirësimin e pozitës së tyre në shoqëri. 

Lugina e Preshevës u ballafaqua me zhvillime interesante të cilat mund të 

sjellin ndryshime pozitive në favor të popullatës së atjeshme.  

 

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

regjistruar si shoqatë këtë organ informativ pranë autoriteve përkatëse 

austriake dhe atë me datë 23 shkurt 2012 (ZVR-Zahl 60458200). Pas grupit 

rinor ’’Dardania’’, klubit të futbollit ’’Lahuta e Malësisë’’ dhe shoqatës 

kulturore ’’Aleksander Moisiu’’, ky është subjekti i katërt shqiptar i 

themeluar muajve të fundit në Vjenë. Poashtu njoftojmë lexuesit tanë se 
shumë shpejt do të lëshojmë në funksion edhe web-faqen tonë në internet, në 

www.diellidemokristian.eu  si dhe ju informojmë  nga ky numër kjo revistë 

të dalë edhe me një version të shkurtër në gjuhën gjermane. Për më tepër, ka 

tre muaj që kemi hapur një faqe për komunikim me juve në platformën e 

rrjetit social ,,Facebook''. Lidhur me përmbajtjen, nga ky numër kemi shtuar 

edhe një rubrikë të re që do të quhet ’’Letër nga diaspora’’ dhe do t’i 

adresohet një miku imagjinar në Prishtinë duke reflektuar mbi realitetet në 

Austri dhe Kosovë. 

 

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 qershor 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 mijëra adresa elektronike të lexuesve në të katër anët e botës. 

 

Lexim të këndshëm! 
 

Këshilli redaktues:   Bashkëpunëtorë të jashtëm: 
Kristina Pjetri    Hazir Mehmeti Valentina Pjetri 
Mark Gjuraj    Anita Marku Zef Ndrecaj 
Vilson Kola    Agron Shala Daniella Radi 
Lush Neziri    Lush Culaj Xhenc Bezhi 
Mark Marku    
         

     

 

  

  

  

 

http://www.diellidemokristian.eu/
mailto:dielli.demokristian@gmail.com
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Aktualitete 

Shkruan: Hazir Mehmeti, mësues dhe gazetar në Vjenë    

 

 

 

Në Vjenë promovohet shoqata kulturore ’’Aleksandër Moisiu” 

Pas aktivitetit një vjeçar të grupit themelues u mundësua 

regjistrimi i shoqatës si akt i themelimit të saj të 

ligjshëm. Ky akt u materializua me promovimin e saj në 

Vjenë me 14 janar 2012. Fillimisht, në emër të shoqatës 

kulturore ’’Aleksandër Moisiu” (www.moisiu.eu) 

mysafirët i përshëndeti Besim Xhelili, kryetar i shoqatës 

kurse fjalën e rastit e mbajti poeti dhe ideatori i 

themelimit të shoqatës Anton Marku. Ai në emër të 

kryesisë paraqiti historikun e shkurtër kulturor të 
shqiptarëve në Austri si bazë vazhdimësie me vlerë për 

shoqatën e sapoformuar. Në tubim ishte i pranishëm 

edhe Ambasadori i Republikës së Kosovës në Austri, 

Dr. Sabri Kiqmari. Ai në fjalën e tij përshëndetëse mes 

tjerash tha: ’’Historia e jonë është e lidhur me krijuesit 

tanë jashtë territoreve shqiptare. Këtu hynë krijimtaria e 

rilindësve tanë jashtë territoreve etnike. Roli i tyre në 

krijimin e shtetit e gjuhës shqipe ishte i 

jashtëzakonshëm. Edhe ju si mërgatë dhatë shumë për 

atdheun në veçanti këto njëzet vitet e fundit. Nga kjo 

ndihmë ne arritëm të mbijetojmë shtypjen e egër që 
ushtrohej në Kosovë. Ju keni përparësi në krahasim me 

krijuesit brenda vendit nga se ju e dini edhe gjuhën e 

vendit, jetoni këtu dhe e përcillni nivelin e krijimtarisë 

në Austri. Nga kjo ju do mblidhni ide dhe përvoja e 

vlera nga më të ndryshmet, do kontribuoni në 

shkëmbimet me vendet tona në lëmin e krijimtarisë 

letrare e artistike. Ndihem i gëzuar me ju dhe siguroj se 

do ta keni përkrahjen e institucionit që unë e përfaqësoj, 

Ambasadën e Republikës së Kosovës”. Ai i dhuroi 

kryesisë së shoqatës dy veprat e tij, njëra nga lëmi i 

filozofisë politike dhe tjetra nga fusha e diplomacisë 

ndërkombëtare. 
 

Nga Gjermania kishte ardhur enkas për këtë rast kryesia 

e Shoqatës së Akademikëve Shqiptar ’’Dija”. Në emër 

të saj përshëndeti Ing. Eshref Januzaj. Promovimi u 

pasurua edhe me nënshkrimin e marrëveshjes dypalëshe 

për bashkëpunim me shoqatën nikoqire. Nga qyteti i 

Lincit ishin të pranishëm kryesia e Shoqatës Kulturore  

’’Kosova” e cila mbledh rreth veti krijues të 

suksesshëm. Pas kësaj, Don Pren Kola, Udhëheqës i 

Misionit Katolik Shqiptar në Austri e përshëndeti 

promovimin e shoqatës me një lutje poetike duke e 
bekuar punën e saj me vlera kulturore e kombëtare. 

Edhe vet Don Pren Kola është anëtar i shoqatës. Ai ka 

mbi dhjetë vepra të botuara nga lëmi e artit, shkencës e 

teologjisë. Tubimin e përshëndeten edhe Ramiz Selimi, 

gazetar dhe Osman Ademi, mësues. Mysafirë të tjerë 

ishin edhe Petrit Marku, veprimtar e intelektual nga 

Dibra në Maqedoni, Muharrem Mehmeti, ish ushtar i 

Ushtrisë Çlirimtaret të Kosovës nga Gllogjani historik, 

Destan, Guri e Barbara Gashi, familje artistësh e njohur 

në Austri, etj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anëtarësia e shoqatës u pasurua me poet, shkrimtarë e 

publicistë nga të gjitha viset e Austrisë. Kjo tregon se 

tradita në krijimtarinë artistike e kultivuar duke filluar 

qe para një shekulli nga poetët e mëdhenj si, Hil Mosi e 
Lasgush Poradeci po jetësohet. Mbrëmja mori kuptim 

kulturor akoma më shumë me tingujt e pianos së luajtur 

nga nxënësja Anita Marku. E shtojmë këtu edhe 

prezantuesen e zellshme Vlora Mehmeti.  Me këtë rast u 

mbajt orë letrare me poetët: Anton Marku, Besim 

Xhelili, Amir Januzaj, Ilir Ferra, Ramadan Kosumi, 

Ragip Dragusha, Zef Ndrecaj, Xhenc Bezhi dhe Prekë 

Brahimi. Prof. Brahim Krasniqi, lexoi poezi nga Haxhi 

Krasniqi kurse Valentina Pjetri lexoi dy poezi të 

shkruara nga Zef Ndrecaj. Nga të gjitha territoret 

shqiptare vinin vargjet mallëngjyese, vargje me aromë 

atdheu për të cilin djeg malli. Edhe sot ishte një copë 
atdheu këtu në Vjenën e Norbert Jocklit përmes fjalës së 

shkruar poetike. Me recitime artistike u dalluan poetët: 

shkodrani Ragip Dragusha e dardanasi Dan Kosumi të 

cilët e magjepsën publikun. Ata ishin jo vetëm poet por 

edhe aktorë në skenë. Amir Januzaj, poet, u paraqit edhe 

me një ekspozitë fotografish artistike të cilat e pasuruan 

ambientin kulturore. 

 

Me krijuesit u mbajt edhe një diskutim rasti. Nga folësit 

u shtrua si nevojë njohja me krijuesit e rinjë si dhe  

bashkëpunimi i ndërsjellë. Mes tjerash u tha se 
përpjekja për ngritjen afirmative nga lëmia e kulturës në 

kryeqytetin austriak do ishte me vlera të shumëfishta, në 

radhë të parë në ngritjen e imazhit tonë. Në këtë do 

ndihmonte ngritja e qendrave të kulturës për diasporën, 

detyrim ky nga ligji i miratuar tanimë nga Parlamenti i 

Kosovës. Vjena si qendër me traditë në shkencat 

gjuhësore albanologjike, kulturore e shkencore do duhej 

ta kishte që moti një qendër të tillë. Ajo do ishte edhe 

një Ambasadë e llojit të veçantë në afirmimin e Kosovës 

dhe shqiptarëve si tërësi. 

http://www.moisiu.eu/
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Migrantët-një shancë e madhe për Vjenën 
 

Ndërmarrjet me pronarët me 
prejardhje migrante kanë një 

vend të theksuar dhe një 

domethënie të madhe për 

ekonominë e Vjenës. Këto 

ndërmarre janë një "pjesë e 

rëndësishme e ekonomisë 

vjeneze" thotë zonja Brigitte 

Jank, Presidente e Dhomës 

Ekonomike të Vjenës 

(Wirtschaftskammer Wien). Ai 

që themelon një ndërmarrë në një 
vend të huaj natyrisht që dëshiron 

të mbetet këtu, të bëhet pjesë e 

shoqërisë vjeneze, të ndërtojë 

diçka, si dhe vetvetes dhe të 

tjerëve si p.sh. punëtorëve të tij 

dhe anëtarëve të familjes tu ofrojë 

një të ardhme të mirë dhe të 

sigurtë në vendlindjen e re.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Presidentja e WKW, Brigitte Jank 

 

Gati ¼ e të gjitha ndërmarrjeve 

vjeneze kanë pronarë persona me 

prejardhje migrante. Sipas 

presidentes Jank rëndësia e tyre 

është shumë e madhe. Këto 

ndërmarrje kujdesen për një 

ofertë të shumëllojshme si dhe 
për një shërbim të 

jashtëzakonshëm, si p.sh. në  

 

 

furnizimin e ushqimit tradicional. Mirëpo më e rëndësishmja është se këto 
ndërmarrje ofrojnë edhe vende pune.  

 

Në Vjenë janë diku rreth 25.000 njerëz, të cilët punojnë në këto 

ndërmarrje. Këto ndërmarrje me këta pronarë i shfrytëzojnë kontaktet e tyre në 

vendlindje për lidhjen e biznesit, ndërkohë që me vete sjellin gjuhën, kulturën 

si dhe diturinë e veçantë. Në vitin 2010 kanë hapur 2.900 të huaj nga 92 vende 

të ndryshme të botës ndërmarrjet e tyre në Vjenë. 

 

Në radhë të parë këto janë firma që janë shumë të përfaqësuara dhe të 

suksesshme në biznes, në ndërtimtari, në gastronomi, në pastrim dhe transport, 

thotë presidentja Jank, dhe thekson se ato në të vërtetë janë një pjesë shumë e 
rëndësishme dhe njëkohësisht luajnë një rol shumë të madh në ekonominë e 

Vjenës. 

 

Masat e ndërmarra nga ana e Dhomës Ekonomike të Vjenës: 

Ekonomia nuk mundet dhe nuk dëshiron të heqë dorë nga i tërë ky potencial. 

Për këtë arsye Dhoma Ekonomike e Vjenës ka ndërmarrë disa masa në mënyrë 

që t'i ndihmojë, mbështesë si dhe t'i përkrahë këto ndërmarrje. Dhoma 

Ekonomike e Vjenës është duke organizuar rregullisht disa mbrëmje 

informative, si ato të titulluara "Ekonomia e Vjenës jeton në shumëllojshmëri", 

e që ju dedikohen ndërmarrjeve duke u ofruar shërbimet dhe informacionet e 

Dhomës Ekonomike të Vjenës. Një ofertë e madhe dhe ndihmë shumë 

produktive është departamenti i krijimit të ndërmarrjeve me shërbimet  dhe 
ofertat e tyre si dhe departamenti i nxënësve praktikantë që marrin zanat 

(profesione të veçanta), ku Dhoma Ekonomike e Vjenës ofron shërbime në 

disa gjuhë të huaja. 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

Një ofertë speciale dhe e jashtëzakonshme është edhe tryeza e rrumbullakët e 

biznesit "Gruaja në Ekonomi"  

 

Poashtu duhet të theksohet edhe fakti se për Dhomën Ekonomike të Vjenës 

është shumë i rëndësishëm edhe Departamenti për Diverzitet ("Diversity 

Referat") i cili u krijua në vitin 2008 si një seksion me shumë rëndësi duke 

krijuar edhe çmimin "DiversCity", projektin ,,Mentoring für Migranten", 

"Charta der Vielfalt",  si dhe "START Stipendien" për të rinjtë me prejardhje 

migrante. 

 
Përktheu për Dhomën Ekonomike të Vjenës, 

Mag. Arber Marku 

Referent në Departamentin për Ekonomi Politike 

Diversity Referat  

E-Mail: arber.marku@wkw.at 
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Shkruan: Dr. Ina Arapi, Vjenë   

 

 

 
             Gjuha amtare shqipe dhe vlera e saj për edukimin e fëmijëve të emigrantëve 

(pjesa e parë) 

 

Me valën e madhe të emigracionit 

që përfshiu Shqipërinë pas 

kthesës politike në vitet ʼ90 u 
bënë aktuale edhe problemet e 

emigracionit në shoqërinë 

shqiptare. Në shoqërinë kosovare 

këto probleme ishin shfaqur  që 

në gjysmën e dytë të shekullit të 

kaluar, kur shumë individë dhe 

familje u shpërngulën me forcë 

nga trojet e tyre ose emigruan në 

Evropën perëndimore për një jetë 

më të mirë. Problemi kryesor i 

një popullsie të emigruar është 
raporti me gjuhën e saj amtare. 

Edhe për familjet e emigrantëve 

shqiptarë çështja e përvetësimit të 

gjuhës shqipe prej fëmijëve të 

tyre përbën një problem të 

ndërlikuar, dhe në zgjidhjen e 

këtij problemi ata nuk duhet të 

lihen vetëm, por duhet të 

ndihmohen me të gjitha mënyrat 

nga shoqëria  shqiptare dhe ajo e 

vendit ku banojnë. 

 
Në përgjithësi gjatë historisë 

shqiptarët si popull janë shquar 

për një ndërgjegje shumë të lartë 

gjuhësore. Megjithëse gjatë 

mijëvjeçarëve ata kanë pasur të 

bëjnë me gjuhët më prestigjioze 

të kohës si latinishtja e greqishtja, 

ata vazhduan të flasin në gjuhën e 

tyre. Po kështu ata nuk pranuan ta 

zëvëndësojnë shqipen me gjuhë 

të tjera pushtuese si turqishtja dhe 
më vonë serbokroatishtja, 

megjithëse ato mund t’u sillnin 

favore në planin social dhe 

shtetëror. Një shembull i veçantë 

në këtë rast është përdorimi i 

gjuhës shqipe në ambiente të 

caktuara edhe sot nga komunitete 

shqiptarësh që kanë emigruar 

para shumë kohe nga Shqipëria, 

si arbëreshët e Greqisë e të 

Italisë, por edhe shqiptarët e 

emigruar në Ukrainë, Bullgari etj. 
Këto raste mund të konsiderohen 

si një sensacion sociolinguistik.  

 

 

Kjo tendencë po duket qartë edhe në kohën tonë. Megjithëse ballafaqohen me 

një situatë tepër komplekse, për familjet shqiptare që kanë emigruar jashtë 

shtetit çështja e përvetësimit të shqipes dhe të nivelit në të cilin duhet bërë ky 
përvetësim prej fëmijëve të tyre përbën një problem. Duke pasur parasysh 

nivelin e studimeve në këtë fushë dhe përvojën personale shumëvjeçare në 

shkolla austriake të llojeve të ndryshme besoj se përvetësimi i gjuhës amtare 

ka një vlerë të pazëvendësueshme për zhvillimin dhe edukimin e përgjithshëm 

të fëmijëve emigrantë për këto arsye: 

 

1. Së pari, komunikimi me fëmijët në gjuhën amtare të prindërve ka rëndësi 

kardinale për zhvillimin e botës shpirtërore dhe emocionale të fëmijëve. Sado 

mirë që ta flasin prindërit gjuhën e huaj, ata asnjëherë nuk do të jenë në 

gjendje që t’u trasmetojnë fëmijëve në atë gjuhë të gjithë kompleksin e 

ndjenjave dhe emocioneve të tilla njerëzore si dashuria, përkëdhelja, siguria, 
kënaqësia, moskënaqësia, mosaprovimi, mospajtimi, dhimbja, vuajtja, 

zëmërimi, urrejtja etj. Nuk duhet të harrojmë që çdo gjuhë zhvillohet 

paralelisht jo vetëm me zhvillim ekonomik e teknik të shoqërisë, por edhe me 

zhvillimin emocional të saj. Si çdo popull, edhe shqiptarët e kanë fiksuar botën 

e brendshme shpirtërore në radhë të parë në gjuhë duke qenë bile në këtë 

drejtim edhe origjinalë. Ruajtja e mënyrave të vjetra foljore si dëshirorja dhe 

habitorja, të cilat popujt e tjerë indoevropianë i kanë humbur me kohë, është 

një ndër treguesit e shumtë në këtë pohim. Komunikimi me fëmijët në një 

gjuhë të thjeshtëzuar çon në një reduktim me pasoja të botës së tyre 

emocionale dhe shpirtërore. 

 

2. Frika e shprehur shpesh se mësimi i gjuhës amtare pengon përvetësimin 
perfekt të gjuhës së vendit ku jeton emigranti, është në shumë drejtime e 

pabazuar. Fenomeni i bilinguizmit siç quhet në gjuhësi, pra përvetësimi i 

menjëhershëm i dy ose më shumë gjuhëve nuk është një gjë e re. Me këtë 

fenomen njerëzimi është konfrontuar ndoshta që në fillimet e tij. Mjafton të 

përmendim faktin se të gjitha shtresat e larta të çdo shoqërie të zhvilluar kanë 

synuar t’i edukojnë fëmijët e tyre si bilingë, p.sh. aristokracia e dikurshme në 

gjuhën franceze, ndërsa në kohën tonë në gjuhën angleze. Nga kontakte 

disavjeçare me shkolla anglishtfolëse në Vjenë nuk mund të konstatoj që 

mësimi paralel i gjuhës angleze t’u ketë krijuar vështirësi fëmijëve për 

përvetësimin e gjuhës gjermane ose gjuhëve të tjera amtare. Përkundrazi. 

Studimet e kohëve të fundit kanë treguar se sa më mirë ta njohë fëmija 
gjuhën amtare, aq më mirë i përvetëson ai edhe gjuhët e huaja. Dhe kjo 

është e qartë. Një fëmijë, i cili që i vogël është mësuar të manovrojë midis dy 

realiteteve të ndryshme gjuhësore, sigurisht që ka zhvilluar edhe kapacitetet e 

duhura psiqike për përvetësimin e tyre. Këta fëmijë kanë më vonë lehtësira 

edhe në përvetësimin e gjuhëve të tjera të huaja. P. sh. një fëmijë që jeton në 

Greqi dhe që flet edhe shqip e ka më të lehtë përvetësimin e anglishtes, qoftë 

dhe vetëm për shkak të fjalëve të përbashkëta romane që ka shqipja me këtë 

gjuhë. Por ky është një shembull shumë i thjeshtë. Fenomeni i zotërimit të një 

gjuhe është procesi psiqik më kompleks dhe më i ndërlikuar që kryhet në trurin 

njerëzor. Nëpërmjet gjuhës fëmijës i transmetohen edhe shumë njohuri që 

lidhen me shoqërinë përkatëse, nocione e koncepte të tjera, përvoja, tradita  etj. 

që në rastin konkret janë specifike për shoqërinë shqiptare. Pra duke jetuar në 
këtë realitet shumëgjuhësor qytetari i ardhshëm zhvillon jo vetëm aftësitë e tij 

psiqike, por edhe ato kognitive. Shkenca mendon se mësimi i një gjuhe të re 

lidhet me aktivizimin e qelizave të reja të mbyllura më parë në trurin njerëzor.  

 

(vijon)
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Shkruan: Osman Ademi, mësues në Vjenë  
Osman Ademi ka lindur me 1 shkurt 1965 në fshatin Smirë, komuna e Vitisë në Kosovë. Ka diplomuar më1987 në fakultetin 

filozofik, dega e historisë në Universitetin e Prishtinës. Gjatë viteve të 1990-ta u detyrua të largohet nga vendlindja. Që nga viti 

1999 punon si mësues i mësimit plotësues në gjuhën shqipe në shkollat publike austriake. Përveç angazhimit në procesin 

edukativ- arsimor është mjaft i involvuar edhe në aktivitete të shumta me nxënës të mësimit plotësues edhe jashtë hapësirës 

shkollore, siç janë organizime të ndryshme me rastin e festave kombëtare si 28 nëntori, 17 shkurti , 7 marsi, pastaj garat e 

diturisë që organizohen në mënyrë kontinuele qe 12 vite me radhë, etj.   

 

Mësimi plotësues në gjuhën shqipe në Austri 
 
Mësimi plotësues në gjuhën shqipe në Austri (në 

vazhdim MPGJSH) organizohet, financohet dhe 

kontrollohet nga organet kompetente të arsimit të 

landeve (njësi territoriale autonome), respektivisht 

këshillit shkollor të qytetit (Stadtschulrat). MPGJSH 

organizohet në këto lande: Vjenë, Austri të Poshtme 

(Niederösterreich), Austri të Epërme, (Oberösterreich), 

Kärnten, Steiermark dhe Salzburg. Mjerisht, në 

mungesë të interesimit të prindërve, mësimi plotësues 

nuk organizohet në Burgenland, Vorarlberg dhe Tirol. 

 

MPGJSH në Austri ka një traditë bukur të gjatë (një 
çerek shekulli) dhe zë fill që nga viti 1986, por atëbotë 

me një numër të vogël nxënësish. Me fillimin e viteve 

’90-të, siç dihet për shkak të rrethanave të kohës 

(okupimi klasik i Kosovës nga Serbia), filloi të rritet 

numri i fëmijëve shqiptarë të cilët së bashku me 

prindërit e tyre largoheshin nga vendlindja. Me 

riorganizimin e sistemit arsimor të Kosovës (gjatë vitit 

1991/2) sistemi arsimor në Kosovë u shkëput tërësisht 

nga ai jugosllav edhe në diasporë MPGJSH filloi të 

riorganizohet dhe të koordinohet nga Ministria e 

Arsimit e Kosovës, që ishte formuar në kuadër të 
Qeverisë së Kosovës në ekzil, natyrisht në bashkëpunim 

me organet kompetente të vendeve nikoqire.  

 

Nevojat për mësimin plotësues u rritën sidomos me 

ardhjen e një numri të madh refugjatësh shqiptarë gjatë 

luftës në Kosovë (1998/99). Gjatë vitit shkollor 

2000/2001 në Austri kanë punuar 23 mësues me rreth 

1700 nxënës, ndërsa në vitin shkollor 2006/2007 kemi 

një rënie të numrit të nxënësve, por edhe të mësuesve, 

nga 23 në 15. Nga këto të dhëna shihet se është 

zvogëluar numri i mësuesve dhe i nxënësve, por jo për 
mungesë të nxënësve, por kryesisht për shkak të 

mosinteresimit të prindërve që fëmijët e tyre të vijojnë 

mësimin plotësues në gjuhën shqipe. Në këto dy vite të 

fundit kemi prapë një rritje të personelit mësimor në 23 

mësues në tërë Austrinë, çka do të thotë se kemi edhe 

rritje të numrit të nxënësve. (por me saktësi të plotë nuk 

mund t’i themi, në mungesë të shifrave zyrtare!) 

 

 

 

 

 

 

Probleme dhe vështirësi organizative 
Mësimi plotësues është shumë specifik dhe zhvillohet 

në forma të ndryshme nga një land në tjetrin, madje 

edhe nga një shkollë në shkollën tjetër. Në rend të parë, 

mësimi plotësues në gjuhën amtare nuk është obligativ, 

por i dëshirueshëm dhe kjo shpesh lë hapësirë për 

interpretim të ndryshëm e subjektiv nga organet 

shkollore (drejtoritë e shkollave) si dhe nga vet prindërit 

e nxënësve, jo pak prej të cilëve janë mjaft të luhatshëm. 

Megjithatë shumë shkolla po i japin rëndësi mësimit 

plotësues të gjuhës amtare dhe se e kanë përfshirë në 

orarin e paradites në shkollat e tyre me nga 3-4 orë në 
javë. Kjo formë e mësimit është duke treguar më 

frytdhënëse. Ndërsa në mësimin e pasdites nxënësit 

duhet të grumbullohen në një shkollë, nga disa shkolla 

afër saj dhe janë me grup-mosha heterogjene. Nxënësit 

ndahen në nivele në bazë të moshës dhe të njohurive.  

 

Sfidat 

Mendoj se mësimi plotësues jo vetëm në Austri, por 

përgjithësisht në diasporë, përballet me tri probleme 

kryesore: 

1.) Vijueshmëria e dobët: që pa dyshim është pasojë e 
mosinteresimit të prindërve për t’i regjistruar fëmijët e 

tyre në mësimin plotësues për arsye të ndryshme si: s’ka 

nevojë, se fëmija di të flas shqip, nëse shkon në gjuhën 

shqipe i përzihen gjuhët, gjuha gjermane do i duhet,  jo 

dhe gjuha shqipe si dhe shumë “arsye” të tjera; 

2.) Nevoja për një planprogram kornizë (bazë) me 

tekste më të përshtatshme për specifikat e mësimit 

plotësues, me më shumë ilustrime edhe sqarime (besoj 

se tanimë është duke u punuar diçka në këtë drejtim nga 

Ministria e Arsimit të Republikës së Kosovës). 

3.) Suksesi jo i dëshiruar i nxënësve pjesëmarrës në 

mësimin plotësues. Natyrisht se suksesi në mësim varet 

edhe nga shumë faktorë të tjerë dhe kjo çështje do një 

analizë të gjerë. 

 

Personalisht, në kontakt me prindërit shpesh ju them 

atyre se mësimi plotësues është vetëm një lugë ujë në 

det, por më mirë pak se fare. Andaj u bëj thirrje të gjithë 

prindërve në diasporë që të mos hezitojnë për  t’i 

regjistruar fëmijët e tyre në mësimin plotësues në 

gjuhën shqipe. 
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Shkruan: Mhill Marku, student në shkallën e tretë-master në Prishtinë, në drejtimin e historisë 

 

 

 
 

Si të respektohen prindërit dhe fëmijët  
(pjesa e parë) 

 

Perëndia ka thënë: "Respekto babain tënd dhe nënën 

tënde që të zgjatën ditët në tokë,të cilët t’i japi Zoti-
Perëndia yt". Kjo urdhëresë shumë herë shkelet. 

Gjithashtu dëgjohen sharjet kundër babait dhe nënës. 

Sot kjo është bërë zakon. Vetëm lexoni shtypin ditor 

dhe do të shihni se këto fjalë plotësohen para syve tanë. 

Gjithnjë e më tepër nuk respektohen prindërit.  

 

Sot ka shumë fëmijë që turpërohen për prindërit e vet. 

Është e vërtetë. Sot fëmijët dijnë ndonjëherë me tepër se 

prindërit, por kjo nuk është arsye të turpërohen dhe të 

mos i respektojnë prindërit e tyre. Fëmija kurrë nuk 

guxon të ngrisë dorë në prindërit e vet bile as në lojë. 

Shekspiri ka thënë "Zëri i prindërve është zëri i 
perëndive". Tani shumë pak ka respektim për prindërit. 

Nuk janë të rralla rastet kur babain e nënën i thërrasim 

me emër. Të gjithë e dijmë se kryetarin e shtetit nuk 

mund ta thërrasim vetëm me emër pa ndonjë titull të 

posaçëm, si zotëri, i nderuar, shoku, etj. Sipas mendimit 

tim prindërit më së miri duhet t’i quajmë babai dhe 

nëna. 

 

Prindërit nuk guxojmë t’i përbuzim apo më pak t’i 

respektojmë nëse janë të varfër ose të pashkolluar. 

Medoemos duhet t’i respektojmë si baba dhe nënë. Por 
kjo nuk është e tëra. Ne duhet edhe t’i dëgjojmë ata. Pra, 

prindërit duhet dëgjuar. Nëse ti ndoshta nuk i di disa 

gjëra më mirë se babai dhe nëna, ata do të duhej të kenë 

të drejtë të vendosin për to. Një fëmijë ka thënë: "Jam i 

sigurtë se jam më i shkolluar dhe qytetar më i mirë se 

shumë policë të komunikacionit, mirëpo kjo nuk më jep 

të drejtë të mos e respektojë të drejtën e tyre ligjore". 

 

Fëmijët duhet t’i dëgjojnë prindërit dhe të kujdesen për 

ta, sidomos në pleqëri. Prindërit janë kujdesur për 

fëmijët në rini e fëmijët duhet të kujdesen për prindërit 

në pleqëri. Shumë mendojnë se pas martesës nuk janë 
më pergjegjës për prindërit. .Jo, kjo s’është e vërtetë. 

Për këtë arsye sot mjerisht janë përplot të mbushura 

shtëpitë e pleqëve që kanë fëmijë, e kjo sepse fëmijët 

për nuk kujdesen për ta. Shtëpitë e pleqëve nuk janë të 

obliguara t’i mbajnë pleqtë që kanë fëmijë.  

 

Fëmijët duhet të kujdesen për prindër në çdo kohë, t’i 

respektojnë dhe t’i duan në mënyrë që prindërve të ju 

shtohet lumturia, dashuria dhe gëzimi në jetën e tyre.  

 

Deri tani kam folur se si duhet të jenë fëmijët për 
prindërit e tyre. E tani dëshiroj të flas se si duhet të jenë 

prindërit për fëmijët e tyre. 

 

Prindërit duhet të jenë krenar për fëmijët e vet. Prindërit 

duhet të kujdesën për nevojat materiale të fëmijëve të 

tyre. Një thënje thotë: "Fëmijët nuk janë të obliguar të 

krijojnë pasuri për prindërit, por prindërit për fëmijët". 
Çfarëdo që prindërit japin për fëmijët ajo do t’ju 

shpaguhet shumëfish. Prindërit janë të detyruar të 

kujdesën për fëmijët. Perëndia ata na i jep në besim. 

Prindërit duhet t’i plotësojnë nevojat e fëmijëve. Them 

nevojat e jo dëshirat sepse fëmija ka shumë dëshira, e 

ndonjëherë ato mund të jenë edhe të dëmshme. Prindërit 

nuk guxojnë t’i largojnë e pastaj që që rruga të kujdeset 

për ta. 

 

Poashtu duhet thënë se sot ka shumë prindër të dhënë 

pas alkoolit dhe epsheve të tjera, ndërkaq fëmijët mund 

të mos kenë ushqim të mjaftueshëm. Kështu shpeshherë 
fëmija nxitet të vjedhë dhe të bëj gjëra të tjera.  

 

Njerëzit shumë kanë dëshirë të flasin për përvojat e veta 

nga fëmijëria. Ato vite janë më të lumtura nëse prindërit 

kujdesën mirë për fëmijët e tyre. Në ato vite fëmija 

është si shpuza që i pi të gjitha. Atë që e mëson në rini 

askush nuk mund t’ja marrë në pleqëri.  

 

Prindërit duhet të jenë shembull për fëmijët. Më duhet të 

them edhe këtë: "Nga fëmijët nuk mund të kërkojmë të 

jenë të atillë çfarë ne nuk jemi". Fëmijët më së shumti 
mësojnë nga shembujt. Fëmijët janë imitues të lindur. 

Ata i imitojnë prindërit e vet. Si babai ashtu i biri, si 

nëna ashtu edhe bija.  

 

Një njeri kishte shprehi që çdo mëngjes në rrugë për në 

punë të kthehet në kafene. Nuk ishte alkoolist i madh, 

mirëpo në kafene kthehej çdo ditë. Një ditë në mëngjes 

kishte rënë borë. Ai u përshendet me gruan dhe i tha 

djalit ’’mirupafshim!’’. Dhe eci drejtë kafenesë. Posa i 

bëri disa hapa, i biri e thirri. Babai u kthye dhe pa se si i 

biri përpiqej të ecë gjurmëve të shputave të tij në borë. 

"Shiko babi unë po eci gjurmave tuaja!". Këto fjalë e 
goditën babain si shigjeta: -Gjurmat e mija shpiejnë në 

kafene, ndërkaq i biri shkon drejtë këtyre gjurmave! 

Dhe që nga ajo ditë ai nuk shkoi më në kafene.  

 

(vijon) 
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Vlerat tona 

Gesellschaft albanischer Akademiker – DIJA e.V.   

Shoqëria e akademikëve shqiptarë – DIJA sh.r. 

Society of Albanian academics – DIJA 

 
 

 

Kush është Shoqëria DIJA? 
 

Shoqëria e akademikëve shqiptarë – DIJA sh.r. është themeluar në Mynih më 16.01.2010. Në gjykatën përkatëse 

gjermane është e regjistruar si person juridik me numrin VR: 203555.  Shoqëria DIJA ka lindur nga Forumi i studentëve 

dhe akademikëve shqiptarë në Mynih ASUM-LIST, i cili është themeluar më 25.11.1998 dhe ka mbi 110 anëtarë. 

 

Qëllimi:  

Qëllimi i Shoqërisë DIJA është që me punën e vet të plotësoj sa më mirë kërkesat e anëtarëve, studentëve, komunitetit 
akademik dhe profesional në hapësirën dhe fushat ku Shoqëria DIJA vepron.  

 

Veprimtaria:  
Fushat kryesore, në të cilat Shoqëria DIJA është aktive janë: 

 shkencore 

 ekonomike 

 sociale 

 kulturore 

 

Veprimtarinë e vet Shoqëria DIJA e realizon në forma të ndryshme të punës në projekte dhe aktivitete të tjera të 

përcaktuara edhe me Statut, siç janë: 

 përmes transferit të dijës 

 seminare, workshop-e 

 themelimit (Start-Up) dhe mbështetjës së ndërmarrjeve me veprimtari konkrete 

 menaxhimit të projekteve, konsultimeve dhe shërbimëve  

 ndërmjetësimit dhe bashkëpunimit në mes shoqerisë shqiptare dhe evropiane, etj 

 

Projekte dhe aktivitete (2010 - 2011):  

 Workshop në Mynih, 2010-„Data Mining: Fuqia e të dhënave sot dhe analizimi modern i tyre“ 

 Seminar në Mynih, 2010-„Shkrimi akademik dhe shkencor“ 

 Manifestimi: “Ditët e Mërgatës në Kosovë” (29.07.2011, Prishtinë) 

 Projekti „Për shkollen shqipe në Bavari“ 

 Seminar me ligjeratë të ftuar (Prof.Dr. Bardhyl Demiraj, Uni München) 

 „Shqiptar!“ 

 Aktiviteti për çështjen e shtetësisë së Kosovës në Bavari 

 Takime pune në Parlamentin e Bavarisë, me qeveritar dhe politikaj bavarez për të mundësuar njohjen e 

shtetësisë së Kosovës si të vetme për qytetarët e saj nga Republika gjermane e Bavarisë (Bayern) 

 

Aktivitete dhe projektide në bashkëpunim me Ministrinë për Arsim, Shkencë dhe Teknologji të Kosovës 

 Çështja e mësimit plotësues në Gjermani 

 Ngritja e qendres për shkëmbime akademike në arsimin e lartë dhe në shkencë me shtetet në hapsirën 

gjermanfolëse 

 Marrevëshje bashkëpunimi me Shoqatën Kulturore „Aleksanër Moisiu”, Vjenë 

 Bashkëpunimi në projekte kulturore me Qytetin e Mynihut (Ausländerbeirat) 

 Mbrëmje kulturore, ekspozitë virtuale me fotografi, etj 
 

 

 

 

 

 
Gesellschaft albanischer Akademiker – DIJA e.V.,  

c/o Nura, Dachauerstr. 179, D-80636 München  
Vereinsnummer: VR 203555, Gemeinnütziger Verein 

E-Mail: kryesia@dija-ev.eu – WWW: http://dija-ev.eu 

Bankverbindung: DIJA e.V., HypoVereinsbank München 

Kto.-Nr.: 1500 2046, BLZ: 700 202 70 
IBAN: DE987002027000015002046  

SWIFT/BIC: HYVEDEMMXXX 

 

mailto:kryesia@dija-ev.eu
http://dija-ev.eu/
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Adresa/Pallati i Rinisë nr/115, Prishtinë,  Kosovë: tel:  00377/(0)44 230 279; e-mail: vihuela_shk@hotmail.com  

                
 

 

 

Shkolla e kitarës ’’Vihuela’’  
 

Shkolla për kitarë klasike “Vihuela”është themeluar në 

vitin 2002 në Prishtinë me iniciativë të profesorit dhe 

njëherit pedagog i kësaj shkolle, Naser Dula. 

Gjenealogjia e emërtimit të kësaj shkolle Vihuela 
d.m.th. paraardhësi i kitarës. Kontribut të çmuar për këtë 

emërtim të kësaj shkolle kanë dhënë profesorë të 

respektuar të akademisë muzikore, sikurse që janë prof. 

Baki Jashari, kompozitori Mendi Mengjiqi si dhe 

profesori i kitarës nga Tirana, Edison Miso. 

 

Falë punës intenzive, në vitin 2004 u arrit të themelohet 

edhe  orkestri i kitarës me mbi 25 anëtarë. Njëherit ky 

është orkestri i parë në Kosovë i cili ka shfaqur  shumë 

koncerte të suksesshme në Kosovë, Shqipëri dhe 

Maqedoni. Në vitin 2006 orkestri ka shfaqur 3 koncerte 
të suksesshme në Lion (Francë), Munih (Gjermani) dhe 

në Vjenë (Austri). Në përgjithësi deri më tani janë  

mbajtur mbi 65 koncerte shumë të suksesshme. 

 

Nga viti 2009-2010 shkolla hapi edhe seksione të 

instrumentëve të si në piano, violinë, klarinet dhe 

violonqelo. Shkolla e kitarës ’’Vihuela’’ bashkëpunon 

ngushtë me shkollat e muzikës në Kosovë, Maqedoni 

dhe Shqipëri.  Pedagogu i kitarës Naser Dula është edhe 

autori i tekstit të parë shqip në këtë lëmi ’’Shkolla Për 

Kitarë Klasike l-ll, ". Ky tekst përdoret në të gjitha 

shkollat e muzikës shqipe të trojeve shqiptare.  
 

Vlen të theksohet se, sikurse katër vitet e kaluara, 

orkestri ’’Vihuela’’ është përkujdesur për programin 

artistik gjatë hapjes solemne në javën e filmit gjerman 

në Kosovë, duke qenë kështu edhe partner i këtij 

organizimi. Shkolla e kitarës ’’Vihuela’’ është partnere 

edhe me Shkollën Amerikane në Kosovë (American 

School of Kosova).  

 

Shkollën e kitarës ’’Vihuela’’ e kanë përkrahur edhe 

këto institucione: Ministria e Kulturës Rinisë dhe 
Sporteve, Departamenti i Rinisë, Kuvendi Komunal-

Prishtinë, Kuvendi Komunal-Strugë, Teatri Kombëtar-

Shkup, KFOR, Pro Credit Bank si dhe Shkolla 

Amerkane në Kosovë. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Shkolla e kitarës ’’Vihuela’’ gjatë Muajit të Rinisë 2008 

ka kontribuar me orkestrin e saj në Prishtinë, si dhe ka 

marë pjesë në deabatin e mbajtur në sallën e MKRS me 

temën ’’muzika artistike shqipe si dhe integrimin e të 
rinjëve’’ dhe ’’avancimin i muzikës etno-autoktone 

shqipe’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Orkestri ’’Vihuela’’ gjithmonë merr pjesë në projektet 

që organizohen nga Kuvendi Komunal i Prishtinës dhe 

Ministria e Kulturës-Departamenti i Rinisë. Kurse gjatë 

Muajit të Rinisë 2009, orkestri ishte partner dhe mori 

pjesë në 26 koncerte të mbajtura nëpër të gjitha qendrat 

e Kosovës. Aktivitetet kryesore të shkollës për kitarë 

‘‘Vihuela‘‘ në Prishtinë gjatë vitit 2011 ishin:  

 Editimi i dy CD-ve nga orkestra e shkollës me 

muzikë artistike shqipe të përpunuar me kitarë. 

Promovimi i tyre është bërë në muajin prill 
2011 në Sallën e Kuqe në Pallatin e Rinisë në 

Prishtinë, ndërsa xhirimin e programit e 

realizoi RTK, që ishte sponzor medial; 

 Koncerti vjetor tradicional (qershor); 

 Koncerti në qytetin piktoresk të liqenit të 

Strugës në Maqedoni (korrik); 

 Koncerti i rregullt për nder të festave të 

fundvitit. 

Këto ditë udhëheqësia e shkollës për kitare ‘‘Vihuela‘‘ 

zhvilloi një takim me Ministrin e Diasporës në Qeverinë 

e Republikës se Kosovës Ibrahim Makolli, i cili i 
premtoi se do të konsiderojë mundësinë që në prill të 

këtij viti kjo shkollë të mbajë koncerte në Vjenë dhe 

Linc në Austri.  
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Fejton 

 

Shkruan: Tomë Mrijaj 
U lind në fshatin Zllakuqan të Komunës së Klinës. Përfundoi shkollën e mesme normale (pedagogjike) në Gjakovë dhe vijoi 

studimet për Jurisprudencë në Universitetin e Prishtinës. U largua nga Kosova dhe shkoi si emigrant në Paris, ku qëndroi tre 

vjet. Më 1978, vendoset përfundimisht në New York ku dhe përfundon në St. Johns University në Queens të NY studimet e 

larta. Më 1980 ishte kryetar i degës "VATRA" në Queens New York dhe si anëtar i Kryesisë së Federatës Panshqiptare "Vatra" 

në Boston, për 12 vjet me radhë. Më 1982 në Kongresin e III-të u zgjodh Sekretar i Përgjithshëm i "Lidhjes së Prizrenit" në 

mërgim, detyrë që vijon ta mbajë sot. Më 2002, zgjidhet Nënkryetar i Shoqatës së Pajtimit Mbarëkombëtar "Nënë Tereza" dega 

New York. Është anëtar i Shoqatës së Shkrimtarëve Shqiptaro-Amerikan. Ai është marrë qysh herët me publicistikë, duke 

shkruar poezi dhe portrete historike si bashkëpunëtorë i disa gazetave dhe revistave në Kosovë, Shqipëri, ShBA.  

 

As vdekja nuk do të më ndajë nga ju 
(pjesa e parë) 

 
“Ky është një vlerësim, që i bëhet karrierës fetare e atdhetare meshtarit shqiptar, që drejtoi për 22 vjet Kishën Katolike 

Shqiptare të Shën Palit në Detroit, si një udhëheqës shpirtëror dhe kombëtar. Ai ndihmoi jo vetëm komunitetin katolik, 

por edhe besimtarët muslimanë në të gjithë hapësirat e trojeve etnike shqiptare, duke vendosur lidhje me administratën 

lokale dhe qendrore në Amerikë, i ka shërbyer paqes dhe harmonisë ndërkomunitare. Në Kishën e Shën Palit nga 

shqiptarët u mbodhën 1 milion dollar për lirinë e Kosovës dhe Don Antonit si udheheqës i njihet një meritë e madhe për 

Pavarsinë e shtetit të ri të Kosovës.”            U.S. Representative Gary Peters 

 
Me këto fjalë profetike: “As vdekja nuk do të më ndajë 

nga ju”, të dala nga thellësia e zemrës, bariu shpirtëror I 

Përndershmi Don Anton Kçira, iu drejtua grigjës së tij, 

në orët e vona të mesnatës (më 21 Qershor 2011, në 

sallën muze të Kishës së Shën Palit në Rochester Hills, 

Detroit, MI), duke iu rikthyer gëzimin dhe buzëqeshjen 

në fytyrat e tyre, nga ajo ditë e gjatë dhe mallëngjyse e 
famullisë së Shën Palit.  
 

Dhe më poshtë ai vijoi: “Bëftë Zoti që mrekullitë e këtij 

shekulli për kombin shqiptar të kurorizohen me 

bashkimin e trojeve etnike në një shtet të vetëm… Para 

22 vitëve erdha në mesin tuaj. Ato ditë flokët e mi kishin 

ngjyrë të zezë dhe tani ato tashmë janë zbardhur. Vitet e 

pleqërisë do t’i kaloj në mesin tuaj. Famullia e jonë 

është e gëzuar së bashku me mua, sepse e kemi Kishën e 

Shën Palit krejtësisht të paguar dhe pa asnjë borxh. Si 

gjithnjë gëzimet dhe hidherimet do t’i ndajmë sëbashku, 

do të lutem për ju, fëmijët tuaj, që Zoti t’u ruaj dhe t’ua 
prijë mbarë gjithmonë. Një ditë, ju do të më përcillni në 

banesën e fundit, në ato varreza në mesin tuaj.” 
 

Atë mbrëmje motra e Don Antonit me lot ndër sy mu 

drejtua me këto fjalë: “Vlla Don Antoni prapë mysafir 

në shpiat tona.” Fjalë me vend i thashë asaj. Bariu i 

mirë edhe me kalimin në amshim, kujtimi i tij jeton i 

gjallë mes grigjës së tij… 
 

Një fakt domethënëse për mbështetjen e përhershme të 

madhe, që Kongresi Amerikan i ka dhënë për herë të 
parë një shqiptaro-amerikani, është fakti se mbi 120 

kongresitë amerikanë kanë firmosur një Proklamatë 

Falënderimi, për kontributin e madh të Të 

Përndershmit Don Anton Kçira, si fetar e atdhetar e cila 

do të arkivohet në rekordin e Kongresit Amerikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Don Anton Kçira në mesin e të rinjve shqiptarë në SHBA 
 

Këtë vlerësim në darkën e falënderimit kushtuar klerikut 

Don Kçira, ia dhuroi vetë kongresisti Gary Peters (U.S. 

Representative), i cili, në përshëndetjen e vet zgjodhi 

fjalët më të mira të mirënjohjes ndaj misionit për Fe e 

Atdhe. Më pas Kryetari i Bashkisë (Mayor of Rochester 

Hills) Bryan K. Barnett, gjithashtu i dha një Proklamatë 

Falënderimi në emër të qytetit Rochester Hills. 

 
Para disa muajsh, kur familja Kçira, ishte njoftuar për 

daljen e Don Antonit në pension, gëzimi i madh i kishte 

përfshi vëllain, motrën e djemtë e vëllait, të cilët i kishin 

përgatitë dhomat në shtepitë e tyre për kthimin e tij në 

mesin e familjes, ku e priste me gëzim e duarhapur 

familja e madhe intelektuale Kçira. Me këtë familje 

tipike shqiptare, është për t’u krenuar edhe ne si 
shqiptaro-amerikanë, për sukseset e tyre në fusha të 

ndryshme profesionale në këtë vend mik, që shpëtoi 

kombin tonë. Një prej nipave të meshtarit tonë, sot 

punon në zyrat më të larta si drejtor i dytë në Sigurimin 

e Shtetit amerikan, ndërsa mbesa punon në 

Departamentit e Ekonomisë në Shtëpinë e Bardhë.  
 

(vijon) 
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Shkruan: Mirash Ndrejaj, Kryetari i BD të PSHDK në Zvicër 

 

 

 

 

 Organizimi politik i shqiptarëve në Zvicër në periudhën 1980-1990 
(pjesa e katërt) 

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

Demokristiane të Kosovës (PSHDK) në Zvicër   

 

Për të gjithë mërgimtarët ishte e qartë se vitet në vijim 

do të ishin vitet e sfidave edhe më të rënda. Tani veç 

kishte filluar të flitej për një konflikt të hapur me 

Serbinë. Në mërgatë dikush thoshte se do të ketë luftime 

sporadike, dikush se do të bëhet një luftë e përgjithshme 

e të tjerë shpresonin se kërcënimet që vinin nga  fuqitë e 

mëdha do të detyronin Serbinë që të kapitulloj në 

momentin e duhur. Në tërë këtë vorbull mendimesh dhe 

gjykimesh, mërgimtarët (shumica absolute) ishin të 
vendosur që të përkrahnin luftën politike dhe 

institucionale që po drejtohej nga Presidenti Historik Dr. 

Rugova. Shikuar në retrospektivë, zhvillimet që pasuan 

e vërtetuan këtë. Falë atij vizioni shumica dërmuese e 

mërgimtarëve u bënë pjesë e një organizimi 

institucional (nuk ndodhte më që të bëheshin tubime 

masovike dhe në një kënd të sallës të vendosej një pako 

e zbrazët nga kartoni dhe në të të derdheshin me mijëra 

franga pa fije kontrolli dhe pa asnjë shënim). Nëpër 

ndeja e takime nuk këndohej më kënga “Enver Hoxha tu 

zgjatë jeta’’.  
 

Pra, u bë e qartë se gjithçka  që organizohej në Kosovë 

(pushteti paralel) duhej të kishte një burim financiar, 

qoftë edhe simbolik (sikur ishin pagat e mësimdhënësve 

apo  të punëtorëve shëndetësor dhe resorëve të tjerë). 

Filozofia, vendosmëria dhe këmbëngulësia u bënë 

shkëmb në shpirtin e popullit dhe gjithçka që vepronte 

mbështetej nga shumica e popullit shqiptar. LDK  dhe 

PSHDK, ndonëse ishin subjekte të ndara, gjithnjë ishin 

afër ose thënë më mirë pranë njëra tjetrës. Vendimet e 

marra nga dy kryesitë qendrore për Zvicër, nga kryetarët 
respektiv të asaj kohe, LDK Hysen Gërvalla e PSHDK 

Gjon Lluka, shpërndaheshin në të gjitha kryesitë e 

degëve nëpër Zvicër dhe  bëhej realizimi i tyre. Duhet 

përmendur disa nga aksionet e përbashkëta (ndoshta do 

e gaboj radhitjen): një pako për Drenicën, ndihmë për 

studentët, peticioni i përbashkët drejtuar OKB për 

ndërhyrje në Kosovë, ’’tre përqindëshi’’, ’’gjithçka për 

pavarësinë e Kosovës’’ e deri te thirrja për aktivizim 

ushtarak nën udhëheqjen e Ministrisë së Mbrojtjes të 

Republikës së Kosovës. Janë edhe dhjetëra aksione të 

organizuara në nivele lokale që nuk do t’i numëroj.  

 
Ne që koordinonim dhe organizonim të gjithë këtë 

aktivitet nuk e kishim fare të lehtë ngase gjithçka që 

bëhej ishte thjesht punë vullnetare dhe e pa kurrfarë 

kompensimi  material. Përkundër asaj që ishim në 

marrëdhënie pune dhe që vendi i punës duhej  

 

 

respektuar pothuajse i tërë aktiviteti zhvillohej në orët e 

vona të mbrëmjeve dhe gjatë fundjavëve. Sidoqoftë, 

vlen të përmendet  gatishmëria e paparë e të gjithë 

mërgimtarëve për të ndihmuar. Një faktor tepër i 

rëndësishëm që ne na e lehtësonte punën në teren ishte 

fakti se  thirreshim në emër të institucioneve. Poashtu 

më kujtohet një takim me bashkatdhetarët ku prezantuan 

Mark Krasniqi dhe Tahir Zema me bashkëpunëtorë.   

 
Por, themelimi i dy fondeve, i ’’tre përqindëshit’’ dhe 

’’vendlindja thërret’’ ishte një tregues ogurzi për 

veprimet që do të pasonin. Ndonëse përçarjet kishin 

filluar shumë më parë, tani ato veç sa po thelloheshin 

dhe po kalonin në ekstrem (fatkeqësisht kjo u vërtetua 

para, gjatë dhe pas luftës). Ne që ishim të pozicionuar 

në anën e popullit dhe të institucioneve, pas konsultave 

të gjata që patëm, vendosëm që të ju ikim 

konfrontimeve të mundshme dhe të drejtën për të 

zgjedhë (se në cilin fond do të kontribuojnë) ja kaluam 

qytetarit. Përkundër faktit se pala tjetër numerikisht 
ishte fare e vogël, nuk lente gurë pa lëvizur dhe nuk 

zgjidhte mjete në mënyrë që të përfitonte. Në të njëjtën 

kohë mërgimtarët duhej që të kujdeseshin për familjet e 

tyre këtu në Zvicër (pjesa dërmuese i përkasin 

gjeneratës së re që kryesisht i kishin fëmijët e vegjël dhe 

zakonisht punonte vetëm kryefamiljari) dhe për pjesën 

tjetër të familjes që e kishin në vendlindje. Mendoj se 

kontributi i mërgimtarëve do të mbetet në kujtesë si një 

ndër faktorët kryesor në bërjen e shtetit të Kosovës. 

Megjithatë, shumë pyetje mbesin për të marrë përgjigje, 

si: 
-Sa dhe si u shpërblye ky mund dhe kjo djersë e 

mërgimtarëve? 

-A kontribuuan mërgimtarët që të kemi një Kosovë 

çfarë është sot? 

-A e meriton shteti i Kosovës një pushtet të tillë që e ka 

sot? 

 

Këtyre pyetjeve do të provoj që të ju përgjigjem në 

numrin tjetër të revistës. 

 

(vijon) 
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Info 

Info blic nga Austria 

 

17 dhjetor 2011: Themelohet shoqata ’’Mërgimi’’ në Steyer, Landi i Austrisë së Epërme 

Në praninë e mëse 150 pjesëmarrësve, në lokalet e shoqatës “Kosova” 

është themeluar shoqata humanitare “Mërgimi” në Steyr, Landi i Austrisë 

së  Epërme. Emërtimi i shoqatës “Mërgimi” u bë pas leximit të rregullores 

dhe statutit si dhe zhvillimit të një debati të shkurtër ku u aprovua njëzëri 

edhe rregullorja e statuti. Me këtë rregullore përcaktohet organizimi dhe 

puna e organeve të shoqatës për grumbullimin e mjeteve për qëllime 
humanitare të mërgatës shqiptare, si dhe për nevojave tjera të popullit 

shqiptar, u tha në mbledhje. Pas theksimit të domosdoshmërisë së 

themelimit të një shoqate të këtillë, të pranishmit vendosën për krijimin e 

saj dhe zgjodhën kryesinë prej 7 anëtarësh. Kryetar u zgjodh Miftar 

Zagragja, aktivist dhe veprimtar i dalluar.  

 

 

 

25 dhjetor 2011: Mbahet në Vjenë koncerti tradicional familjar për nder të Krishtlidjeve 

Si dhe viteve të kaluara, edhe këtë vit, Misioni Katolik Shqiptar në Austri 

nën udhëheqjen e Don Pren Koles për mërgatën tonë në Austri organizoi 
një koncert familjar, i cili tashmë është bërë tradicional. Kësaj radhe 

mysafirë ishte këngetarja e mirënjohur kosovare e cila jeton në Zvicër, 

Leonida Marjakaj, ndërsa rreth 300 mysafirë i argëtuan edhe këngetarët 

Nikollë Gjini dhe Mark Marku. Në përgjithësi, ishte kjo dhe një ngjarje e 

veçantë të në cilën fëmijët dhe të rriturit së bashku kaluan çaste të bukura 

me shoqëri të këngës dhe valleve të bukura shqipe. Në mesin e 

pjesëmarrësve ishte evident fakti se është e madhe krenaria se i përkasim 

një kombi të lashtë evropian. Më këtë treguan se jemi në gjendje që  me 

kulturë të ruajmë një pjesë të identitetin tonë nacional.  

 

 

 

10 janar 2011: Misionin Katolik Shqiptar në Austri pritet nga Sekretari Shtetëror i Austrisë, Sebastian Kurz  
Një delegacion i Misionit Katolik Shqiptar në Austri në përbërje nga Don 

Pren Kola dhe aktivisti i këtij institucioni Lush Neziri u prit në një takim të 

përzemërt dhe shumë miqësor nga Sekretari i Shtetit Austriak për Integrim, 

Sebastian Kurz. Në takim mori pjesë edhe Imzot Franz Scharl, i ngarkuar 

me detyrë për bashkësitë jo-gjemanofolëse pranë Arqipeshkvisë së 

Vjenës. Takimi kishte karakter njoftues për komunitetin tonë në Vjenë dhe 

Austri. Me këtë rast, Sekretari i Shtetit për Integrim, Sebastian Kurz shfaqi 

dëshirën që sa më shpejt të vizitojë Kosovën, sepse tradicionalisht 

Kancelarët dhe Ministrat e subjektit të tij politik (Partia Popullore e 

Austrisë-ÖVP) e kanë përkrahur Kosovën edhe Pavarësinë e saj. 
 

 

 

 

16 janar 2012: Shkrimtari Ilir Ferra fiton çmimin letrar nga fondacioni gjerman Robert Bosch 

Shkrimtari i lindur në qytetin e Durrësit në Shqipëri Ilir Ferra dhe që jeton 

në Vjenë ku shkruan në gjuhën e vendit ku jeton, pra gjermanisht është 

ndër fituesit e çmimit për letërsi që e ndan fondacioni gjerman Robert 

Bosch, i krijuar që në vitin 1964. Romani i autorit shqiptar Ferra 

"Rauchschatten" (Hije tymi) i botuar vitin e kaluar 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.  
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25-28janar 2012: Një delegacion i lartë nga Kosova merr pjesë në panairin e turizmit në Linc 

Zëvendësministri për Tregti dhe Industri i Republikës së Kosovës, Cuneyd 

Ustaibo dhe Baki Hoti, Presidenti i Shoqatës së Turizmit Alternativ të 

Kosovës  zhvilluan një vizitë zyrtare në Austri me ftesë të Akademisë për 

Paqe dhe Siguri në Evropë. Ishte kjo një vizitë shumë miqësore dhe me 

interes për të dy palët, përgjatë së cilës delegacioni kosovar mori pjesë 

edhe në hapjen e panairit të turizmit në Linc,  me ç’rast u mbajt edhe një 

takim me kryetarin e këtij qyteti. Në këtë kontekst, gjithashtu u zhvillua 

edhe një takim me Ministrin e Ekonomisë, Turizmit dhe Sporteve në 
landin e Austrisë së Eperme si dhe me disa kryetar komunash. Vizitat e 

tilla dëshmojnë edhe një herë për interesimin e madh të institucioneve 

austriake për të vendosur dhe thelluar urat e bashkëpunimit me Kosovën.  

 

 

 

26 janar 2012: Hapet ekspozita e skulptorit Destan Gashi 

Shumë nga skulpturat e Destan Gashit, artist kosovar me përgaditje 

akademike në Belgjikë dhe i cili ka disa vite që jeton në Vjenë, i gjejmë 

anë e kënd botës: Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Holandë, Itali, Austri, 

Spanjë, Gjermani etj. Destani është një shembull artisti shqiptar ambicioz. 

Ja çfarë thotë për Destan Gashin kritikja austriake e artit, Sandra 
Sagmeister: ‘‘Dashuria e Gashit: guri. Nëse ia dhurojmë një bjeshkë, nuk 

do t’i mjaftonte”. Ai ekspozoi në shumë qytete të vendeve të ndryshme. Të 

fundit ishin vitin e kaluar në Liechtenshtain dhe në qytetin e Gracit. Kësaj 

radhe ekspozita u mbajt në Vjenë, Hapja u bë me 26 janar. Në hapjen e 

ekspozitës prezantuan figura të njohura nga arti, kultura e shkenca. 

 

 

 

 

3 shkurt 2012: Promovohet libri ’’Kurban’’ i Edi Ramës 

Organizuar nga Komisioni dhe Parlamenti Evropian, zyra në Vjenë u mbajt 
dialogu ’’BE-mes teje dhe meje’’. Me këtë rast, nën moderimin e Fate 

Velaj, kryetar i Forum Weltoffen International mysafirë ishin prof.dr. Josef 

Weidenholzer, Deputet në Parlamentin Evropian, Adelheid Woelfl, nga 

gazeta e  përditshme vjeneze ’’Der Standard’’ si dhe Edi Rama, kryetar i 

Partisë Socialiste të Shqipërisë. Në këtë bashkëbisedim u diskutua për 

perspektivën e Shqipërisë në procesin e integrimeve evropiane si dhe 

raportet e saj me Bashkimin Evropian. Kjo ngjarje u përcoll nga një numër 

i madh i politikanëve dhe aktivistëve austriakë dhe shqiptarë në Austri. Në 

fund të këtij manifestim iu bë edhe promovimi i librit të Edi Ramës me 

titull ’’Kurban’’.  

 

 

 

 

7 dhe 8 shkurt 2012: Koncerte të muzikës klasike nga instrumentistë kosovarë në Vjenë 

Në djepin e muzikës klasike-Vjenë, artistët tanë Lule Elezi, piano, Venera 

Mehmetagaj-Kajtazi, flautë  dhe Antonio Gashi, violonçelo, ekzekutuan 

me sukses duke e entuziazmuar publikun vjenez. Publiku nuk kurseu 

duartrokitje duke i kthyer disa herë në skenë. Ambientet e mrekullueshme 

në sallat ku u mbajtën koncerte u bashkuar me tingujt mjeshtëror duke e 

shtuar kënaqësinë dhe përjetimin e një mbrëmje të rrallë për artdashësit.   

Iniciator dhe organizator ishte Dr. Theodor Kanitzer, Presidenti 

Ndërkombëtar për Chopingesellschaft. Profesori i njohur vjenez si duket 
ka zbuluar burimin e talenteve nga Kosova, tani ai ka marr epitetin e mikut 

tonë të respektuar. Nga treshi i njohur i profesorëve të Universitetit të 

Kosovës-Prishtinë, sipas programit u ekzekutuan pjesë nga Frederik 

Chopin, Franz Joseph Haydn dhe Tish Daija.   

 

 

 



            Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                   nr. 8: Vjenë, mars  2012 

14 

 

10 shkurt 2012: Don Pren Kola nderohet me mirënjohje nga shoqata austriake ’’Lazarus Union’’ 

Për angazhimin e tij në integrimin dhe bashkëpunimin mes komunitetit 

shqiptar dhe atij austriak, në një ceremoni rasti, nga ana e organizatës 

ndëkombëtare Lazaurs Union me seli në Vjenë, me një mirënjohje të 

veçantë u nderua udhëheqësi i Misionit Katolik Shqiptar në Austri, Don 

Pren Kola. Në këtë solemnitet morën pjesë aktivistët të dalluar të dy 

kombeve mike. Don Pren Kola lindi më 1966 në fshatin Bec, komuna e 

Gjakovës, Kosovë. Studimet filozofike e teologjike i përfundoi në Zagreb 

pas të cilave u shugurua meshtar. Ai njihet edhe si krijues letrar. Ka botuar 
libra autorialë, përkthime dhe artikuj shkencorë me karakter teologjik, 

meditativ dhe poetik në shtëpitë botuese “Drita” dhe “Fjala Hyjnore” dhe 

në të tjera. 

 

 

 

 

11, 17 dhe 18 shkurt 2012: Në Austri mbahen koncerte për nder të 4-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës 

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

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

Ditën e Pavarësisë së Kosovës. Kësaj radhe duhet veçuar shoqatat ’’17 

shkurti’’ dhe ’’12 qershori’’ nga Badeni, ’’2 korriku’’ nga Wiener 
Neustadt, ’’VALE’’ nga Vjena, por dhe shoqata të tjera në Linc, Grac, 

Salzburg, Kapfenberg, Klagenfurt, etj. Edhe këtë herë entuziastët e tyre 

kishin përgaditur programe 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.  

 

 

 

 
 

24 shkurt 2012: Orë letrare me shkrimtarin Beqë Cufaj  

Austria ka bashkëpunim të thellë me Kosovën në shumë fusha. Në këtë 

kuadër hyn edhe projekti që zhvillohet në fund të muajit shkurt. Aktiviteti i 

fundit i paraqitjes së Kosovës në Austri nëpërmjet kulturës është vlerësuar 

si një projekt i veçantë. Në kontekst të këtij manifestimi u paraqit me një 

ligjëratë edhe publicisti, gazetari dhe shkrimtari Beqë Cufaj, sikurse që u 

dhanë edhe njoftime për librin e këtij autori “Projekt @ Party”, në gjuhën 

gjermane. Ndërsa në projektin “Shkrimtarë në rezidencë” pjesëmarrëse 

ishte poetesha e re kosovare Ervina Halili  e cila që do të qëndrojë në 

Vjenë për dy muaj. Në këtë orë letrare morën pjesë edhe përfaqësues të 
lartë të institucioneve të Kosovës, Shqipërisë dhe Austrisë, si dhe një 

numër i madh i studentëve tanë në Vjenë. 

 

 

 

 

 

25 shkurt 2012: Shfaqet drama“Yue Medlin Yue” nga grupi teator ’’Multimedia’’ nga Prishtina 

Edicioni i dhjetë i Festivalit austriak “Die besten aus dem Osten” (’’më të 

mirët nga lindja’’), që u mbajt në Vjenë të Austrisë për dy ditë me radhë, 

më 24 dhe 25 shkurt të këtij viti, pikërisht në “Volkstheater” (’’Teartin 

Popullor’’), përfshiu aktivitetet kulturore të Kosovës që u prezantuan para 
artdashësve austriakë. Shfaqja “Yue Medlin Yue”, me tekst të Jeton 

Nezirajt dhe regji të Blerta Nezirajt ishte projekti i kësaj ngjarje kulturore 

që u interpretua në gjuhën shqipe, rome e gjermane dhe u vu në skenë nga 

Gabriele Marangoni, Susanna Tognella, Anisa Ismaili, Fitore Broqi, 

Kushtrim Hoxha, Bajram Kinolli, Kujtim Pacak e Fisnik Sykaj. Këto dy  

mbrëmje të mbushura me aktivitete artistike lanë mbresa të larta tek 

publiku vendas dhe ai shqiptar në Vjenë. 
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Blic Info nga Kosova 

 

20 dhjetor 2011: Promovohet libri i Akademik Mark Krasniqi “Besa në traditën shqiptare” 
Është promovuar libri i 36 i akademik Mark Krasniqit me titull “Besa në 

traditën shqiptare”, brenda të cilës trajtohen temat e rëndësishme si 

tolerance fetare, mikpritja dhe besa shqiptare, virtyte këto me të cilat janë 

identifikuar dhe ende mburren me to shqiptarët. E në fund të këtij rasti, 

autori i librit Mark Krasniqi tha se besa shqiptare, jo vetëm që është pasuri 

kombëtare, por është edhe shumë unike, gjë të cilën nuk e ka asnjë popull 

tjetër. “Tradita shqiptare është një pasuri shumë e madhe e popullit 
shqiptar. Kjo, jo vetëm që është e jona, por këtë e thonë edhe të huajt. 

Tradita shqiptare le që është e pasur, por është edhe shumë interesante 

edhe shumë unike, vepër unikale, ka aso gjërash, aso faktorësh brenda që 

nuk i ka asnjë traditë e Evropës që i ka tradita shqiptare. 
 

 

 

 

22 dhjetor 2012: Në Prishtinë përurohet statuja "Flaka e Paqes" 

Kryetari i Komunës së Prishtinës, Isa Mustafa dhe përfaqësuesit e shoqatës 

"Flame of Peace" nga Austria përuruan në lagjen "Ulpiana" të Prishtinës 

statujën "Flaka e Paqes". Duke folur në këtë ceremoni, kryetari Mustafa 

tha se është nder shumë i madh për Prishtinën që të ketë një dhuratë, një 

monument të tillë, të cilin kryeqytetit të vendit tonë ia kanë dhuruar 

pasardhësit e familjes mbretërore austriake të Habsburgëve, të cilët 

përfaqësojnë shoqatën "Flame of Peace". Ndërkaq, Herta Habsburg, 
pasardhëse familjes Habsburg, tha se "Flaka e Paqes" është një simbol që 

tërheq vëmendjen që të gjithë popujt të flasin dhe të punojnë në kuptim të 

paqes. "Druri është nga Austria ndërsa guri nga Kosova, dhe kjo do ta 

shprehë lidhjen mes këtyre dy shteteve dhe është një shenjë e jashtme, 

simbol për paqen", tha Habsburg.  

 

Njoftim për aktivitete: 
 

Hapet konkursi letrar për mërgatë ’’Azem Shkreli 2012”  

Komisioni organizativ i Lidhjes së Shkrimtarëve, Artistëve dhe Krijuesve Shqiptarë në Gjermani në 

bazë të vendimit të kryesisë së saj që konkursin ”Azem Shkreli” ta shpallë tradicional, mori vendim 

që te shpallë konkurs letrar për mërgatën 2012, për veprën më të mirë letrare në prozë dhe poezi të 

botuar në vitin 2011 nga shkrimtarët e mërgatës shqiptare. Nga juria profesionale do të ndahen tre 

shpërblime për tre veprat më të mira që janë botuar në vitin 2011 nga konkurruesit tanë shqiptarë në 

mërgatë. 

 

Vendi i parë: 300 Euro 

Vendi i dytë: 200 Euro 

Vendi i tretë: 100 Euro 
 

Autorët, veprat e tyre të botuara në vitin 2011, duhet t´i dërgojnë nga tri kopje në adresën: LSHAKSH në Gjermani 

Hagener Str. 138 / b, 58256 – Ennepetal, Deutschland 

 

Data e fundit e dërgimit të veprave është 10 prill 2012 

 

------ 

 

Paralajmërohet mbajtja e kuvendit të Partisë Shqiptare Demokristiane të Kosovës (PSHDK) 

Si njofton qendra për infomim e PSHDK, Kryesia Qendrore e saj në mbledhjen e mbajtur me 21 janar 

2012 nën udhëheqjen e ushtruesit të detyrës së kryetarit dr. Ukë Berisha shqyrtoi situatën aktuale 
politike në Kosovë. Në mbledhje u vendos që të fillojë mbajtja e kuvendeve zgjedhore të nëndegëve, 

degëve dhe bashkësive të degëve në Kosovë dhe diasporë, kurse Kuvendi Qendror do të mbahet me 7 

prill 2012. Në këtë kuadër u formuan komisionet për përgatitjen e kuvendit dhe komisioni për 

ndryshim dhe plotësim të statutit të partisë. Poashtu u ftuan anëtarët e PSHDK të cilët për ndonjë  

arsye kanë pushuar aktivitetin apo janë larguar në ndonjë subjekt tjetër politik të bashkohen në këto            

zgjedhje brendapartiake. 
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OPINIONE: Fjala jonë  

 

Fëmijët që nuk flasin shqip 
 

Ultra-Konservatorët 
Duke respektuar përjashtimet e rralla, është e vërtetë e pamohueshme se për 

një pjesë të mërgatës sonë duket se koha është ndalur në vitin kur ata kanë 

’’shkelur’’ perëndimin. Ata që kanë ardhur para 30 viteve kalendarin mental 

e kanë në 1980-në. Jeta e tyre familjare ende dominohet nga adetet, folklori 

dhe partiarkalizimi. Në këtë ambient lëshojnë shtat dhe rriten edhe gjeneratat 

e reja. Me ta pak merret kush. Është për të ardhur keq që për shkak të një 

pjese kaq të ’’përgjumur’’ të rinjve të kësaj shtrese, në muajt e verës më në 

Kosovë nuk po thuhet, ashtu si në 10 vitet e fundit, se  ’’tash vijnë Schatz-

at’’ po gjithnjë e me tepër ’’tash vijnë alfabetat’’. Në këtë aspekt jemi 50 vite 

prapa e 20 vite anash të tjerëve. Jemi në Evropë e nuk jetojmë në mënyrë 

evropiane, por ballkanike.  

 
Në këtë tip familjar xhepi bëhet më i mençur se koka, edhe pse është e ditur 

se i pasuri është vetëm një i varfër me shumë të holla. Këtu zë vend parimi 

se automjetet e mira dhe të shtrenjta i blejnë ata që kanë para e jo ata që dine 

t’i vozisin më mirë ato, përdersa burrat duhet tu dhurojnë grave lule vetëm 

kur gjenden në spital. Ky tip bashkësie fjalët pas presjes nuk i merr 

seriozisht. Ai jeton ende në periudhën kur njerëzit më shumë prisnin drurë se 

sa mbillin fidane, ndërsa humbin kohë duke u shtyrë me tërë botën nësë 

zebra është e zezë me vija të bardha apo e bardhë me vija të zeza. 

 

Kur ne ndryshojmë atëherë ndryshojnë edhe gjërat rreth nesh. E ndryshimet 

ndodhin vetëm nëse ne i bëjmë ato të ndodhin. Me këtë pjesë të shoqërisë 
sonë në mërgim do të duhej të komunikojmë më shumë dhe më shpesh, 

sepse e keqja nuk vjen nga ata që flasin, por nga ata që nuk flasin.   

 

Ultra-Liberalët 

Në familjet shqiptare të këtij lloji, fëmijët ngjyrosin flokët e tyre natyrale me 

lloj-lloj ngjyrash, llaqesh e sprey-ash. Në shitore blejnë pantallonat dhe 

marrin gërshërët dhe i shyqejnë në disa vende. Vetëm për të qenë, sipas tyre 

’’në trend me kohën’’. Këta të rinjë kryesisht nuk njohin të afërmit e as të 

largët e tyre. Janë bij e bija nga nëna e babai shqiptar, vet kanë emër shqiptar 

ndërsa nëpër shtëpi me prindërit flasin vetëm në gjermanisht. Gjuha shqipe u 

duket gjuhë e parëndësishhme për ta ditur.  

 
Për fat të keq, këta fëmijë as në hartë nuk mund të gjejnë Shqipërinë apo 

Kosovën. Kur shkojnë në atdheun e prindërve të tyre, e këtë dorën në zemër 

nuk e bëjnë dhe aq shpesh dhe aq me qejf, struken si mijtë pasi nuk janë në 

gjendje të flasin me axhët, dajët apo gjyshërit. Vajzat shqiptare kryesisht i 

shikojnë si objekt dëfrimi, por nuk janë në favor të lidhjeve afatgjata e 

serioze. Për dasma as që bëhet fjalë. Jo se nuk dojnë ato. Por, nuk duan  ata. 

Fëmijët tanë që nuk flasin shqip. Kështu që shumica prej tyre përfundojnë në 

martesa me kombe tjera, turq, marokenë, indianë, kroatë e të ngjashme.  

 

Shkalla e arsimit të fëmijeve në diasporë 

Duhet pranuar se në këtë aspekt neve po na ndodhë fenomeni paradoksal. 
Shumë më tepër nëpër unversitetet austriake ka studentë që viijnë nga 

Kosova, Shqipëria dhe viset tjera të banuar me shqiptarë në Ballkan se sa të 

rinjët tanë të lindur e të rritur këtu. Mu ata që kanë kryer arsimimin fillor dhe 

të mesëm në gjuhën gjermane dhe që, së paku kanë këtë përparësi në 

krahasim me bashkëmoshatarët e tyre që vijnë nga ''poshtë'', janë shumë më 

të paktë nëpër amfiteatrot e sallat universitare. Studentët e ardhur duhet të 

vijojnë fillimisht kurset e gjuhës gjermane para se të mund të përcjellin  

 

 
ligjëratat e rregullta. Kjo merr një 

deri në dy vite kohë. Përgjatë kësaj 

periudhe, por dhe gjatë studimeve, 

atyre u duhet të gjejnë edhe mënyra 

adekute për të siguruar ekzistencën 

e tyre, dhe kjo nënkupton edhe 

bërjen e punëve të ndryshme fizike 

që të mund të mbulojnë shpenzimet 

e jetës dhe studimit në Austri, e që 

nuk janë të ulëta. Këto shpenzime 

janë shumë më të vogla për 

shqiptarët që tashmë jetojnë me 
familje këtu. Por, paradoksi është 

se shumica prej tyre nuk e 

përfundojnë as dhe maturën, por 

angazhohen si punëtorë të thjeshtë 

dhe pak qajnë kokën për të bërë 

diçka më tepër në jetë. Për 

shumicën dërmuese libri i fundit që 

kanë lexuar është ai i klasës së 

fundit në shkollë. Për fat të keq, një 

pjesë nuk ka lexuar kurrë në jetë 

një libër në gjuhën shqipe. E keqja 
është se as që mundohen që këtë ta 

bëjnë, së paku tani.  

 

Për të gjitha këto ka dhe shkaktarë 

dhe arsyetime të ndryshme. Sipas 

disa ekspertëve e para që duhet 

analizuar është familja dhe 

ambienti familjar: Aty ku për 

shumë vite nuk ''ka humbur rrugën'' 

asnjë gazetë dhe ku në kohën e 

lajmeve ndryshohet kanali në TV, 

nuk është e lehtë të pritet se do të 
ketë nxitje për arsimin të lartë. Por, 

mu këta prind, të cilëve mund të ju 

ishte mohuar e drejta e shkollimit 

në Kosovë, e më pas nuk kishin 

mundur të zënë hapin as në 

mërgim, duhet të jenë avokuesit më 

të mëdhenj që së paku fëmijët e 

tyre të mos përjetojnë po të njëjtin 

fat.  

 

Dikur, diku, ishim diçka 
Është e vërtetë se në jemi të huaj në 

mërgim, por poashtu është e vertetë 

se ne nuk duam të mbesim të huaj. 

E tashmja është pasqyrë ku shihet e 

ardhmja. Deri sa ne po flasim për 

atë që duam, austriakët po bëjnë atë 

që duan.  

 

  

*Në numrin e ardhshëm: ''Sa po e kryejnë funksionin e tyre organizatat studentore shqiptare në Austri dhe ç’farë 

rezultatesh pritet të sjellë iniciativa më e re e studentëve tanë në Vjenë?'' 
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OPINIONE: Fjala jonë  

 

Letër nga diaspora 

 

Integrimi në jetën politike të shoqërive vendase  

 
Miku im! 

 

sot në Prishtinë edhe mund të 

ketë fryrë. Lajm do të ishte po 

mos të kishte ndodhur ashtu.  Unë 

jam mirë. Jam lodhur ca. 

Nganjëherë po më duket vetja si 

një cisternë që bartë naftë, por që 
shpesh mbetet në rrugë sepse 

motori i saj funksionin me 

benzinë. Duke jetuar në Vjenë, 

unë dhe shumë shqiptarë të tjerë 

jemi deshimitarë të përpjekjeve 

gjithnjë e më të mëdha të grupeve 

të ndryshme emigrantësh për tu 

integruar sa më mirë në jetën 

politike dhe shoqërore që 

zhvillohet këtu. Një shembull i 

mirë është pjestarja e komunitetit 
grek dhe politikanja e Partisë së 

Gjelbërve, Maria Vassilaku e cila 

para pak më shumë se një vit u 

zgjodh zëvëndëskryetare e 

Vjenës, kryeqytetit dy milionësh 

të Austrisë. 

  

Në këtë kuadër me të drejtë 

shtrohet pyetja se cilët të huaj 

posedojnë të drejtën aktive (për tu 

kandiduar dhe votuar) dhe të 

drejtën pasive (për të votuar) në 
zgjedhjet austriake dhe në  cilin 

stad janë shqiptarët për sa i përket 

kësaj çështje. 

 

Ku struken intelektualët tanë? 

Sipas disa të dhënave jozyrtare, 

vetëm në Vjenë jetojnë dhe 

punojnë më shumë se 100 

shqiptarë të cilët në 10 vitet e 

fundit, me shumë mund e meritë, 

kanë fituar një diplomë 
akademike të nivelit master apo 

doktor shkencash. Në kushte 

optimale, kjo do të përbënte 

''Elitën'' intelektuale dhe 

përfaqësuese të shqiptareve në 

këtë shtet alpik. Pra, do të ishte 

detyrë e bartësve të titujve 

shkencor, ata që flasin shumë 

mirë gjuhën gjermane, pothuajse 

pa asnjë akcent, që për vite të tëra 

kanë mundur të krijojnë miqësi  

 
 

 

 

dhe kontakte me shtresat e larta vendase që të anëtarësohen dhe aktivizohen në 

jetën politike të komunitetit vendas-në këtë rast atij austriak, sepse për më 

shumë, edhe do të ishin më të pranueshëm për të tjerët.  

 

Kur do këtë shqiptarë që do të ulen në Parlamentin e Vjenës? 

Për momentin, përpos ''Diellit Demokristian'' i cili botohet vetëm 4 herë në vit 
dhe ju kushtohet (së paku deri më tani) eksluzivisht lexuesve shqiptarë, nuk ka 

as dhe një gazetë apo revistë e vetme që shkruan, së paku kohë pas kohe për 

shqiptarët në Austri. E për të shkruar ka mjaft. E njëjta gjë mund të thuhet 

edhe për mediumet vizuele. Ka shumë vite që në studiot e televizioneve 

nacionale austriake nuk ka qenë i ftuar asnjë shqiptar. Është harruar se si duket 

intervista me ndonjë krijues tonin këtu, ndërsa nga Shqipëria dhe Kosova 

prezentohen lajme të shkurtëra, dhe ato kryesisht kur diçka jo e mirë ndodhë 

atje. Duket se në këtë aspekt vetëm ''TV Diaspora'' po bën punën e saj, por 

prapë se prapë edhe emsionet e saj u dedikohen një numri të kufizuar të 

shikuesve, pasi që edhe këtu jo të gjithë bashkëkombasit tanë janë apo duan të 

pajisen me ''kabllovik''. 
 

E keqja është se duket se mu këta intelektualë nuk tregojnë as më të voglin 

interesim për këtë temë. Përjashto raste individuale që mund të numërohen në 

gishta të një dore. Ato koka të menqura duket se po ''vetëkënaqen'' duke pasur 

një punë diku dhe duke pritur që në fund të muajit në kontot e tyre të 

transferohen të ardhurat përkatëse. Për më tepër, atyre ju intereson fare pak se 

çfarë është duke ndodhur në vendet e etnikumit shqiptar, prej nga dhe vijnë. 

Do të thotë pasiv për politikën e Austrisë e aspak aktiv për ngjarjet në 

Shqipëri, Kosovë apo Maqedoni. Në të njëjtën kohë, po të pish kafe me ta në 

ndonjë nga restorantet e qytetit vjenez, të ''mbysin'' me tema politike, sa që ta 

merr mendja se ministrat tanë janë shumë të paditur nëse krahasohen me këta 

''mendjendritur'', që fatkeqësisht askush nuk po i merr aq sa duhet seriozisht. 
Në këto diskutime deri në orët e vona të natës, ata thonë se janë intelektualë të 

''pavarur''. Herë se janë a-politikë e herë a-partiakë. As që mundohen të 

kuptojnë dallimin mes këtyre dy termave. Në fund mbesin të varuar vetëm nga 

egoja e unit të tyre. E mërgata jonë vazhdon të pres ditën kur do të ndjehet 

krenare se një prej sojit të tyre është ulur si deputet në Parlamentin e Vjenës. 

Një ditë pse jo edhe Kuvendin Nacional ë Austrisë. Deri atëherë, duket se do 

kalojë dhe një kohë e gjatë. Për fat të keq, shumë e gjatë.  

 

Çfarë duhet të ndodhë që të këndellen ''Elitat''? 

Angazhimi i të huajve në politikën austriake sjell përparësi sepse tregon 

shkallën e integrimit dhe avancimin e të drejtave  të emigranteve në këtë shtet.  
Sot patriot ështe ai i cili jep diçka nga vetvetja, qoftë ajo dhe kohë për të mirën 

e përbashkët. Por, vetëm neve na ndodhë kjo-sa më shumë kemi aq më pak 

japim.  

 

 

Miku im i mirë! 

 

mendoj se ne ‘’gyrbetçarët’’ nuk duhet të integrohemi duke ikur nga vetvetja. 

Definitivisht ka ardhur koha që edhe në Austri të themelohet një subjekt i 

ngjashëm me Kuvendin e Shqiptarëve i formuar në maj të vitit të kaluar në 

Zvicër. Pas këtij shkrimi, nuk do doja që intelektualët tanë në fund të këtij 

muaji të thonë ’’Seç ja fusin kot nëpër disa gazeta’’. 
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Shkruan: Mr. Sarë Gjergji 
Sarë Gjergji u lind më 15.12.1965 në Stubëll të Epërme të Vitisë. Kreu studimet për Letërsi dhe gjuhë shqipe në Universitetin e 

Prishtinës, ku dhe vijon edhe studimet postdiplomike. Pos tjerash, ka botuar edhe këta libra me poezi: ‘Golgotë’, Drita, Ferizaj, 

1994; ‘Kontrast ngjyrash’, Prometheus, Graz, 1996; ‘Terapia e vdekjes – requiem për Kosovën’, Martin Segoni & Ura, Gjilan, 

2000; ‘Peizazh toke’, Eurorilindja, Tiranë, 2004, etj. Në Bukuresht, në përkujdesje dhe përkthim të Baki Ymerit ka botuar (në 

rumanisht) librin ’’Zjarr i pashuar’’. Ka qenë themelues dhe kryeredaktor i parë i revistës ’’Lajmëtari’’, në Graz si dhe 

kryeredaktor i revistës ’’Identiteti’’, që botohej pas lufte në Prishtinë. Është dhe fitues i disa çmimeve letrare për poezi dhe 

organizator i manifestimit letrar, kulturor e shkencor  “Takimet e Dom Mikelit” si dhe botues i buletinit të manifestimit me të 

njëjtin emër. 

Kombi shqiptar dhe orientimi euro-atlantik i tij 

 
1. Jo rrallë, në emër të integrimit 

të Shqipërisë e Kosovës, të 

shqiptarëve përgjithësisht, në 

strukturat euro-atlantike, klasa 
politike, cilado qoftë ajo, në 

Tiranë e Prishtinë, sikur kanë 

legjitimuar politikat e tyre 

qeverisëse. Megjithatë, gjendja në 

të cilën janë shqiptarët sot, tregon 

për një realitet të dhimbshëm dhe 

shtron, si asnjëherë më parë, 

nevojën dhe domosdoshmërinë e 

ridimensionimit e të 

rikonstruktimit të politikave 

udhëheqëse qeverisëse në Tiranë 
e Prishtinë. Kjo nënkupton, para 

së gjithash, ndryshimin e trendit 

qeverisës; vënien në jetë të 

politikave zhvillimore në vend të 

atyre korruptuese, politikat 

integruese në vend të atyre 

degraduese të dinjitetit të 

shqiptarit. Në këtë mes e në këto 

rrethana të disfavorshme për 

kombin tonë, një kontribut të 

çmuar mund dhe duhet doemos të 

japin demokristianët. Ne duhet të 
dëshmojmë me angazhimin tonë, 

se është perspektiva 

demokristiane e shqiptarëve ajo 

që i bashkon shqiptarët, ajo që i 

integron në politikat globale, pra 

edhe në strukturat euro-atlantike. 

Pa konceptin demokristian për 

shtetin e kombin, pa kulturën 

demokristiane, pa edukatën e 

parimet demokristiane, shqiptarët 

vështirë do integrohen, siç 
dëshmojnë këto dekada të 

politikës fjalëmadhe e punë pak, 

në arealin shqiptar. Një dëshmi e 

mirë për këtë a nuk janë edhe 

Veriu i Kosovës, mungesa e 

zhvillimit ekonomik e varfëria e 

skajshme e qytetarit tonë?  

 

2. Ne jemi pjesë e hartës 

gjeografike evropiane, por 

ngecim ose mungojmë fare në 

proceset evropiane, qoftë në 
fushën ekonomike, qoftë në atë 

sociale, shëndetësore, kulturore, 

politike, të integrimeve etj.. Bazuar në këtë gjendje, demokristianët duhet që 

angazhimin e tyre të vazhdueshëm ta fokusojnë në krijimin e një identiteti të 

mirëfilltë demokratik të shtetit e të kombit shqiptar (Shqipëri, Kosovë...), 

identitet ky që do konsistonte në vlerat e pakontestueshme të etno-trashëgimisë 
sonë, të tolerancës, të mirëkuptimit, të harmonisë së “komunitetit të 

gjithmbarshëm politik”, në vend të kërkesave e përpjekjeve për delegjitimim të 

cilitdo faktor politik. Rruga drejt integrimeve evropiane, që do të thotë rrugë 

drejt prosperimit, nuk mund të bëhet duke devijuar nga vlerat dhe parimet 

themelore evropiane, nuk mund të bëhet duke devijuar nga vlerat tona e nga 

identiteti ynë kombëtar. Është përgjegjësi dhe detyrë e jona, që këtë ta 

dëshmojmë para atyre kërkesave që sot shtrohen rrugëve a formave të tjera, siç 

ndodh në Kosovë, por që për emërues të përbashkët kanë: asgjë në përkim me 

natyrën dhe kulturën shqiptare. Ne nuk mund të pretendojmë integrimin e 

shqiptarëve brenda hapësirës së etnisë sonë as integrimin në proceset e 

gjithmbarshme të botës demokratike perëndimore, përderisa devijojmë nga 
vetvetja e sillemi ndesh me kulturën kombëtare; nuk mund të pretendojmë 

Evropën e në të njëjtën kohë të dëshmojmë një mentalitet tjetër, një edukatë 

tjetër, një kulturë tjetër, një qytetërim tjetër. Ne duhet të reflektojmë më shumë 

vullnet dhe gatishmëri se jemi të gatshëm të përballemi me sfidat që përcjellin 

fatin e shqiptarëve, se njohim dhe praktikojmë vlerat dhe parimet demokratike, 

në mënyrë që shoqëria jonë, kombi ynë t’i kthehet vetvetes, t’i kthehet 

origjinës, t’i kthehet familjes së vet: Evropës, Evropës jo si nocion gjeografik, 

por Evropës si qytetërim, Evropës si vlerë. 

 

Por a mund të bëjmë një hap të tillë, kur sot qytetari ynë ndjehet i zhgënjyer tej 

mase nga politikat qeverisëse, që në thelb kanë konfliktualitetin, politikat 

shtiracake e përfituese dhe mungesën e vizionit për të ardhmen? 
 

3. S’ka dyshim, ne duhet të dëshmojmë pa hezitim, se alternativa 

demokristiane është mbase e vetmja alternativë evropiane, ajo që ka vullnet të 

ofrojë një program dhe model jo vetëm qeverisës, por edhe një model, një 

sistem e mënyrë të të jetuarit. Është kjo alternativë që vlerëson qytetarin dhe 

që di të çmojë kontributin e tij. Hë për hë, klasa politike shqiptare, mendoj në 

gjithë hapësirën tonë etnike, duhet të ndryshojë mentalitetin e vet, duhet të 

korrigjojë dhe ndryshojë sjelljen, veprimin e të ngrihet mbi vetveten për të 

mirën e gjithë Shqipërisë (dhe Kosovës). Kjo është detyra e demokristianëve 

sot, është përgjegjësia dhe detyrimi për të nesërmen e qytetarit shqiptar. Për 

më tepër vjen kjo nevojë demokristiane e të vepruarit konkret, në një kohë kur 
ata që gati sa nuk zhbënë etninë tonë, sot hiqen si engjëj dhe kërkojnë edhe 

ndryshimin e historisë. Ne ju themi stop kërkesave dhe politikave të tilla fyese 

ndaj kombit tonë, e thërrasim për qëndrim të qartë të pushtetarëve tanë, 

qofshin edhe ata që më ëndje ndjehen në lidhje gjaku e në fis me pashallarë e 

krajli. Ç’paradoks?! Ne i ngrehim tempull-monument Sulltan Muratit (në 

Kosovë), ndërkohë që qytetari ynë është pa plang e pa shtëpi. 

 

4. Po e përmbyll këtë shkrim timin me bindjen se ndryshimi i të ardhmes së 

shqiptarëve, integrimi i tyre në strukturat euro-atlantike, kthimi i dinjitetit të 

shqiptarit, vlerësimi nga bota demokratike dhe opinioni ynë i drejtë për 

qytetërimin perëndimor, në themelet e të cilit, historikisht, jemi ne shqiptarët, 

do të ndodhë atëherë kur në Tiranë, Prishtinë, Shkup. Ulqin, Preshevë e 
Çamëri të përqafohet e të mbizotërojë koncepti politik demokristian: koncepti 

demokristian për kombin, kulturën e vendin.  
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Shkruan: Ndue Ukaj 
Ndue Ukaj, shkrimtar, kritik i letërsisë dhe publicist, u lindi në vitin 1977 në Stubëll të Epërme të  Vitisë. Ka kryer studimet për 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Shqiptarët duhet të çlirohen nga e keqja 
(pjesa e parë) 

 

Ky vit që po lëmë pas, u karakterizua me debate të 

shumta, të cilat tensionuan jo pak marrëdhëniet brenda 

shqiptare. Ndërkaq, kulmi i kësaj u arrit, me kërkesën e 

autoriteteve turke, drejtuar shqiptarëve për rishkrimin e 
historisë që lidhet me periudhën otoman. Shteti i turk, 

kërkoi të ndryshohet historia, në favor të një qasje 

pozitive ndaj të kaluarës së kësaj perandorie dhe 

sundimit të saj disa shekullor.  Kjo temë, e përshkuar 

nga debate të shumta, riaktualizoj natyrshëm pyetjen, a 

kanë shqiptarët nevojë të çlirohen nga e keqja?  

Çdo bashkësi njerëzore, (etni, shtet, grup i organizuar i 

bashkësisë njerëzore a individ), që të mund ta projektoj 

të ardhmen e vet, duhet të jetë i vetëdijshëm për të 

kaluarën. Kjo është premisa e parë për ta njohur 

vetveten më mirë dhe natyrisht për ta korrigjuar atë. 

Vetëm kështu, grupet e caktuara a individët, mund të 

vetëdijesohen dhe pastaj mund të kuptojnë kush janë, ka 

duan të shkojnë dhe si duan të shkojnë, pyetje dhe 

dilema këto, me të cilat ballafaqohet çdo shoqëri. 
Madje, thënë shkurt, ky është parakushti themelor, i cili 

hap shtigje bashkësisë së caktuar njerëzore apo individit 

drejt rrugëtimeve të shëndosha. Duke e njohur të 

kaluarën, duke e gjykuar atë drejt, duke mësuar nga ajo, 

krijohen premisat e sigurta që të mos  përsëriten 

gabimet dhe për më tepër, të mësohet nga gabimet e së 

kaluarës. 

Historia e njerëzimit është e mbushur me ngjarje, 

rrëfime, e shembuj të shumtë që flasin për të këqijat e 

bashkësisë njerëzore dhe përpjekjet e kësaj bashkësie 

për tu çliruar nga e keqja. Në kujtesën e njerëzimit, 

kemi shumë shembuj, mirëpo ai më i freskët, që lidhet 

me një bashkësi të madhe njerëzore, është kombi 

gjerman, nazizmin dhe katharsisi nëpër të cilin kaloi ky 

komb i madh, i cili lindi Gëten dhe shumë mendje të 
mëdha, që sot janë thesare të vlerave universale 

njerëzore. 

Shqiptarët si komb, s’i kanë sjell asnjë kombi të këqija. 

Nuk kanë qenë pushtues. Përkundrazi, ata kanë qenë 
objekt i të këqijave, të pushtuar, ata shpeshherë u vunë 

përballë sfidave tejet të rrezikshme të asgjësimit. Duke 

u ndodh në pikën e ndjeshme, ku kryqëzohen interesa të 

mëdha, ky komb u viktimizua, u pushtua, u përdhunua e 

rrënua, shpirtërisht dhe materialisht.   

Dhe më e tragjikja, u detyra të tjetërsohet nga 

njëtrajtshmëria kulturore dhe historike, duke dal nga 

shtrati i tij i natyrshëm i përkatësisë perëndimore, ku 

jetonte dhe gjallonte. Tjetërsimi i një pjesë të kujtesës 
dhe shkëputja e hallkave historike, u bë një digë e 

fuqishme, që edhe sot e pengon të ngrihet dhe të ec 

drejtë së ardhmes së kombin tonë. Rezultat e kësaj 

shkëputje, kujtesa e kombit shqiptar, zotëron të jetë e 

shkurtër dhe për pasojë, jo homogjene. Nga shumë 

studiues, mendimtarë dhe shkrimtarë shqiptarë e të huaj, 

kjo është konsideruar të jetë arsye e fort pse kombi ynë 

vazhdon të jetë ndër më të përçarët dhe ndarët në rajon e 

më gjerë dhe me një perspektivë të zymtë e të paqartë. 

Sot, kur shqiptarët jetojnë të lirë, në njërën anë dhe në 

anën tjetër, kur shohim se klithmat, gjëmat dhe vajet për 

gjendjen e komit s’kanë pushuar, doemos shtrohet 

pyetja, a kemi nevojë të çlirohemi nga keqja që na kanë 

lënë pushtimet e njëpasnjëshme, prej atij otoman, pastaj 

serbo -komunist? 

Duke u nis nga një premisë themelore se çdo pushtues 

është i dhunshëm dhe duke e kuptua faktin se këto 

pushtime kanë tjetërsua kujtesën tonë, duke mbjell mes 

nesh të këqija të panumërta, për ne shtrohet pyetja 
imediate, a kemi në nevojë të çlirohemi nga këto të 

këqija? 

(vijon) 

 

 

 

 

 

 

 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Stublla_e_Ep%C3%ABrme
http://sq.wikipedia.org/wiki/Komuna_e_Vitis%C3%AB
http://sq.wikipedia.org/wiki/Universiteti_i_Prishtin%C3%ABs
http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Identiteti&action=edit&redlink=1
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Shkruan:  Agron Shala, Student në studime master në Universitetin e Vjenës-dega e shkencave 

politike 

 

 

Sfidat e shtetit të Kosovës 
(pjesa e dytë) 

 

 

Korrupsioni dhe varfëria  
Një nga fenomenet e shoqërive tranzitore më famëkeqe 
është pa dyshim korrupsioni ose thënë ndryshe vjedhja e 

parasë publike apo marrja e ryshfetit për kryrjen e një 

shërbimi nga ana e zyrtarëve publikë dhe shtetëror. A po 

e kalon Kosova sot këtë tranzicion? Sa do të zgjasë ai 

dhe kur do të shohim luftimin e krimit të organizuar? 

Kur do të shohim ndonjë nga zyrtarët e lartë të dënuar 

për keqmenaxhim dhe keqpërdorim të pozitës zyrtare? 

A është në gjendje qeveria dhe gjykatat ta luftojnë ose ta 

minimizojnë këtë fenomen shoqëror? 

 

Dihet mirë se korrupsioni është si një lloj krimbi i 

shoqërisë. Për luftimin e krimbit përdoren pesticidet, 
kurse për luftimin e korrupsionit janë gjykatat dhe 

organet e rendit, duke dhënë dënimin e merituar. Për fat 

të keq, në Kosovë sot nuk shohim luftim të korrupsionit 

por çdo ditë e më shumë ai është në rritje. Gjykatat 

vendore nuk po janë në gjendje ta luftojnë atë. Disa nga 

gjyqtarët janë vetë nën hetime për korrupsion. Disa të 

tjerë janë të kërcënuar nga klanet politike dhe 

pushtetarët. Me një fjalë, gjykatat në Kosovë janë të 

pafuqishme në kryrjen e punës së tyre, kurse misioni i 

EULEX-it pothuajse ka dështuar fare që të mirret me të 

dhe të sjellë para drejtësisë të dyshuarit për korrupcion.  
 

Si mundemi ne ta luftojmë korrupsionin? Vetëdijësimi i 

popullatës që të bashkëpunojë me organet e rendit dhe 

lajmërimi i rasteve të korrupsionit do të ishte gjëja e 

vetme efikase në këtë rast. Edhe organizmi i njësive dhe 

prokurorive speciale në luftë kundër krimit të 

organizuar dhe zyrtarëve të korruptuar do ta bënte këtë 

luftë edhe me të dobishme. Shtrohet pyetja: -Pse qeveria 

e Kosovës nuk organizon një njësi speciale kundër 

korrupsionit dhe pse ajo nuk e dërgon një grup 

gjykatësh dhe prokurorësh në Itali, në një trajnim të 

veçantë për të marrë përvojat e shtetit italian në luftë 
kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Lufta 

kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar do të ishte 

frytdhënëse vetëm atëherë kur dëshimtarëve do tu 

sigurohet mbrojtje. Përderisa dëshmitarët të jenë të 

rrezikuar kjo luftë kundër këtij krimbi të shtetit do të 

jetë e padobishme.  

 

Një nga fenomenet e shteteve të korruptuara është edhe 

varfëria, çka nënkupton se varfëria ndërlidhet në mënyrë 

të drejtpërdrejtë me korrupsionin. Të gjitha shoqëritë në 

tranzicion e kanë problemin e varfërisë sepse vjedhja e 
arkës shtetërore ndalon stimulimin e sektorit privat, 

stopon rritjen ekonomike, zhvillon krimin e organizuar, 

krijon papunësi, familjarizëm dhe nepotizëm. Sot këto  

 

fenomene janë të pranishme në shoqërinë kosovare. Në 
Kosovë mbi 20 %  të familjeve jetojnë në varfëri të 

skajshme ose edhe në luftë për ekzistencë. Secili prej 

nesh pyet veten:-A është kjo e drejtë?. Derisa qeveria 

blen makina të reja çdo dy vite me kosto shumë të lartë, 

do të ishte më mirë që këtyre familjeve tu jepej ndonjë 

ndihmë, apo thënë ndryshe, ndonjë fshatari të varfër 

ndonjë mjet për punimin e tokës apo dhe të hartohej 

ndonjë plan i zhvillimit të mirëfilltë ekonomik që tu 

mundësohet bizneseve marrja e kredive me kamata të 

ulta të kthimit, e jo siq është rasti sot me koston më të 

lartë në rajon dhe Evropë. 

 
Nga vizitat e mia në Kosovë shoh çdo herë e më shumë 

papunësi, çdo herë me shumë njerëz të varfër, çdo ditë e 

më shumë korrupsion dhe gjëra që prekin thellë në 

shpirtin tonë. Sot në Kosovë kemi zyrtarë që marrin 

paga deri ne 8 mijë euro në muaj, ndërsa kemi qytetarë 

që jetojnë me një ndihmë sociale me vlerë prej 60 euro 

në muaj. 

 

Në Kosovë duhet ndërmarrë hapa më të shpejt të 

stimulimit ekonomik sepse jeta e qytetarëve është 

rënduar. Në Kosovë kemi të bëjmë me numrin në rritje 
të vetvrasjeve për shkak të gjendjes së rëndë 

ekonomike. Njerëzit po i marrin jetën vetes duke gjetur 

ashtu rrugën e vetme për të dalë nga kriza. Në Kosovë 

morali është bërë i panevojshëm. Që të jesh human për 

disa qeveritarë nënkupton jodobishmëri. Por mos të 

harrojmë se Kosova është sot shtet vetëm shkaku i 

humanizmit të botës. 

 

Kosova lexues të dashur është që nga viti 1999 në një 

tunel që nuk po i shihet fundi. Dhe tuneli është i gjatë. 

Shoferi i makinës është qeveria. Populli në makinë është 

i lodhur. Shpresoj që një ditë shoferi i makinës të lëvizë 
me shpejtësinë e duhur që popullit t‘i kthehet besimi në 

të dhe ta shohim makinën-kosovë që ka dalë nga tuneli. 

Ose përndryshe do të vij momenti kur populli e merr 

timonin e makinës dhe atëherë makina mund edhe të 

dalë jashtë kontrolli. 

 

Humanizmi e ka sjellë kulturën kurse në Kosovë 

humanizëm nuk ka dhe aq, sidomos tek qeveritarët tanë. 

Aty ku nuk ka humanizëm, aty nuk ka shoqëri dhe aty 

as që mund të flitet për demokraci. 

 
(vijon: „Feja në shkolla, liberalizmi i vizave dhe 

integrimet evropiane) 
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Shkruan: Selim M. Nengurra 

 

 

 

 

                     Mërgimtarët dhe përkujdesja institucionale nga ana e shteteve shqiptare 
 

 

Në fund të viti që lamë pas në 

faqen elektonike të platformës 

mediale ’’Zemra Shqiptare’’ 

lexova një shkrim të mirë të 

aktivistes, poetes e krijueses, por 

para së gjithash, mësueses e 
atdhetares së mrekullueshme, 

zonjës Miradije Gashi. Ky shkrim 

edhe më nxiti të bëj edhe unë një 

shkrim dhe të vijoj temen, ta bëjmë 

publike këtë për opinionin 

shqiptar, dhe të shpresojmë se kjo 

do t’i nxisë, do t’i frymëzojë edhe 

institucionet e shteteve shqiptare, 

kompetentët, Ministrat e Ministrisë 

së Shkencës, Arsimit dhe 

Teknologjisë që të ndërmarrin 
diçka sa më parë për fëmijët e 

mërgimtarëve tanë të shpërndarë 

gjithandej nëpër botë. Në këtë 

adresim timin do të përpiqem të 

jem sa më i qartë dhe i thjeshtë.  

 

Në vjeshtën e vitit 1989, në 

qytezen Svappavara, në afersi të 

qytetit Kiruna (qyteti më verior i 

Suedisë), ishim diku 100 shqiptarë 

nga Dardania e nga Maqedonia. 

Kishim diku 22-25 fëmijë të 
moshës shkollore që në vendlindje 

kishin kryer nga një e dy vite 

shkollim fillor. Ata fëmijë filluan 

të shkonin në shkollat suedeze.  

Pothuajse askush nga prindët nuk 

interesohej se a po mund të 

mësonin fëmijët, a kishin ata farë 

të drejte tjetër pos për të shkuar në 

mëngjes herët në shkollë e 

prindërit t’i lënë në gjumë pasi tërë 

natën kishin luajtur me letra e 
bixhoz dhe kishin pirë "çaj rusi". 

Gati të droguar nga çaji, ata mezi 

pritnin të largoheshin fëmijët 

atëherë kur dita fillonte. Disa herë 

kompetentët e strehimores kishin 

kërkuar një njeri nga mesi ynë për 

tu marrur me fëmijet me mësimin 

plotësues në gjuhën amtare, pra për 

të prezantuar  në orët e mësimit 

dhe ndihmuar fëmijët me probleme 

gjuhësore. Më në fund atë punë e 

mora unë mbi vete. Thënë 
sinqerisht, unë e dija se askush më 

shumë se unë aty as që ishte 

kompetent për atë punë të shenjtë, 

por nuk imponohesha sepse edhe 

për faktin isha njeri me përgaditje 

të lartë shkollore nuk isha as kurrë 

nuk kisha qenë mësues. Mirëpo 

pranova ofertën e zyrtarëve për hir 
të femijëve për t’i ndihmuar ata 

dhe për të dhënë sado pak 

kontribut për ta.  Kështu që punova 

aty si mësues rreth 5 muaj. Një ditë 

në këtë vend erdhi një arsimtar i 

edukatës fizike që kishte qenë më 

parë i punësuar në gjimnazin e 

Deçanit dhe unë menjëherë e 

angazhova atë në vendin tim sepse 

kisha bindjen se ai kishte përvojë 

si pedagog dhe atë punë do e bënte 
shumë më mirë se unë. Pse e 

përmend këtë?! Thjeshtë, për të 

paraqitur si argument, duke marrë 

shembull veten time se cili është 

fati i fëmijëve të mërgatës sonë. 

Pra, unë që kisha përfunduar 

shkollën e lartë të administratës, 

edhe atë në gjuhën sllovene, tash 

isha mësues i fëmijëve shqiptarë 

që duhej t’u mësoja alfabetin, t’u 

spjegoja e mësoja kulturë e histori 

kombëtare, gramatikë e sintaksë, 
ndërsa unë gati asnjë nga këto nuk 

i dija as vet për veten time pos 

alfabetit dhe historisë kombëtare.  

 

Pra rasti im le të shërbejë si 

shembull për të dëshmuar 

’’profesionalitetin’’ dhe aftësitë e 

mësuesve tanë në mërgatë që 

punojnë me fëmijët tanë. 

Situatë e tillë vazhdoi me vite 

përgjatë kohës sa ne ishim 
azilkërkues dhe refugjatë për arsye 

të situatës në Atdhe. Edhe me nga 

katër klasë të shkollimit fillor 

njerëzit janë punësuar si mësues. 

Organet e shtetit ku jetojmë nuk 

qanin kokën. Ata përpara kishin 

normën ligjore që i detyronte për 

t’i plotësuar quotat-pra, për të 

pasur fëmijët një mësues në gjuhën 

amtare. Se a kishin këta mësues 

aftësi, kompetenca, përshtatshmëri 

dhe moral, askush nuk mërzitej. 
Kjo taktikë shpesh ka sjellë edhe te 

konfliktet mes prindëve dhe 

mësuesve, dhe disa nga këto 

konflikte kanë përfunduar jo dhe 

aq mirë. Pra, flas për Suedinë dhe 

Norvegjinë sepse njoh mirë 

rrjedhat e këtij procesi në këto dy 

shtete. Por, jam i bindur se as në 
shtetet tjera nuk ka qenë shumë më 

ndryshe. Pasi u çlirua Dardania 

dhe pasi që edhe në Maqedoni 

shqiptarët u stabilizuan si shtetas të 

këtij vendi, shtetet 

europerëndimore lejuan 

lejeqëndrimet për një pjesë të 

madhe të shqiptarëve  ndërsa një 

numër prej tyre i larguan. Tashmë 

edhe prindërit disi u koncentruen 

drejt të ardhmes. Kështu që filloi 
përzgjedhja e njerëzve që do të 

ishin mësues. Së paku ata që ishin 

me këtë profesion të shenjtë nuk 

mbeten jashtë marginave.  Shtetet 

mikpritëse paguanin mësuesit me 

të njëjtat tarifa sikurse edhe 

mësuesit e vet.  

 

Dhe për fund, për tu kthyer tek 

tema. Tash kemi shtetin Dardani, 

12 vjet liri dhe 4 vjet mvetësi; 

kemi Ministrinë e Arsimit dhe 
Ministrinë e Diasporës. Prandaj 

mendoj se është momenti i fundit 

që këto ministri të angazhohen për 

ne,  të marrin në mbrojtje 

arsimimin e fëmijve tanë, të 

kontrollojnë kualitetin e 

profesionalitetin e mësuesve të 

sjellin me kontrata mes shteteve 

mësues të mirfilltë në ato mjedise 

ku mungon mësuesi-pra, për të 

sjellur mësues nga Atdheu.  
 

Mendoj se shteti i ynë ka obligime 

edhe për ne mërgatën. Ai duhet të 

na mbrojë dhe ketë kujdes për ne. 

Në këtë rast, pse mos të na përdorë 

shteti i ynë neve si URË MIQËSIE 

me shtetet tjera të botës?! 

  

Borgenhaugen/Norvegji 
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Shkuan: Janez Frrokaj, Kryetar i Brodit Drejtues-Bashkësisë së Degëve të PSHDK në Gjakovë 
Janez Frrokaj ka të kryer fakulltetin e mbrojtjes. Është pronar i kompanisë "Agu" dhe  anëtar i Kuvendit Komunal në Gjakovë 

në mandatin e dytë.  

 

 

  

Kohë për vendime 
  

Partia Shqiptare Demokristiane e Kosovës (PSHDK) 
vazhdon të përcjellë me vëmendje zhvillimet në Kosovë 

dhe rreth Kosovës. Fokusi i partisë është  në situatën e 

brishtë në veriun e Kosovës, sidomos në tendencën e 

Serbisë për ndarje dhe për ndryshim të kahjes së statusit 

të Kosovës. Poashtu shqetësimi i PSHDK është edhe në 

situatën e brendshme politike në mes të partive  

shqiptare, sidomos në atakimet e kohëve të fundit ku një 

palë kërkon të shkruajë  historinë sipas ideve të 

’’revolucionit të vonuar’’. Koncepti i shkrimit të fakteve 

nëpër mjegull duke thënë fjalën e fundit dhe duke 

atakuar demokracinë e brishtë e shndërron Kosovën në 
një shtet të dështuar dhe grotesk. 

 

Duke u nisur nga këto premisa dhe fakte  PSHDK 

kërkon që të ulet gjuha e denigrimit polik sipas motos së 

dëshmuar ’’historia jam unë’’ dhe njëkohësisht kërkon 

bashkëpunim dhe  syqeltësi në çështjet madhore të 

kombit, sidomos në ruajtjen e tërësisë territoriale  të 

shtetit  me fokus të veçantë në veriun e vendit. 

 

Në kuadër të aktiviteteve të saj  Partia Shqiptare 

Demokristiane vazhdon të konsolidoj një demokraci të 
brendshme me mbajtjen e kuvendeve  nëpër degë, 

riorganizimin politik me synim për të  avancuar në  

zgjedhjen e strukturave të reja politike nëpër degë 

dhe qendër sipas parimit demokratik të përfaqësimit 

politik, posaçërisht në zgjedhjen e strukturave 

përfaqësuese, me qëllim të eliminimit të faktit të 
pranuar të problemeve që nëpër periudha të ndryshme 

kohore e kanë përcjellë partinë. 

 

Në kuadër të këtij përcaktimi është logjike që partia në 

këtë periudhë duhet të profilizohet dhe të përcaktoj 

profilin dhe animin e saj politik për koalicionet e 

mundshme, të cilat duhet t’i drejtohen  një analize të 

mirëfilltë elektorale me qëllim të eliminimit të dualizmit 

dhe parcializimit politik, që nënkupton ndarje dhe 

përçarje. Mund të konstatohet se analiza nëpër degë, 

baza elektorale dhe përfaqësimi politik i elektoratit 
nënkuptojnë një sens për një koalicion të qëndrueshëm 

politik. Kjo nuk nënkupton domosdonë e ndryshimit të 

kursit politik, pasi jemi të kënaqur me zhvillimet 

elektorale dhe të koalicionit, por analizën  politike  dhe  

drejtimin politik të partisë. 

 

Në këtë kontekst, partia po kalon nëpër një periudhë 

të zhvillimeve pozitive, të cilat në fokus e kanë  ruajtjen 

e  ekuilibrit politik, moderimin e partisë në bazë të 

përfaqësimit demokratik dhe fuqizimin e saj. Është kohë 

e fundit që në PSHDK të pushojnë  ndarjet dhe 
përçarjet, përfaqësimet e tipit të ’’bajaraktarëve’’. 

Përkundrazi, na duhet një parti e fortë dhe e orientuar 

rreth përfaqësimit dinjitoz të elektoratit dhe vlerave 

demokristiane

. 
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Intervistë me: Andreas Gjecaj 
Andresa Gjecaj u lind me 1 shkurt 1957 në Maribor (Slloveni) në një familje shqiptare e ardhur nga Prizreni.  Ai ushtron 

funksionin e Sekretarit të Përgjithshëm të Fraksionit të Sindikatave të Krishtera të Austrisë (www.fcg.at) në kuadër të Federatës 

së Sindikatave të Austrisë (ÖGB). 

 

 

 
Z. Gjecaj, ju jeni lindur në Kosovë: Kur dhe si keni ardhur në Austri?  

Familja ime-një familje shqiptare e krishterë nga Prizreni dhe me profesion 

të argjendarisë është larguar nga Kosova pak pas përfundimit të Luftës së 

Dytë Botërore. Shumë nga të afërmit e mi ende punojnë në profesionin e 

artarit apo argjendarit (filigranit) dhe atë kryesisht në bregun e Detit 

Adriatik, mes qyteteve të Rjekës dhe Dubrovnikut. Në vitet e 1950-ta edhe 

prindërit e mi kishin një punëtori të tyre në Maribor (Slloveni). Pasi që me 

1956 tankset ruse sulmuan popullin paqedashës të Hungarisë, babai im 
Angelus mori çantën e dorës dhe me një kompas dhe një hartë fushore iku 

këmbë në Austri.  

 

Si ishte fillimi e jetës suaj të re në një ambient tjetër? 

Nëna ime Veronika ishte në atë kohë shtatzënë. Unë linda me 1 shkurt 1957. 

Në fillim të atij viti nënës sime ju dha mundësia që të pajiset me një vizë 

turistike (për tre javë) dhe ajo bashkë me mua dhe motrën time Eleonora doli 

në Austri. Por, u familja u detyruar të linte prapa vllaun tim Martinin, si 

’’peng’’ dhe garanci se do të ktheheshim në ’’Republikën Federative 

Socialiste të Jugosllavisë’’. Ai ishte atëherë 6 vjeçar dhe u kthye të jetonte 

tek gjyshi im në Prizren.  
 

Cilat ishin vështirësitë në adaptim për ju dhe familjen tuaj? 

Duke marrë parasysh faktin se njëri nga dajët e babait tim ishte prift katolik 

në Kosovë, rruga jonë e parë shpinte dosido në kishë. Në urdhrin e 

vëllezërve françeskanë të asaj kohe në Graz kishte dhe një prift shqiptar, 

Don Paulini. Ai  na ndihmoi shumë, si mua ashtu dhe familjen time përgjatë 

hapave tanë të parë në Austri. Pos tjerash, ai gjeti shumë shpejt një vend 

pune për babanë tim tek një filigranpunues në Graz, na u gjend në çështjet e 

banimit dhe regjistrimit të kurseve të gjuhës gjermane, si dhe ja doli që, me 

ndihmën e organizatës Kryqi i Kuq Ndërkombëtar të sjell në Austri, pas tre 

vitesh, edhe vllaun tim, Martinin. Me lindjen e vllaut më të ri Simonit, me 

1960 mund të thuhet se filluam adaptimin tonë në Austri.  
 

Si i keni ndërtuar kontaktet tuaja me shqiptarë të tjerë përgjatë këtyre 

viteve? 

Prej 1957-1969, pra për 12 vite të tëra ne si refugjatë nuk posedonim 

dokumente udhëtimi dhe rrjedhimisht nuk mund të udhëtonim askund. 

Vetëm pasi që u pajisëm me shtetësi austriake, pra nga viti 1969 e tutje 

kishim të drejtë të vizitonim të afërmit dhe miqtë jashtë shtetit. Në këtë kohë 

në Austri kishte shumë pak shqiptarë. Ne takoheshim atëherë në mënyrë të 

rregullt me njërin nga dajët e mi, i cili poashtu kishte ikur nga vendlindja e 

tij-Shqipëria. Ai i përkiste një familje arkitektësh që përmes SHBA kishte 

vendosur të vij dhe jetojë në Austri. Në atë periudhë, kur unë në shkollë 
shënoja gjuhen shqipe në rubrikën e gjuhës amtare, disa nga mësuesit e mi 

mendon se po tallesha me ta.  

 

A i mirëmbani ende kontaktet me të afërmit tuaj në Kosovë?  

Pasi që pothuajse e tërë familja është shpërngulur nga aty, ne kemi vetëm 

pak kontakte me Kosovën. Babai im, i cili tashmë është 86 vjeçar, së bashku 

me njërin nga djemtë e mi ka vizituar vitin e kaluar ‘‘Atdheun e Vjetër‘‘, si 

dhe ka bërë një album të bukur fotografish me pamje të ndryshme nga 

Prishtina e gjer në Prizren.  

 

 

 

Ju jeni edhe Sekretar i 

Përgjithshëm i Fraksionit të 

Sindikatave të Krishtera (FSK) 

në Austri. A mund të na flisni 

diçka për këtë? Cilat janë detyrat 

tuaja kryesore?  

Në Austri jetojnë rreth 8 milionë 

njerëz, prej tyre 3,5 milionë janë të 
punësuar. 1.2 milonë prej tyre janë 

anëtarë të njërit nga gjithësejt 7 

sindikata. E të gjitha këto janë pjesë 

e një strukture që quhet Federata e 

Sindikatave të Austrisë 

(Österreichische 

Gewerkschaftsbund-ÖGB). Në këtë 

subjekt veprojnë bashkërisht 

fraksione të ndryshme politike. Unë 

jam Sekretar i Përgjithshëm i 

Sindikatës së dytë më të madhe në 
vend. E para në numër është 

fraksioni socialdemokrat. Unë jam 

në të njëjtën kohë edhe anëtar i 

kryesisë së ÖGB. E tëra kjo do të 

thotë se ne angazhohemi në baza 

ditore në dobi në punëtorëve dhe 

anëtarëve tanë. Në Austri pothuajse 

100% e të punësuarve janë të 

siguruar përmes të ashtuquajturave 

‘‘kontrata kolektive‘‘. Në 

Fraksionin e Sindikatave të 

Krishtera unë kam pasur poashtu 
mundësinë që të sjell edhe 

shumëçka nga përmbajtja e 

Edukimit Social të Krishterë, 

kështu që nga viti 2009 ne kemi 

miratuar edhe programin tonë bazë 

të veprimit.   

 

Si mund të anëtarësohet një i 

punësuar në Fraksionin e 

Sindikatave të Krishtera?   

Secili anëtar i ÖGB mund të 
anëtarësohet në njërin apo në një 

fraksion tjetër. Ky anëtarësim nuk 

tërheq me vete edhe shpenzime 

tjera shtesë dhe me këtë ‘‘akt-

deklarim‘‘ të përkatësisë sindikale 

fuqizohet një drejtim politik brenda 

ÖGB. Në rastin e FSK: kjo ka të 

bëj me aprovimin në parim të 

vlerave themelore sociale dhe të 

krishtera, e që bazohen në dinjitetin 

njerëzor, lirinë dhe solidaritetin.  

 

http://www.fcg.at/
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Ju jeni poashtu mjaft aktiv edhe si pjesëtar i kishës katolike në 

bashkësinë tuaj. Cili është kontributi juaj në këtë aspekt?  

Unë kam filluar të angazhohem si shumë i ri në procesionet fetare. Një kohë 

isha anëtar i forumit rinor dhe korit të rinjve. Pastaj, si udhëheqës grupi isha 
aktiv në këshillin e famullisë ku jetoj, pra në Steiermark, ku u zgjodha edhe 

në pozitën e udhëheqësit të kryesisë së saj. Në anën tjetër, që nga rinia e 

hershme kam qenë këngëtar aktiv në shumë kore, si solist po dhe si kantor. 

Në mënyrë të veçantë ndjehem krenar për faktin se më është dhënë mundësia 

që në këtë cilësi të këndoj edhe në Katedralen e Shën Pjetrit në Romë si dhe 

në një takim mes dioqezash në Jerusalem. Poashtu duhet potencuar edhe 

faktin se nga 1987-2006 unë isha i nën-kontraktuar nga kisha katolike, së 

pari si Sekretar i Dioqezës në kuadër të Lëvizjes së Punëtorëve Katolikë 

(Kath. Arbeitnehmer/innenbewegung-KAB), pastaj si Sekretar Federal i 

KAB dhe bashkëpunëtor i Konferencës së Ipeshkëve. Nga aty nga viti 2006 

fillova aktivitetin në ÖGB.  
 

Në një manifestim të mbajtur në shtator të vitit të kaluar në Katedralen 

Stephansdom në Vjenë ju performuat si përfaqësues i Misionit Katolik 

Shqiptar në Austri (MKSHA). Çfarë ishin ndjenjat tuaja me atë rast?  

Ishte një ndjenjë shumë e mirë-dhe për këtë falënderoj përzemërsisht 

bashkësinë shqiptare. Për dallim nga fëmijëria ime, kur njeriu si shqiptar në 

Austri kishte një ndjenjë thuajse ka zbritur nga një anije kozmike apo është 

një UFO, tani mund të thuhet se kemi të bëjmë me një komunitet shumë të 

gjallë. Ne duhet të jemi në gjendje ta çmojmë këtë ‘‘thesar‘‘, ta mirëmbajmë 

dhe ta zhvillojmë, sepse mu bashkësitë e tilla mund t’i ofrojnë të rinjve 

përkrahje dhe mbështetje.  

 

Cila do të ishte porosia juaj për 

lexuesit e revistës ‘‘Dielli 

Demkristian‘‘?  

Mu sot, në ditën ku u zhvillua kjo 
intervistë (vrj. ime: 31 janar 2012) 

kam lexuar një citat nga Albert 

Einstein që thotë: ‘‘Shkenca mbi 

natyrën pa religjion është e 

shurdhër. Religjioni pa shkencën 

mbi natyrën është i verbër‘‘. Ne 

jetojmë në fillim të shekullit 21, në 

kohën e një mungese të madhe 

orientimi-dhe në këtë aspekt ne 

kemi diçka për t’i ofruar botës. Një 

botë, ku shumë sy janë të verbuar 
nga reklamat e mëdha ndriçuese, 

dhe po ata do duhej që të marrin 

mundin që të njohin diellin dhe 

dritën e vërtetë. Por, shqiptarët janë 

njerëz të guximshëm-dhe me 

bekimin e Zotit do të ja dalim të 

përmbushim detyrat që na janë 

dhënë në Bibël, që të ju dhurojmë 

të verbërve dritën e syrit.     

 

Intervistoi: Anita Marku 

 
 

 

----- 

 

E marte, 6 dhjetor 2011 

Mesazh përgëzimi 

 

Të dashur bashkëatdhetarë, që jetoni dhe punoni në Vjenë të Austrisë!  

 

Ju falënderoj nga thellësia e zemrës time për postimin elektronik të revistës kuptimplote që ju botoni, me mund 

dhe sakrifica, për të përhapur dritën dhe kulturën shqiptare mes popullit dhe qeverisë së Austrisë, që ndër shekuj ka 

qenë kujdestarja dhe dashamirësja më e palodhur e kombit shqiptar.  

U gëzova shumë tek lexova me shumë kujdes faqet e bukura dhe me shumë tematika të larmishme të revistës 

tuaj, që ka nivel dhe tematikë bashkëkohore dhe është e hapur e u jep mundësi botimi çdo bashkëatdhetari kudo ku 
ndodhet.  

E nderuara redaksi e revistës elektronike “Dielli Demokristian”, e cila redaktohet dhe botohet nga aktivistë dhe 

vullnetarët në Vjenë!  

Ju përgëzoj nga zemra për titullin dhe përmbajtjen shumëkuptimplote të buletinit, që është për ju zëri dhe vatra, 

ku mblidhen vëllezërit tanë emigrant në shtetin mik të popullit tonë, që ndër shekuj ka qenë ruajtësi dhe mbrojtësi i 

devotshëm i kombit tonë, duke e ruajtur nga kthetrat e asimilimit të barbarëve rreth nesh e përtej.  

Tek ju e nderuara redaksi, ne shohim ambasadorët e kulturës shqiptare, të cilën dora-dorës ua jepni për t’i lexuar 

dhe mësuar edhe vendasit austriak. Me bëhet zemra mal, tek shoh në foto dhe lexoj në titujt e artikujve tuaj se shumë të 

rinj dhe të reja po përgatitën në auditoret e universiteteve të famshme austriake. 

Sikurse tek ju në Vjenë dhe këtu në New York, në faqet e revistave ndjehet kultura dhe shkolla progresive 

austriake, që gjithnjë i ka dashur të mirën popullit shqiptar. Ende sot, revista është tribunë e mendimit intelektual 
mbarëshqiptar. 

Duke qenë bashkëpunëtor i rregullt i revistave të ndryshme sugjeroi që të shkëmbejmë përvojë dhe botime 

artikujsh në faqet respektive të buletineve, çka do të bënte që për ju dhe ne të zgjohet edhe më shumë interesi, mbasi 

jemi duke ecur në një udhë për atdheun, kulturën dhe traditat shqiptare dje sot dhe nesër. 

 

Edhe një herë ju përgëzoj ju dhe stafin për misionin fisnik që keni marrë përsipër. 

 

Tomë Mrijaj 

Studiues,  

Sekretar i Përgjithshëm i Lidhjes së Prizrenit me Seli New York, SHBA 
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Intervistë me prof. dr. Marjan Demaj 
Marjan Demaj u lind me 27 maj 1957. Fillimisht studioi matematikën në Universitetin e Prishtinës ku morri titullin magjistër në 

vitin 1984 për të doktoruar në Lituani me 1987. Për shumë vite ishte prorektor i Universitetit të Prishtinës, ndërsa për disa muaj 

edhe ushtrues detyre i rektorit të këtij institucioni. Tani ai është ligjërues në disa Universitete të Kosovës.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nderuari profesor, jeni ndër  matematikanët e parë 

të Kosovës, doktoruar që në fillim të viteve 1980-ta. 

Sa ishte i vështirë dhe  sfidues shkollimi jashtë shtetit 

në atë kohë? 

Edhe unë si i ri posa e kisha kryer me sukses të plotë 

fakultetin e matematikës dhe, pasi e kisha të përfunduar 

edhe shkallën e tretë, isha i gatshëm dhe shumë i etshëm 
që të vazhdoja avancimin tim shkencor. Kështu që mu 

dha rasti që të shkoj në Vilnius, Lituani (ish bashkimi 

Sovjetik) ku dhe u prita shumë mirë.  

 

Cilat janë kujtimet tuaja nga ditët studentore? 

Një kënaqësi të veçantë më ofronte përfaqësimi im i 

Kosovës në gara ndërkombëtare të matematikanëve. 

Këto gara më ofronin edhe një rast tjetër që të shkoj 

jashtë Kosovës, por ishin edhe një mundësi shumë e 

mirë që të ballafaqohem me konkurrencën 

ndërkombëtare. Kam diplomuar i ri dhe në atë kohë isha 
ndër të pakët me fakultet të përfunduar.  

 

A mund të përshkruani angazhimet  tuaja të para në 

jetën akademike në Kosovë? 

Një mandat kam qenë prodekan në Fakultetin 

Ekonomik. Jam autor dhe bashkëautor i disa teksteve të 

matematikës për shkolla të mesme dhe për universitet. 

Kam të publikuara punime shkencore në disa revista 

prestigjioze të vendit dhe botërore. 

 

Për disa vite keni jetuar edhe vetë në mërgim 

(SHBA). Si e përkufizoni jetën larg atdheut? 
Pas shpërthimit të luftës në Kosovë nga Maqedonia 

shkova me familje në Michigan, SHBA. Aty e 

themeluam Lidhjen e Intelektualeve Shqiptaro-

Amerikan. Më vonë kam qenë profesor honorar në një 

universitet në Michigan. Por, pas pak kohe vendosa të 

kthehem në Universitetin e Prishtinës.  

 

Për një kohë ishit edhe prorektor  dhe pastaj për 

disa muaj edhe ushtrues detyre i rektorit të 

Universitetit të Prishtinës  (UP). Sa jeni të kënaqur 

me të arriturat e UP në atë periudhë?  
Puna ime në menaxhmentin e UP ishte një përvojë 

shumë e çmueshme dhe plotësim i një dëshire që të 

kontribuoj sa më shumë për arsimin e lartë. Kryem 

shumë reforma të suksesshme në të gjitha fushat e 

veprimit të UP, si në çështje akademike, në burime 

njerëzore dhe infrastrukturë si dhe në afirmimin e UP në 

arenën ndërkombëtare.  

Në vjeshtë të vitit 2009 ishin në  një vizitë disa-ditore 

në Austri. Cilat ishin rezultatet e këtyre takimeve? 

Në këtë kuadër, sidomos politikanët e Partisë Popullore 

të Austrisë (ÖVP) ishin shumë të gatshëm të 

bashkëpunojnë me ne dhe të ofrojnë ndihmë në forcimin 

politik të Partisë Shqiptare Demokristiane të Kosovës 

(PSHDK). Zhvillimet politike që pasuan në Kosovë nuk 
na dhanë mundësi që t’i realizojmë ato ide.  

 

Ju keni qenë në krye të PSHDK për pothuajse një 

vit, për tu tërhequr pas  zgjedhjeve të fundit 

nacionale në Kosovë. Si e shihni të ardhmen e këtij 

subjekti politik? 
Unë nga jeta shumë e suksesshme akademike, pas një 

presioni për të pranuar të kandidohem për kryetar të 

PSHDK, erdha në ambientin politik që ishte shumë i 

mjegullt në përgjithësi në Kosovë, e në veçanti në 

PSHDK. Nuk pata fat politik që vërtetë këtë betejë 
shumë të rëndë ta fitoj. Gjithmonë kam besuar dhe 

vazhdoj të besoj se Kosovës i duhet një Parti 

Demokristiane që do të rrezatonte vlera të mirëfillta, por 

jo vetëm emër.  

  

Si do të duhej të organizohej jeta e  shqiptarëve në 

diasporë? 
Mendoj se ndihmën e Qeverisë, e sidomos të Ministrisë 

për Diasporë mund të bëhen shumë gjëra të mira, sepse 

një organizim i mirë i saj do të ketë ndikim edhe në 

jetën politike të vendeve ku jetojnë njerëzit tanë.  

 

Sipas jush, sa janë të rinjtë aktiv në shoqërinë tonë? 

Cila do të  ishte porosia juaj për ta? 
Të rinjtë janë shtresa më e çmueshme e çdo shoqërie. 

Për ta ilustruar këtë fakt kemi si shembull të mirë 

revistës tuaj “Dielli Demokristian” që po funksionon me 

sukses të plotë, pikërisht falë të rinjve. 

 

Cilat janë angazhimet tuaja të  tanishme 

profesionale? 
Jam profesor i rregullt në UP, ku mbaj ligjërata ne ciklin 

bachelor dhe master. Në Kolegjin Universitar ’’Fama” 
jam i angazhuar në cilësinë e profesorit honorar. 

Kontributin tim e jap edhe si anëtar i Këshillit Drejtues 

të UP. 

 

Intervistoi: Lush Neziri 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



            Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                   nr. 8: Vjenë, mars  2012 

 

26 

 

Histori 
 

Kuvendi i motrave të Loretos, Entaly 

Kalkutë, Indi 

7 shkurt 1948 
Kardinal perfektit 

të Kongregatës së Shenjtë për besimtarët e Romës 

 

 

Hirësi, 

 

Me lejen e me pëlqimin e më të përndriturës nënës M. Gertrude, udhëheqja më e lartë e përgjithshme e Institutit e të 

Lumturës Marisë Virgjër (Rathfarnham, Irlandë), kërkoj përvujtërisht që hirësia juaj të më lejojë t’ju drejtoj këtë 

kërkesë (peticion) që, njëherë për një herë, të më bëhet e mundur shekullarizimi për t’u liruar nga kushtet që më lidhin 

me Institutin e përmendur. 

Nga shtatori i 1946-shit Zoti i gjithëpushtetshëm është duke më thirrur që t’i përkushtohem krejtësisht një varfërie të 
plotë, sipas shembullit të Shenjtit të madh të Azisit, në shërbim të plotë të të varfërve në kasolle (bassifondi) e në rrugë 

të mjera (fatkeqe) të këtij qyteti e të vendeve të tjera, që të kujdesem për të sëmurët dhe për ata që janë buzë vdekjes, t’i 

shmang fëmijët e rrugëve nga mëkati e nga e keqja, t’u ndihmoj lypësve dhe të uriturve. Për ta përmbushur këtë mënyrë 

veprimi është e domosdoshme një jetë lutjeje dhe mohim i vetvetes: për t’u afruar me të varfrit nga më të varfrit është e 

domosdoshme të bëhesh si ata; për t’i afruar të varfrit tek Krishti është e qenësishme varfëria e plotë. 

Këto dëshira të mia dhe shumë të tjera ia kam parashtruar atit tim shpirtëror. Më ka bërë të pres shumë kohë; jam lutur 

dhe kam kërkuar lutje (nga të tjerët – v. ime) për të zbuluar se a është kjo vullnesa e Zotit. 

Pas disa muajsh, e bindur se s’ka qenë e nxitur nga motivime njerëzore, po nga dëshira që t’i përgjigjem një përkushtimi 

të veçantë (autentik), më ka bërë të mundur që t’i paraqes çdo gjë kryeipeshkvit të Kalkutës. 

Pas një viti të tërë Shkëlqesia e tij më ka autorizuar që t’i shkruaj të përndriturës nënës së përgjithshme, dhe, me lejimin 

e saj, po ju nis juve këtë kërkesë timen. Ndjej që, nëse duhet t’u shërbej më të varfërve të Indisë, është e domosdoshme 

të jetoj si indiane me indianë. Pra, nuk mund të mbes motër e Institutit të së Lumes Mari Virgjër. Në lejen e saj, e 
përndritura nëna jonë e përgjithshme, shton edhe mendimin e saj se do të ishte më e urtë që unë të kërkoja nga 

Kongregata e Shenjtë për besimtarët një eks-motërzim (murgeshëzim; exclaustrazione) që të mund të ruaj edhe më tej 

shekullarizimin, nëse gjithçka do të shkojë mirë. Isha e prirë të besoja se, nëse frymëzimi vjen nga Zoti – e unë jam e 

bindur se është kështu – nuk do të ishte mundur të dështonte, për këtë arsye kërkova shekullarizimin e menjëhershëm. 

Mund të gaboj në gjykimet e mia, e meqenëse dëshira ime e vetme është të përmbush vullnesën e Zotit, qysh tani i 

nënshtrohem asaj që Hirësia juaj do të vendosë.  

Kam hyrë në Institutin e së Lumes Mari Virgjër në tetorin e vitit 1928; më 1931 i kam bërë kushtet e para, ndërsa ato të 

pjekurisë më 1937 në Darjeeling. Punoj në Indi (Bengala) nga viti 1931. Jam e lindur shqiptare, por kam jetuar me 

prindërit e mi në Jugosllavi.  

Me tërë sinqeritet pranoj se s’kam as virtyte, as merita. Për mua është një mister si Zoti i mirë mund ta dojë (dëshirojë) 

këtë nga unë që jam kaq e varfër. Në të gjitha këto vite të jetës religjioze kam qenë shumë e lumtur që isha motër e 
Institutit të së Lumes Mari Virgjër, e kur më shkon në mendje ta braktis atë, më copëtohet zemra. Nuk e di pse Zoti i 

gjithëfuqishëm më fton për këtë jetë të re, po dua ta bëj vetëm vullnesën e Tij të shenjtë pa asnjë mëdyshje, çfarëdo që 

të më kushtojë. 

Dua të afroj shpirtra të tjerë (motra të tjera – v. ime) pranë meje për të përmbushur së bashku veprën e njëjtë, për t’u 

shërbyer më të përvuajturve, më të mjerëve e të përbuzurve midis të varfërve. Me miliona janë ata që jetojnë, në kushte 

të neveritshme të mëkatit, në katunde dhe në qytete të Indisë pa ditur asgjë për Zotin e për Krishtin. Ne do t’i afrojmë 

ata te Krishti e Krishtin (do t’u afrojmë) atyre. 

Hirësi, unë jam vetëm një motër e përvuajtur e nuk di të shprehem ashtu si duhet. Jam e sigurt se Hirësia juaj mirësisht 

do të më falë dhe, derisa ta vlerësojë kërkesën time, do të lutet për mua e do të më japë bekimin atëror. 

 

Shërbëtorja e përvuajtur 
e Hirësisë suaj në Krishtin 

Motra Maria Tereza, IBVM 

Në vajzëri  

zonjusha Gonxha Bojaxhiu1. 

 

 

 

 

                                                
1 Botuar në Madre Teresa, Sii la Mia luce. Gli scritti più intimi della “Santa di Calcutta”. A cura di Brian Kolodiejchuk. Rizzoli, 
Milano 2008, f. 123 – 125. 
Përktheu nga italishtja: Anton Nikë Berisha. 
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Shkruan: Prof. Dr. Lush Culaj-Instituti Albanologjik në Prishtinë 

 

  

 

   

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

Betejë kompromisesh 

Pikërisht, falë këmbënguljes së Vjenës u arrit një 

kompromis dhe u shpëtua aq sa mund të shpëtohej për 

rrethanat e kohës. Nga presioni austro-hungarez Rusia 

pranoi që qyteti i Shkodrës t’i mbetej Shqipërisë me 

kusht që Qeveria e Vjenës të hiqte dorë nga mbrojtja e 
Pejës, Prizrenit, Gjakovës dhe Dibrës, duke përfshirë 

këtu edhe malin e Taraboshit e të Lumës. Për ta zgjidhur 

çështjen të dyja palët u detyruan të bënin lëshime të 

reja. Rusia hoqi dorë nga Taraboshi dhe Luma, ndërsa 

Austria e interesuar për Shkodrën që rrezikohej nga 

malazeztë hoqi dorë nga Peja, Prizreni, Dibra dhe së 

fundi edhe nga Gjakova.  

Më 22 mars 1913 Konferenca e Ambasadorëve në 

Londër vendosi përfundimisht që Shkodra t’i takonte 

Shqipërisë, ndërsa Kosova dhe pjesët shqiptare të 

Maqedonisë t’i mbeteshin Serbisë dhe Malit të Zi. 

Megjithatë, Rusia në planin afatgjatë investonte në 
politikën e dështimit e të përçarjes: Ja çka do të 

deklaron ambasadori rus në Paris: “Unë jam plotësisht 

në favor të lëmë Austrinë që ta provojë aventurën e një 

Shqipërie “indipendente”. Është e pamundur të 

grumbullohen këta malësorë të egër e të paligj në një 

shtet. Kush do të jetë në gjendje t’i qeverisë ata! 

Megjithatë le të provojmë këtë eksperiment. Le ta lëmë 

Austrinë që për 20-30 vjet t’i zhvillojë makinacionet e 

saj nëpërmes konsujve të saj ose priftërinjve katolikë të 

vendit në Shqipëri. Një gjë është e sigurt, kjo do të çojë 

në fërkimin ndërmjet Italisë dhe Austrisë në Adriatik 
dhe ky është një rezultat për të cilin Rusia nuk do të 

pendohet. 

Por ja çfarë shkruan Freiherr Von Musulin që drejtonte 

degën kulturale-politike të Ministrisë së Jashtme 

austriake në vitet 1910-1916 në librin e tij DAS HAUS 

AM BALLPLATZ – SHTËPIA NË BALLPLAC: “Pa 

asnjë interes Monarkia Austro-Hungareze ka mbajtur në 

të gjithë rajonin e Shqipërisë katolike një rrjet kishash 

dhe shkollash, ajo përgatiste mësues shkollash dhe 

ndërtonte kisha. Në përputhje me vet natyrën e 

Monarkisë Austro-Hungareze aktivitetet tona kulturale 

në Shqipëri kanë pasur si objektiv edukimin dhe ngritjen 
e shpirtit nacionalist shqiptar”. 

Deri në vitin 1914 Austro–Hungaria dhe Italia kishin të 

njëjtën moto: Zyrtarisht, status aktual dhe mosndërhyrje 

në punët e brendshme të popujve ballkanik, por 

jozyrtarisht propagandë dhe aktivitet politiko–

komercial. 

 

Nga viti 1909 deri në vitin 1918 Austro-Hungaria 

ndërhynte për krijimin e një Shqipërie autonome, e cila 

do të ishte e varur nga ajo në pikëpamje ekonomike, 

kulturale e politike. Shqipëria autonome nën influencë 

të Austro-Hungarisë duhej të ishte aleati i saj kundër 

pansllavizmit dhe garancia për lundrimin e lirë nëpër 

ngushticën e Otrantos. Si legalizim i kësaj politike të 

diplomacisë vjeneze vepronte kultuspretektorati mbi 

katolikët shqiptarë. 

Edhe shkenca shërbente si instrument për të lidhur 

kontakte ndërmjet shqiptarëve dhe austriakëve dhe për 

të krijuar besim të ndërsjelltë me qëllim që Austro-

Hungaria të kishte një përkrahje kundër shtrirjes së 

pansllavizmit nga njëra anë dhe italianëve nga ana tjetër.  

Përfundimisht, mund të theksojmë se duke u nisur nga 

qëndrimet e shteteve të mëdha në raport me shqiptarët, 

të cilat pjesërisht i elaboruam më lart, sikur mos të ishte 

përkrahja austriake, pavarësisht nga interesat e saj 

strategjike, edhe ajo Shqipëri e gjymtuar vështirë se do 

të krijohej. 

(fund) 
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Shkruan: Pjeter Logoreci 

 

 

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

 

 

Si u dekorua më 1917 Kolë Rrota 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.... 

 
Mbas këtij vjeti ai vendos të kthehet në atdhe për t´ju 

kushtue jetës private e familjes. Mbas emnimit të Gjergj 

Pekmezit si profesor për gjuhën shqipe në institutin për 

gjuhët indogjermane në Universitetin e Vjenës në 1928-

të, Kolë Rota kthehet përsëri në Austri, por kësaj rradhe 

me detyrën e Konsullit të Shqipnisë në Vjenë, si edhe 

tue u angazhue me kujdesjen ndaj shqiptarëve që 

studionin e kuroheshin në Austri. Me vdekjen e Prof. 

Dr. Gjergj Pekmezit në 1938-ten, Prof. Kola ngarkohet 

me drejtimin e katedrës së gjuhës shqipe në Institutin e 

gjuhëve indogjermane në Universitetin e Vjenës deri sa 

del në pension mbas mbarimit të luftës së dytë botnore. 
 

Edhe mbas daljes në pension ai vazhdoi të ishte aktiv 

duke shkruar artikuj e studime mbi gjuhën shqipe. Kola 

ka mbajtun kontakte me familjen në Shkodër me anë të 

letërkëmbimit që nga vjeti 1960. Nipi i tij Rafael Rrota 

ka shënue: "Une Rafaeli kam pasë letërkëmbim me 

axhën Kolë, tue fillue nga mesi i vitit 1960. Në atë 

periudhë, baba Simon nuk ishte në gjendje me i shkrue, 

prandaj në letrat qi unë i dërgojshe e vejshe në dijeni 

mbi ecurinë e smundjes së babës Simon, e ma vonë me 

1964, për axhën, Pater Justinin.  
 

Në përgjigje të letrave më falenderonte gjithmonë e më 

porosiste qi mos me e harrue mbasi ishte në moshë të 

madhe. Letra e fundit e axhës Kolë mban datën 

10.02.1965, vetëm 5 ditë para se të vdiste". Gjatë 

qëndrimit të përhershëm në Austri, Kola udhtoi vetëm 4 

herë për në Shqipni. Të parën herë në qeshor të 1905-

sës për të vizitue familjarët mbas tërmetit katastrofal qi 

ra në Shkodër. Me 1929 e 1932 erdhi me shërbime në 

Tiranë si punonjës i ministrisë së jashtme, e të katërtën 

herë më 28 nandor 1937 i ftuem nga shteti shqiptar në 

funksionin e Konsullit në Austri, në kremtimin e 25 
vjetorit të shpalljes së Pamvarsisë së Shqipnisë. Kola 

kje martue dy herë. Gruaja e parë Maria i vdes në vjetin 

1940 e dëshprueme nga vdekja aksidentale e djalit të 

vetëm që e pat me burrin e parë. Ai kalon disa vjet në 

vetmi e vendosë të martohet për së dyti me Marianën 

(Maria), e cila ka vdekë 3 vjet mbas tij. Kola nga të dy 

martesat nuk ka pasë fëmijë. Ai vdes në Vjenë me 15 

shkurt 1965 në moshën 85 vjeçare. E fusin në dhe në 

vorrin e familjes së bashkëshortes Marie, në Grinzing, 

në Gruppin 8, Radhen 1, Numër 5. 

 

Në detyrë 

Në vjetin 1922 hapet konsullata e parë shqiptare në 

Vjenë, e Kola emnohet Sekretar i Konsullates me 

Konsull Prof. Dr. Gjergj Pekmezin i cili qëndroj në këtë 

detyrë deri në vjetin 1924, kur u zëvendsue nga Konsulli 

i ri Dr. Nush Bushati. Aktiviteti i Kolës në Konsullatë 

vazhdon deri me 1926. Pas një kthimi të shkurtër në 

Shqipëri, në 1928-të, Kolë Rota kthehet përsëri në 

Austri, por kësaj radhe me detyrën e Konsullit të 

Shqipnisë në Vjenë, si edhe tue u angazhue me 

kujdesjen ndaj shqiptarëve që studionin e kuroheshin në 

Austri.  

 

Kolë Rrota me gruan e parë 

Marien dhe të birin e saj 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në mes Gjergj Pekmezi, nga 

e majta e tij Anton Paluca, 
nga e djathta e tij në këmbë 

Kolë Rrota. Të tjerët nuk 

dihet me saktësi se kush janë, 

por mendohet se janë 

anëtarë të shoqërisë "Dija’’ 

apo ‘’Djaleria’’, ish-studentë 

në Vjenë 

 

 

Kopje e regjistrit nga 

varreza qëndrore e Vjenës ku 

shënohet pagesa e taksës që 
Kolë Rrota ka bërë për 

varrin e Imzot Kaçorrit 

(djathtas) 

 

 

  

Guri i varrit i Kolë Rrotes të 

cilin autori i këtij shkrimi e 

ka zbuluar pas shumë 

kërkimesh 
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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 

 

At Shtjefën Gjeçovi 
 (pjesa e dytë) 

 

Në fushën e letërsisë, krijimtaria e tij është mjaft e gjerë por e panjohur 

pothuajse fare nga shqiptarët pas vitit 1944 për ato arsye që tashmë dihen. 

Mjaft dorëshkrime të tij u plaçkitën dhe shkatërruan nga komunistët kur 

bastisën Kuvendin Françeskan të Gjuhadolit në Shkodër në vitin 1946. At 

Gjeçovi, në fushën letrare është vlerësuar edhe nga dijetarët e mëdhenj të 
kësaj fushe si: nga prof. Karl Gurakuqi i cili shkruan: “Gjeçovi botoi në 

Shkodër në vjetin 1910 vëllimin e bukur me titullin “Agimi i Gjytetnis” 

kushtuar At Gjergj Fishtës, ndër fletët e të cilit frynë gjithkund një erë e 

pastër ndiesishë të flakta atdhetare. Asht për tu shenuem në këtë vepër nji 

studim i hollë mbi fjalorin e gjuhës shqipe, ku rrihet çashtja e pastrimit të 

fjalëve te huja, të kujdesit në të folur pa gabime dhe të mënyrës së mbledhjes 

së fjalve nga goja e popullit’’. Përveç këtij libri, kemi nga penda e tij edhe 

përkthimin e dramës në tre akte të Pjetër Metastasit “Atil Reguli” (1912); 

“Shna Ndou i Padues” mbas Dal-Gal (1912); “Vajza e Arleans-it a Joana 

d’Ark” 1915 (Zhan D'Ark-Franceze). etj.  

Si themelues i arkeologjisë sonë kombëtare At Shtjefën Gjeqovi është 

vlerësuar dhe njohur edhe nga dijetarë të huaj të kësaj fushe si: Dr. Ugolini, 

drejtor i misionit arkeologjik italian që erdhi edhe në Shqipëri, nga Prof. 

Marucchi në ekspoziturën e Vatikanit, nga Prof Nopçe etj. Ai ishte me të 

vërtetë një shkencëtar i mirëfilltë në këtë fushë ku la thesare me vlera të 

mëdha kombëtare, të zbuluara prej tij, të cilat ruheshin në Muzeun e 
Kuvendit të Gjuhadolit, si Unaza e njohur e Gjeçovit, armët ilire, Zoja e 

Zezë e daltuara në dru, enë të vjetra prej balte etj. Ka botuar mjaft artikuj në 

shumë revista e fletore të kohës mbrenda e jashtë vendit me pseudonimin 

“Lkeni i Hasit”. Shkopi i Tij i daltuar në dru asht një vepër arti në vete. 

Është ruajtur deri vonë në muzeun e qytetit të Shkodres. Madhështia e At 

Gjeçovit ka mbetur në fletët e praruara të veprës së çmueshme dhe të 

pavdekshme “Kanuni i Lekë Dukagjinit”, me të cilën autori arriti të gjunjëzoj 

shpifësit dhe mashtruesit e vazhdueshëm-armiq të popullit shqiptar, duke u 

treguar me fakte se kush jemi ne dhe nga erdhëm për qëllimin e madh të 

ruajtjes së identitetit tonë kombëtar dhe fetar.  

Të gjitha mendimet dhe vlerësimet e At Fishtës, Don Lazër Shantojës, Prof. 

Karl Gurakuqit, Prof Ndoc Kamsit, ....etj. për këtë Kanun do të përmblidhen 

mbrenda parathënies së kësaj vepre prej të madhit Faik Konica, i cili ka 

arritur me penden e tij të artë të daltojë  në shkëmbijtë shqiptar këto fjalë: “At 

Gjeçovin e pata njohur me anë letrash disa vjet përpara luftës Ballkanike. Më 

1913 shkova në Shkodrë dhe atjè, në Kuvënt të Franciskânëve, nji ditë u 

njohëm me sy e me fjalë të gjalla. Mendimet nderimi që kisha patur për At 
Gjeçovin për së largu, m'u-shtuan ca mê tepër që kur u poqëm. I mesëm nga 

gjatësia e trupit, pakë si i thatë, me një palë sy të zeza ku shkëlqente mendia 

po dhe zëmërmirsia, At Gjeçovi fitonte menjëherë besimin dhe dashurinë. 

Fjalët i kish të pakta po kurdoherë në vënt. Vetëm kur në të kuvënduar e 

sipër takohej ndonjë pikë mi të cilën kish dituri të veçantë - si për shembëll 

Kanuni i Lek Dukagjinit ose vjetëritë greko-romane - At Gjeçovi çelej ca më 

gjatë, dhe atëher ish gëzim t'a dëgjonte njeriu. Aso kohe At Gjeçovi ish 

"famullitar", domethënë prift i ngarkuar me shërbimin e një fshati ose rrethi, 

dhe rronte në Gomsiqe, i pari katund i Mirditës afër nga Shkodra n'Orosh. A 

i vemi musafirë At Gjeçovit ndonjë ditë të kësaj jave, më pyeti një herë At 

Fishta, me të cilin píqesha çdo ditë në Shkodrë. Mendimi i një vizite At 
Gjeçovit më pëlqeu pa masë. Ashtu, pa humbur kohë, u nisëm. Një gjë për të 

vënë re, dhe që më mbushi me habí dhe trishtim, është se nga Shkodra gjer 

në Gomsiqe, një udhëtim shtat a tet 

orësh me kali, nuk gjetmë as katunt 

as shtëpí; veç një hani të varfër, ku 

qëndruam për të pirë kafe, s'pamë 

gjëkundi ndonjë shënjë gjallësie: 
një vënd i zbrazur e i shkretë, si i 

harruar nga Perëndia dhe nga 

njerëzit. Po mërzia e udhëtimit na u 

shpërblye përtej shpresës posa 

arrijtëm në Gomsiqe, ose, që të 

flasim me drejt, në famullí të 

Gomsiqes, - se katundi vetë i 

shpërndarë, një shtëpi këtu, një 

shtëpi nja dy mile më tej, as që 

dukej. Famullia - një bina prej guri, 

e ndritur dhe e pastër, gjysm' e 

zbrazur nga plaçka po e mbushur 
dhe e zbukuruar nga zëmëra e 

madhe dhe nga buzëqeshja e të 

zotit shtëpisë-qëndronte, 

mirëpritëse dhe e qetë anës një 

lumi. Këtu jetonte Gjeçovi. Këtu e 

kalonte jetën, në mes të lutjes e 

mësimeve, një nga njerëzit më të 

lartë që ka patur Shqipëria: një 

lartësí e përulur, në mund t'afroj e 

të lith dy fjalë aqë të perkundërta; 

një lartësí shpirti dhe mendjeje e 
panjohur nga njeriu vetë, i cili, bir i 

vërtetë i të Varfërit t' Assisit, në 

pastërti e në vobëksí të zëmrës së tij 

e dinte veten të vogël.. Kohën që i 

tepronte, At Gjeçovi ja kushtonte 

studimit. Merrej ateher me institutat 

e vjetëra të Shqipërisë, nga të cilat 

një që arriti deri në ditët tona dhe 

ky është "Kanuni i Lekë 

Dukagjinit". Askush nuk mund t'i 

afrohej At Gjeçovit në diturin e 

këtíj Kanuni. Na tregoi një 
dorëshkrìm nja dy-mijë faqesh, 

sudim i palodhur e i hollë ku kish 

mbledhur, radhitur e ndritur të 

gjitha sa kanë mbetur nga 

mendimet juridike të Shqipërisë në 

Kohën e Mesme, mendime të cilat 

ngjan t'i kenë rrënjët shumë përtej 

Kohës së Mesme’’.  

(fund) 
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  Përmblodhi: Prof. Mhill Shala 

 

 Gjeçovi dhe kryevepra e tij ’’Kanuni i Lekë Dukagjinit’’ 

 
 

 

 

 

At Shtjefë Gjeçovi (1874-1929) u 

lind në Janjevë, vendbanim ky i 

vjetër në Kosovë, dikur qendër e 

njohur tregtare për Ballkan me 
nje specifikë të veçantë me lidhje 

të mira tregtare me Kroacinë.  

 

Pas kryerjes se studimeve 

teologjike me 25 korrik 1896 ai 

emërohet meshtar franceskan në 

Troshan të Shkodrës. Në vazhdim 

shërben si famullitar nëpër vende 

të ndryshme të Shqipërisë dhe në 

Kosovë, si në Pejë, Laq, Gomsiqe 

e Shkodër duke përfunduar jetën 

në Zym të Hasit. 

 

Është vështirë dhe e pa mundur që 
me një shkrim të tillë të shkruhet 

për Gjeçovin, por për hir të 

vlerave të tija kolosale dhe të 

pakrahasuara është e udhës bile ta 

përkujtojmë dhe t’i ripërtrisim 

kujtimet për të. 

Kurrë nuk duhet harruar së 

Gjeçovi ishte një teolog i madh, 

letrar i fortë, patriot e guximtar 

kur i bie shuplakë mësuesit serb të 

asaj kohe duke i kundërshtuar për 

gjuhën shqipe. Ai ishte edhe 
atdhetar i pakrahasuar, arkeolog, 

mbledhës i folklorit dhe    

etnolog.  

 

Viteve të fundit të jetës autoritetet 

borgjeze të vendit që e përcillnin 

dhe kishin dijeni për veprimtarinë 

e mëparshme për lirinë dhe 

barazinë kombëtare, si dhe në 

fushën e kulturës dhe shkencës e 

konsideruan si të rrezikshëm për 
interesat e regjimit. Gjatë 

qëndrimit gati dy-vjeqar në Zym 

parreshtur është interesuar për 

çeshtjet e ndryshme të traditës 

popullore, vjetersisë arkeologjike 

si dhe përpjekjeve që tu mësoj, 

madje edhe fshehurazi shkrim-

leximin shqip duke ju shpërndarë 

libra në gjuhën shqipe, gjë që jep 

të kuptojmë një afërsi dhe besim  

reciprok me popullin. Në këtë 
mënyre u bë edhe më i dyshimtë 

për pushtetin  që e kishte të pamundur që ta ndalonte që të merrej me këto punë . 

Por, veprimtaria e Gjeçovit për të mirën dhe kulturën kombëtare u ndërpre me 

vrasjen e tij të kurdisure dhe në bashkëpunim me vet shqiptarët e vendit duke u 

kthyer nga Prizreni për Zym në një kodër afër Zymit. 
 

Vlen të thuhet se Gjeçovi filloi veprimtarinë letrare në kohën kur bëheshin 

përpjekje të mëdha politike e kulturore. Ai del në skenë si letrar, si mbledhës i 

kulturës e visarit të popullit duke ushqyer respekt të madh për gjuhën shqipe, si 

dhe në disa diciplina shkencore.   

 

Gjeçovi botoi me emër, por edhe me pseudonime edhe si ’’Komnen Kanina’’ 

në revistat e kohës si "Albanija", "Hylli i Drite", "Populli", etj. Përveç kësaj, 

Gjeçovi është marrë edhe me përkthime, sidomos të librave kishtar.  

 

Vepra më me rëndësi të madhe e tij padyshim është ’’Kanuni i Lekë 

Dukagjinit’’ i cili ka vlera të mëdha shkencore. Askush nuk mund t’i afrohet 
Gjeçovit në diturinë e këtij kanuni. Dorëshkrimi fillestar përbehëj nga 2. 000 

faqe studim të palodhur. Kjo përmbledhje e shquan Gjeçovin si studiues si dhe 

i solli një varg lëvdatash në qarçet shkencore të Evropës ku i dhanë titullin 

’’Doktor Nderi’’ në Universitetin e Lajpcigut. 

 

Kanuni është i përbërë prej 12 librave të radhitur sipas vlerës dhe rëndësisë së 

tyre, si me poshtë: 

Në librin e parë është: Kisha, hija e kishës, varret, prona e kishës, famullitari, 

rrogtari, puntorja e kishës; 

Në librin e dytë: Familja,familja e kuptueme në vetvedi; 

Në librin e tretë: Martesa, përcaktimi dhe mënyrat e martesës; 
Në librin e katërt: Shpi, gja e pronë; 

Në librin e pestë: Puna; 

Në librin e gjashtë: Uhaja; 

Në librin e tetë: Ndera; 

Në librin e nëntë: Damet; 

Në librin e dhjetë: Kanuni kundër mbrapshtive; 

Në librin e njëmbëdhjetë: Kanuni i pleqnisë; 

Në librin e dymbëdhjetë: Shlirime e përjashtime. 

 

Çdo libër në gjërësi i ka nenet dhe ligjet e parapara me kanun. 
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Përmblodhi: Zef Ndrecaj, Austri                 

 

   

 
 

 

Treva e Lugut të Drinit të Bardhë dhe shkolla shqipe 
(pjesa e parë) 

 

Rruga për hapjen e shkollës shqipe në historinë Lug Drinase dhe atë shqiptare, ishte aq e vështir por edhe krenare dhe 
tejet e guximshme 

 

Pos popullatës  kontribut 

vendimtar dhanë klerikët katolik 

shqiptar të cilët punuan me një 

përkushtim të veçantë në ngritjen e 

vetëdijes kombëtare. 

 

Dhjet vite pas hapjes se shkollës së 

parë shqipe në Korçë (1887) edhe 

në Zllakuqan të Klinës, 

përkatësisht  në qendër të Lugut të 
Drinit të Bardhë u hap shkolla 

shqipe, dhe atë pikërisht me 25 

korrik 1897, në kishën (çelen –

mësonjëtoren) e kësaj  kishe, ku 

për të shërbyer kishte ardhur frati 

dhe atdhetari i devotshëm At 

Shtjefën Gjeçovi. Kjo hapje u bë 

pikërisht në ditën e shugurimit të 

tij  në kishën e porsandërtuar  po 

atë vit, pra me 1897 në Zllakuqan 

të Klinës. 
 

Fjalët e para të At Gjeçovit  nga të 

pranishmit u përcjelljen me lot dhe 

kureshtje të madhe ’’…Ta hapim 

shkollën shqipe sepse këtu qëndron 

përkushtimi i ynë kombëtar’’. 

 

Vetëm për disa kohë  rreth abetares 

shqipe frati tuboi nxënës jo vetëm 

nga fshati por edhe rrethi i gjërë i 

trevës së Lugut të Drinit, por 

kishte edhe nxënës tjerë pa marrë 
parasysh besimin, që vërteton më 

së miri përkushtimin kombëtar. 

   

Në shkollë u përfshinë kryesisht 

nxënës nga treva si ajo  e 

Zllakuqanit, Radullocit, Ranocit, 

Krushevës  së Madhe dhe  asaj të 

Vogël, Budisalsit, Klinës,  

Corovikut, Doberdolit etj.  Disa 

nga nxënësit që vijuan mësimin në 

atë kohë në këtë mësonjëtore që 
njihen edhe si nxënës të Shtjefën 

Gjeçovit janë: Pjeter Cula 

(Leskoc), Mark Lleshi (Ranoc), 

Llesh Gjon Lleshi, Pjetër Kola, 

Lask Përlaska, Cub Përnoka 

(Zllakuqan), Tun Gjergji 

(Krushevë e Vogël), etj. Vlen të 

theksohet se në shkollë mësohej  

përgjithësisht gjuha amtare, 

historia kombëtare, mësimi fetar 

dhe elemente tjerë gramatikor e 

mësimor. 

 

At Shtjefen Gjeçovi në shkollën e 

Zllakuqanit punoi me zellin më të 

madh të një kleriku por edhe të një 
patrioti të devotshëm. Ai me punën 

e tij tregoi edhe aftësitë e tij prej  

një shkencëtari të vërtetë. Në 

hulumtimet historike dhe 

arkeologjike përgjatë tërë trevës 

por  edhe në ngritjen e vetëdijes 

kombëtare. Qela–mësonjëtorja e 

vogël e kishës së Zlllakuqanit u bë 

vatër e dijes dhe kulturës 

kombëtare. Por edhe kabinet i At 

Gjeçovit për punët e tij gjuhësore, 
folklorike, arkeologjike dhe letrare 

e historike. Gjeneza e shumë 

zbulimeve dhe hulumtimeve në 

trevën e Lugut të Drinit dëshmoi 

kudo etnitetin iliro-shqiptar dhe ato 

ju  mbeten brezave të tëra dhe vet 

nxënësve përkushtim dhe kujtesë  

e një rilindje kombëtare të asaj 

kohe. 

 

Edhe pas daljes së tij nga kjo kishë 

At Gjeçovi në tërë trevën mbeti i 
pranishëm në jetën dhe 

përkushtimin e përhapjes së dijes 

kombëtare në këtë regjion të 

Dukagjinit. 

 

Pas shkuarjes së At Gjeçovit për të 

shërbyer në Laç, rrugën e tij të 

devotshme e zhvilluan edhe klerikë 

të tjerë si, At. Luigj Kurti (1899), 

At  Fran Koliqi (1900), pastaj Frati 

Merditor nga Temali At Mikel 
Temali (1905-1908) i cili në 

misionin e tij u dallua në veçanti 

me shpirtin e një atdhetari. Më pas, 

për të shërbyer në këtë kishë 

erdhën edhe At Filip Palaj dhe At 

Engjëll Palaj, ky i fundit edhe më 

parë ishte vënë në krye të 400 

burrave të Lugut të Drinit dhe ju 

bashkua forcave çlirimtare të Isa 

Boletinit. At Engjëll Palaj me tu 

vënë në krye të këtyre forcave 

vullnetare Lugdrinase masës së 

tubuar ju tha: ’’Unë nuk po 

largohem nga misioni i im i 

shenjtë, por në këtë moment 

konsideroj se misioni i im ma i 
shenjtë është çlirimi i vendit’’. 

 

Kontribut të veçantë gjatë viteve  

1910-1912 dhanë edhe dy 

atdhetaret: At Luigj Palaj  dhe At 

Kelment Miraj, të cilët me tërë 

përkushtim ndihmuan në lëvizjen 

për shpalljen e mvetësisë së tokave 

shqiptare. 

(vijon) 
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Shkruan: Baki Ymeri, Bukuresht/Rumani 

U lind në vitin 1949. Studioi në Vjenë (1974) dhe Bukuresht (1975). Kreu gjuhën dhe letërsinë shqipe 

në kuadrin e fakultetit filozofik të Universitetit të Prishtinës (1982). Poet, përkthyes, eseist dhe 

publicist. Bashkëpunon me shtypin shqiptar të Kosovës dhe Maqedonisë. Përkthen letërsinë shqipe në 
gjuhën rumune dhe anasjelltas. Është veprimtar i dalluar i Bashkësisë Kulturore të Shqiptarëve të 

Rumanisë, iniciator për themelimin e Shoqatës së Miqësisë Rumuno-Shqiptare, redaktor dhe sekretar i 

redaksisë së revistës ’’Shqiptari’’ në Bukuresht, anëtar i Lidhjes së Shkrimtarëve të Rumanisë. 

 

Drita e Dashurisë 
(pjesa e parë) 

 

Dëshmi historike të krishtërimit shqiptar në 

Rumani 
Sipas një dokumenti të motshëm (Thirrje Shqiptarëve 

të Bukureshtit), lëshuar nga Zyra e Komunitetit 

(Pleqësia e Shqiptarëve Orthodhoksë), datuar në 

Bukuresht më  “14 Vjeshtë 1911”, kuptojmë se “Me 
rastin e ardhjes së At Fan Nolit në qytetin tonë, 

muarmë leje prej zëvendësit të mitropolitit (të) Ungaro-

Vllahisë, Hirësisë së Tij Imzot Theodos, dhe prej 

ministrit të kulteve, Shquarësisë së Tij Z. C. Arion, për 

të meshuar shqip në Biserica Doamnei, Calea Victoriei, 

Palatul Nifon, një nga kishërat më qentrale të 

Bukureshtit. At Fan Noli do të meshojë pesë herë në 

qytetin tonë. E para meshë do të mbahet të Dielën që 

vjen, më 18 Vieshtë e I-rë (shtator), më 9.30 orë të 

mëngjezit. (Mbrëmësorja do të bëhet të shunë më 6 

mbrëmane. Një kor, i drejtuar prej meshkujve të 

musikës Z. Thanas Dimitrescu, do të këndojë hymniet 
liturgjike shqip. Pas Ungjillit, At F. S. Noli do të 

predikojë mi këto subjekte: Të Dielën që vjen, 

“Porosit’ e Krishtit”; të Dielë, 25 Vjeshtë I, “Prifti i 

lik”; të Dielën, 2 Vjeshtë II (tetor), “Man i Zaktheut”; 

të Dielën, 9 Vjeshtë II, “Zëri në shkretëtirë”; të Dielën, 

16 Vjeshtë II, “Vdekja e të çmendurit”. E ftuam prej 

Amerike priftin e parë dhe themeltarin e Kishës Shqipe 

që të dëgjojmë dhe në Bukuresht meshë dhe predikim 

në gjuhën tonë kombëtare. Eni pra të gjithë, burra, gra 

e fëmijë, të dëgjoni! Nga shumica që do të vijë të  

Dielën në kishë, bota do të kuptojë sa Shqiptarë në 
Bukuresht duan t’i falen Zotit në gjuhë të tyre.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Shqiptarët në kohën e Pjetër Bogdanit 

 

Nga një dokument tjetër (Bashkatdhetar i Nderuar, 

fletërrufe në gjuhën rumune drejtuar edhe Nikolla 

Naços në adresën Calea Moshilor Nr. 388), qysh në 

mars të vitit 1911, Komuniteti Ortodoks Shqiptar i 

Bukureshtit nxjerr në pah të vërtetën se “Pas 

përçapjeve të Eforo-Epitropisë shqiptare, e zgjedhur 

nga Zotërinjtë Tuaj, Mitropolia e Rumanisë i ka 

akorduar këtij Komuniteti autorizimim zyrtar për të 

patur një lokal të vetin për lutje, në të cilin priftërinjtë 

shqiptarë kanë rastin të zhvillojnë tërë shërbimin e 

shenjtë në gjuhën shqipe. Ky favor i veçantë na është 

lejuar falë njerëzve të shtetit rumun dhe përmes kësaj 
mënyre ka ardhur koha për kombin shqiptar që të 

organizohet themelisht në truallin mikpritës të 

Rumanisë dhe të ketë vatra kombëtare autonome, 

absolutisht të nevojshme për afirmimin dhe 

përforcimin paqësor të vetëdijes kombëtare shqiptare. I 

bëjmë një apel, pra, atdhetarizmit Tuaj të zjarrtë për të 

cilin keni dhënë dëshmi në të gjitha momentet 

vendimtare për kauzën nacionale shqiptare, që të keni 

mirësinë që si Ju, poashtu edhe miqtë Tuaj, krahas 

atyre që i lusim të intervenojnë me këmbëngulje, të 

merrni pjesë në mbledhjen e madhe kombëtare që do të 

mbahet të Dielën, më 13 Mars të këtij viti, në Sallën 
Eforiei, në orën 2 pas dite, në rend të ditës duke qenë 

çështja urgjente për të marrë qëndrim lidhur me lokalin 

e parë për lutje të këtij komuniteti”. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Petër Bogdani në banknotë shqiptare 

 

Nga një fletërrufe tjetër (në gjuhën rumune), datuar në 

Bukuresht më 21 Dhjetor 1909, nga ana e Komunitetiut 

Ortodoks Shqiptar, kuptojmë se “U bëhet e njohur 

Anëtarëve të Nderuar të Komunitetit tonë, se Eforo-

epitropia në mbledhjen e saj më 20 Dhjetor të këtij viti, 

është mbajtur nga Zotërinjtë Kristu A. Zhapa (kryetar), 

Erakle Duro dhe Thoma I. Çami (nënkryetarë), Nikolae 

M. Koçiu, Vasile Tarpo, Pandele I. Evangjeli, Tënase 
Kantili, Gjeorgje A. Ciko dhe Nikolae Ionesku 

(këshilltarë), Andrei Ion Boria (arkëtar) dhe Vasile 

Zografi (sekretar). Me këtë rast, pranë mijëra 

falënderimeve drejtuar anëtarëve të Komunitetit dhe 

një apeli të ngrohtë, që të kenë mirësinë për të marrë 

pjesë në shërbimet e shenjta të kremteve të mëdha 

kristiane që po afrohen, në Kishën Shën Gjergji i 

Vjetër (Calea Moshilor), ku të gjithë do të lartësojmë 

lutjet tona të bashkuara ndaj Gjithëtëfuqishmit në 

gjuhën tonë kombëtare. 

(vijon)

http://sq.wikipedia.org/wiki/1949
http://sq.wikipedia.org/wiki/Kosov%C3%AB
http://sq.wikipedia.org/wiki/1982
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Kulturë 

  

  Shkruan: Bajame Hoxha-Çeliku, Belgjikë 
Bajame Hoxha - Çeliku, u rrit nëpër kampet e intërnimit me punë të detyruar. Pas viteve '90 doli nga kampet e përqëndrimit dhe 

vazhdoi studimet. Ndërkohë iu dha e drejta për të botuar të gjitha ato që sistemi i kalbur i E.H. ia mohoi. Ajo tani jaton bashkë 

me familjen e saj, burrin e tre fëmijët në Bruksel (Belgjikë), ku fitoi Azilin politik. Bajame Hoxha-Çeliku është Anëtare e 

Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë që nga viti 1998. Ka botuar pas demokracisë njëmbëdhjetë libra dhe pesë 

libra i ka në shtëpi botuese ku së shpejti do të dalin në qarkullim. Ajo shkruan në  prozë, në poezi, për të rritur dhe për fëmijë. 

 

 

 

Librat që ka shkruar: 

"Përtej dhimbjes"-roman 

"Nata e një martese"-roman 

"Vajet e Pranverës"-roman 

"Diku aty"-poezi  

"Gjysma ime"-poezi  
"Puthmë"-poezi  

"Ana dhe Klajdi"-poezi për fëmijë 

"Miu miu kacamiu"-poemë për fëmijë 

"Tomi dhe Zherri"-poezi për fëmijë 

"Blinera"-libër për fëmijë (tregim në vargje) 

"Lea"-libër për fëmijë (poemë) 

 

ENDET VETMIA 

Në dashurinë tënde të shtirur  

endet vetmia 

si merimangë helmuese 

që nxinë, 

dhe ti se ndjen, fatkeqësisht 

që ajo të helmon dashurinë. 

 

 

KEQARDHJE  

Oh, 

sa keq më vjen 

që jetës s'ia thitha dot 

aromën që më pëlqeu, 

siç thith lulja 

vlagën 

nga dheu... 

E çuditshme, por e vërtetë-dy artistë me të njëjtin emër dhe mbiemër
2
 

 

 

 

 

 

 
Ju duket e çuditshme por është e vërtetë! Ja ku u sjellim sot një lajm ku të dy artistët shqiptarë merren me muzikë, 

jetojnë larg vendlindjes, Kosovës, dhe kanë të njëjtin emër dhe mbiemër. Të dy quhen Mark Marku. 

 

Besoj se për talentin që u vlerësua shumë në “Kroacia kërkon një yll”,  Mark Markun nga Prizreni keni dëgjuar, ndërsa 

tjetri është një talent po më këtë emër dhe mbiemër por që jeton në Vjenë në Austri dhe është nga Gjakova. Një tjetër 

fakt i vërtetë është se të dy këngëtarët janë shumë miq me njëri-tjetrin dhe janë takuar  disa herë, mes tjerash gjakovari 

ka qenë në gjysmë finalen për të mbështëtur adashin e tij në Zagreb. 

 

Deri tani në botën shqiptare mund të themi se është rasti i dytë ku dy artistë kanë të njëtin emër dhe mbiemër, siç është 

ai i këngëtarin Ilir Shaqiri dhe balerinin shqiptar të famshëm në Itali me po këtë emër dhe mbiemër. 

/Maksim Gjokaj/Kosova Sot/  

                                                
2
 Artikulli në Albavipnews (1 shkurt 2012): http://albavipnews.blogspot.com/2012/02/strange-but-true-two-artists-with-same.html 

 

http://albavipnews.blogspot.com/2012/02/strange-but-true-two-artists-with-same.html
http://4.bp.blogspot.com/--48LREfuLZY/Tylgb9IC0cI/AAAAAAAABYU/Zy-xVpU2_tw/s1600/mark+marku+1+dhe+mark+marku+2dy+markat=.jpg
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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 ndryshme shqiptare. Për më 

shumë informacione vizitoni web-faqen e LSHFA:  

http://www.albanischefussballiga.at/ 

 

Në LSHFA kanë të drejtë të luajnë të gjithë ekipet shqiptare ose shoqatat shqiptare që në fillim të vitit aplikojnë për 

regjistim në LSHFA. 

 

-Sistemi i ligës bazohet në një sistem turneu; 

-Luhet në fushe të vogël; 

-Shënohen pikët dhe formohet tabela sipas pikëve të grumbulluara. 

 

Në fund të vitit: 

-Shpallet Kampioni i vitit; 

-Zgjidhet Futbollisti i vitit; 

-Portieri i vitit; 
-Golshënuesi i vitit; dhe 

-Ekipi Fair Play. 

                                

                                                                                                                Lahuta e Malësisë-ekipi kampion për vitin 2011 

 

Edhe në këtë sezon, nga sportdashësit, përfaqësuesit e ekipeve dhe pjesëmarësit e LSHFA do të kërkohet që gjatë 

turneve të veprohet me përgjegjësi brenda dhe jashtë tereneve sportive, si dhe të respektohen rregullat dhe statuti i ligës. 

Kryesia e LSHFA ju dëshiron ekipeve anëtare suksese në vitin garues. 

 

 

Tabela e klubeve të LSHFA për vitin 2012 
1. Shqiponja 

2. Kf Struga 

3. Lahuta e Malësisë 

4. Fc Timi 

5. Fc Megi 

6. Fc Vllaznimi 

7. Shks Afrim Zhitia 

8. Shks Mërgimi 

9. Bish Wien 

10. Gostivari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ekipi Përfqësues-Reprezentacioni i LSHFA (2011) 

 

http://www.albanischefussballiga.at/
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Shkruan: V. Muhaxheri 

 

 

 

 

 

 

 

Tifozët e kombëtares shqiptare 

(pjesa e tretë) 

 

Përveç organizimit të tifozërisë për ndeshjet e 

kombëtares shqiptare, Tifozat Kuqezi (TKZ) njihen 

edhe si grupim që ngrit zërin sa herë që qeveria 

shqiptare mbyll sytë ndaj ofendimeve greke, serbe, etj. 

Mjaft protesta kundër shtrirjes së sovranitet grek në 

trojet shqiptare kanë qenë gjithmonë masivikisht të 
mbështetura nga TKZ-ja. TKZ-ja ka protestuar kundër 

të gjitha regjimeve të deritashme për çdo veprim anti-

kombëtar.  

 

Puna e TKZ-së është e ndarë sipas grupeve punuese. Në 

çdo grup punues janë të kyçur nga disa anëtarë të cilët i 

kushtojnë mjaft kohë aktiviteteve të lidhura me grupin e 

tyre. Për shembull, ekziston grupi punues për 

koreografitë, grup ky përgjegjës për çdo koreografi që 

shfaqet në stadium. Pastaj, kemi grupin e këngëve, 

grupin për komunikim, grupin për kartelat e anëtarsisë, 
grupi përgjegjës për facebook, the twitter, etj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Të gjitha këto grupe punuese janë pjesë e forumit në 

faqen www.tifozatkuqezi.com, forum ky i mbyllur për 

publikun e gjërë dhe i hapur vetëm për anëtarsinë e e 

TKZ-së. Në kuadër të faqes ekziston edhe “Dyqani 

Online” ku shiten artikujt e dizajnuar nga Tifozat 

Kuqezi. Kohëve të fundit është punuar mjaft dhe çdo 
artikull nga 13 produktet e ofruara në dyqan mund të 

dërgohet edhe jashtë Shqipërisë dhe pagesa bëhet me 

Paypal. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKZ-ja mundohet të jetë e pranishme në çdo ndeshje të 

kombëtares, pa marrë parasysh se ku zhvillohet ajo. 
Përveç ndeshjeve të kombëtares A, TKZ-ja ka ndjekur 

edhe ndeshjet e kategorive të reja, ka ndjekur edhe 

sportistë shqiptarë në sporte individuale, si për shembull 

boksierin Nuri Seferi.  

 

Vlen të theksohet se bashkëpunimi i TKZ-së me 

policinë shqiptare dhe Federaten e Futbollit të 

Shqipërisë (FFSH) ka qenë shumë i mirë, edhe pse në të 

kaluarën ka pasë mjaft kritika drejtuar këtyre organeve 

për çështje të ndryshme. Kritikat adresuara policisë 

shqiptare, zakonisht asaj të Tiranës kanë qenë zakonisht 

të lidhura me pengesat e krijuara për tifozët gjatë 
vendosjes së transparentëve, flamujve dhe gjatë 

realizimit të koreografive. Kritikat e adresuara ndaj 

FFSH-se zakonisht kanë qenë në lidhje me ndërrimin e 

shpeshtë të trajnerëve, duke mos u mundësuar atyre që 

të angazhohen në mënyrë afatgjate për krijimin e një 

ekipi të mirëfilltë kombëtar, për çmimin e fryer të 

biletave për tifozët e rregullt të kombëtares, etj. 

 

O sa mirë me qenë shqiptar! 

 

(vijon) 

 

 

 

 

http://www.tifozatkuqezi.com/

