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FJALA E REDAKSISË 
 

Të nderuar lexues, 

      

në këtë muaj, pra në qershor 2012 mbushen plot dy vite që nga editimi i 

numrit të parë të revistës ‘‘Dielli Demokristian’’. Përgjatë kësaj periudhe 

kishte të tillë që dyshuan se do të mund të ja dalim që të jemi prezent për kaq 

kohë të gjatë. Skeptikët mendonin se në ndërkohë do të lodheshim, do të 

ndaleshim dhe do të pushonim të ju informojmë për aktivitetet që 

zhvilloheshin në javët dhe muajt që po lënim pas. Në këtë rrugë ishim të 

pavarur. Por jo vetëm. Na vie mirë që i demantuam ata dhe vazhduam të 

besonim në veteveten dhe ëndrrën tonë modeste që e bëmë realitet-të kemi 
një revistë në gjuhën shqipe në Austri. Për më tepër, tejkaluam edhe pritjet 

tona dhe tashmë po botojmë edhe verzionin në gjuhën gjermane. Në 

ndërkohë këshilli redaktues i revistës ’’Dielli Demokristian’’ e ka regjistruar 

atë si shoqatë pranë autoriteve austriake (ZVR-Zahl 60458200) si dhe ka 

vënë në funksion edhe web-faqen në internet (www.diellidemokristian.eu). 
Për më tepër, ka disa muaj muaj që është hapur një faqe për komunikim me 

juve në platformën e rrjetit social ’’Facebook''. 
 

Revista ‘‘Dielli Demokristian’’ në Vjenë kësaj radhe sjell shkrime nga 

bashkëpunëtorët nga Austria, Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, SHBA, Zvicra 

dhe Norvegjia. Risi është materiali që na ka ardhur nga Kanada.    

 

Poashtu do të keni mundësi të lexoni edhe për ngjarje që u zhvilluan në 

Vjenë, Linc, Mathausen, Matzen, Eisenstadt, Prottes, e qytete të tjera në 

Austri. Vlen të veçohet ora kulturo-letrare e bashkëorganizuar nga Shoqata 

Kulturore ’’Aleksandër Moisiu’’ dhe Instituti Shqiptar i Kulturës me seli në 

Vjenë, si dhe fillimi i 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 dhe Kosova ju gëzuan Abetares së parë të përbashkët në gjuhën 

shqipe duke shënuar kështu edhe një ngjarje të rëndësishme në 100 vjetorin  

e shteti shqiptar. Numri i njohjeve të Kosovës ka shkuar në 90. Në Maqedoni 

pati prapë përpjekje për destabilizmin e bashkëjetesës ndër-etnike. Mali i Zi 

po vazhdon me reformat nga të cilat pritet të përfitojnë edhe shqiptarët e 

atjeshëm, ndërkohë që po rritet përkrahja për banorët e Luginës së Preshevës.  

 

Lidhur me përmbajtjen, edhe në këtë numër do të vazhdojmë me rubrikën 

tonë të re e cila po gjen interesim të posaçëm tek lexuesit e që e kemi 

titulluar ’’Letër nga Diaspora’’. 
 

Për më shumë lidhur me ne dhe temat që kemi ngritur edhe më tutje ju mund 

të na shkruani në adresën elektronike:dielli.demokristian@gmail.com. Numri 

i radhës i revistës ,,Dielli Demokristian'' do të dalë prapë në shtator të vitit 

2012. 

  

Këshilli redaktues falënderon të gjithë ata që ndihmuan në realizimin dhe 

editimin e kësaj reviste periodike, e  sidomos ata që dërguan shkrimet e tyre, 

si dhe mbështetësit tanë moral. Si dhe deri më tani, edhe ky numër është 

përpiluar, dizajnuar dhe botuar në saje të punës dhe angazhimit vullnetar të 

aktivistëve tanë, pa asnjë kompensim financiar, dhe si i tillë do shpërndahet 
në mijëra adresa elektronike të lexuesve në të katër anët e botës. 

 

Lexim të këndshëm! 
 

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 

 

Shoqata Kulturore 

’’Aleksandër Moisiu“, Vjenë 

 
 

Emri i Aleksandër Moisiut mbledh shqiptarët në Vjenë 
Ne të gjithë, si pjesë e diasporës shqiptare e kemi të nevojshme dhe deri të domosdoshme ruajtjen e pasurisë 

gjuhësore, kulturore dhe zakonore që ne mbartim me vete 

 

Vjenë, 27 mars 2012:-Në sallën e mbushur përplot 

bashkëkombës dhe në atmosferë festive u mbajt një 

mbrëmje kulturore me program të pasur letrar dhe 

artistik. Mysafirët e shumtë nga vende të ndryshme të 

Austrisë patën rastin të dëgjojnë pika muzikore në 
piano, çifteli, poezi, lexime, interpretime si dhe këngë 

nga prezantues të moshave të ndryshme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Evenimenti u hap nga studiuesja Dr. Ina Arapi, e cila 

theksoi se sot më shumë se asnjëherë kemi nevojë për 

promovimin e vlerave tona. Më pas të pranishmit i 

përshëndeti kryetari i shoqatës kulturore ’’Aleksandër 

Moisiu’’ në Vjenë, krijuesi Besim Xhelili. Ai me këtë 

rast nënvizoi se mu në këtë vend para dy muajve është 

prezantuar edhe institucioni që përfaqëson me 

pretendime që të kontribuojë në pasurimin e jetës 
shoqërore të shqiptarëve në Austri. Në fund ai shprehu 

kënaqësinë që ky manifestim u realizua në bashkëpunim 

me Institutin Shqiptar të Kulturës, duke shtuar se ky vit 

do të duhej që më shpesh të na bashkojë në tubime të 

tilla, ngase edhe para një shekulli i bashkoi shumë 

patriotë të gjitha trojeve tona që krijuan shtetin shqiptar. 

 

Në fjalën e tij, në emër të Institutit Shqiptar të Kulturës, 

Dr. Ilir Çaushi theksoi se ne shqiptarët si njerëz, si 

popull e si komb jemi shumë vital dhe kjo duket 

veçanërisht në elementët etnikë të përbashkët të 
shqiptarëve, elementë që na bashkojnë të tërëve, siç janë 

gjuha, kultura, tradita etj. Kjo vlen edhe për diasporën 

shqiptare. Ne të gjithë, si pjesë e diasporës shqiptare e 

kemi të nevojshme dhe deri të domosdoshme ruajtjen e 

pasurisë gjuhësore, kulturore dhe zakonore që ne 

mbartim me vete. Dr. Ilir Çaushi përmbylli adresimin e 

tij me fjalët ’’pikërisht në këtë vit jubilar të 100 vjetorit 

të Shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë, ku u 

materializua, megjithëse pjesërisht, ëndrra e mëvetësisë 

shqiptare, dhe që para katër vitesh arriti kulmin e dytë 

me krijimin e shtetit të pavarur të Kosovës, nevojitet një 

organizim në një nivel më të lartë i forcave të 

përbashkëta për tu çuar më tej në të ardhmen’’. Në emër 

të Ambasadës së Kosovës në Vjenë të pranishmit i 

përshëndeti këshilltari Anton Marku, i cili pos tjerash 
siguroi se organizime të tilla që kanë për qëllim 

faktorizimin e komunitetit shqiptar në jetën publike dhe 

shoqërore në Austri, duke ruajtur në të njëjtën kohë 

edhe origjinalitetin dhe identitetin e artit kombëtar, do të 

kenë mbështetjen e vazhdueshme të institucioneve të 

Republikës së Kosovës.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Në pjesën e parë të programit u lexuan fragmente nga 

libri „20 vjet ngatërresa ballkanike“ i Edith Durham 

(Dr. Ina Arapi dhe Anila Malile), u deklamuan vargje 

nga poezia ’’7 marsi’’ (Blerta Ismajli) dhe vjersha të 

shkurtëra (Alex Sejdarasi dhe Kevin Caslli), u këndua 
kënga “Si dukat i vogël je” (Blerta Ismajli) si dhe u 

ekzekutuan disa pika muzikore në piano (Anita Marku, 

Romel Velaj dhe Martin Dino).  

 

Ndërsa në pjesën e 

dytë të mbrëmjes u 

paraqiten poetët 

Besim Xhelili, 

Ragip Dragusha, 

Dan Kosumi si dhe 

poetja e re nga  
Prishtina Ervina Halili. Poashtu edhe kësaj radhe kishte 

ekzekutime në piano (Rea Bisha) dhe recitim të vjershës 

’’Jeta’’ nga Nënë Tereza (studentja Edona Ramadani).  

 

Pjesa zyrtare e programit përfundoi me një këngë me 

çifteli nga i riu Alban Spahiu. Pastaj u bë dhurimi i 

librave për pjesëmarrësit për të përmbyllur mbrëmjen 

me një koktej rasti.  
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Shkruan: Dr. Ina Arapi, Vjenë   

 

 

 
 

 

Gjuha amtare shqipe dhe vlera e saj për edukimin e fëmijëve të emigrantëve 
(pjesa e dytë) 

 

 

3. Përvetësimi i gjuhës amtare 

është gjithashtu i rëndësishëm për 
statusin social të individit. Njohja 

e gjuhës shqipe do të thotë jo 

vetëm njohja e vendit të origjinës, 

por në radhë të parë ruajtja e 

lidhjeve shekullore familjare. Do 

të thotë mundësi komunikimi me 

të afërmit duke filluar nga 

gjyshërit e kushërinjtë deri tek ata 

që do të linden më vonë. Shoqëria 

moderne e ka nxjerrë në pah më 

tepër se kurrë rëndësinë e 
familjes. Duke jetuar në një botë 

të hapur njeriu rrezikon të 

humbasë, të izolohet dhe të 

shkëputet nga ajo çka është më 

kryesorja për të, nga komunikimi 

me njerëzit e tjerë. Familja është 

ajo që të jep mbështetjen kryesore 

në jetë, sidomos në momentet e 

vështira. Prandaj sot të qënit 

pjesëtar i një familjeje të 

konsoliduar, paraqet një prioritet 

shumë të madh. Një njeri i vetëm 
s’është asgjë, pavarësisht nga 

vendi ku ndodhet ai. Po kështu 

një njeri pa të shkuar, është si një 

vend pa të shkuar. Sa më e lashtë 

të jetë një shoqëri, aq më e 

qëndrueshme dhe më e 

përshtatshme për individin është 

ajo.  

 

4. Së fundi mësimi i shqipes 

lidhet edhe me disa lehtësira që 
mund të ketë fëmija në të 

ardhmen. Ne sot jetojmë në një 

shoqëri multikulturore dhe në 

kohën e globalizmit. Shqipja 

është ende një gjuhë e rrallë, por 

kontaktet e vendit me vendet e 

tjera po vijnë duke u shtuar me 

shpejtësi. Njohja e mirë e saj do 

të thotë prioritet për fëmijën, do 

të thotë shanse më të mira 

punësimi, do të thotë aktivitet në 

një bransh relativisht të kufizuar. 
Sigurisht kjo varet dhe nga vendi 

ku jeton fëmija emigrant. Në 

vendet fqinje si Greqia, Italia, 

Austria e vende të tjera me lidhje tradicionale me Shqipërinë ky favor është më 

i madh. Por edhe në vende larg Shqipërisë ky favor lidhet me faktin që atje 
shqipja është një mall që mungon. Në fund të fundit do të jenë këta fëmijë që 

do të shërbejnë si urë lidhëse midis atdheut të dikurshëm të prindërve dhe 

atdheut të tyre të ri. 

 

Për ne që jetojmë në Austri është një favor i madh fakti që pas shumë e shumë 

vitesh përvoje,  autoritetet shkollore austriake e kuptuan domosdoshmërinë e 

përvetësimit të gjuhës amtare dhe e integruan atë në planin mësimor. Nga 

shtatori i këtij viti do të jetë i mundur edhe mësimi i shqipes në shkollat e 

mesme të përgjithshme si gjimnazet, etj. Për shumë gjuhë të tjera kjo është 

bërë me kohë. Prandaj prindërit shqiptarë duhet të fillojnë të pyesin që tani në 

drejtoritë e shkollave dhe të bëjnë të gjitha përpjekjet që edhe fëmijët e tyre të 
kenë mundësinë e përvetësimit edhe të gjuhës së tyre amtare shqipe. 

 

(fund) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guri i rrahur 

 

Në fjalorin e shpikjeve të kohës 

fjala gdhend gurin. 

 

Ngadalë shkohet përtej fjalës, 

guri i gdhendur 

fjalës i nxjerr bishta. 

 

A shkohet këmbë nëpër kohë 

me poezi a matet fjala? 
 

Guri i rrahur nga erërat 

nga koha e ligë 

mbetet prore i gjallë në fjalë! 

 

 

 

 

Brahim Avdyli 

 

kjo poezi është nxjerrë nga përmbledhja në botim “Qielli i paprekur”, SHB 

“Brezi `81”, Prishtinë 2012 
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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.   

 

A flasim dhe lexojmë sa duhet shqip me fëmijët tanë? 
 
Secili mësues mundohet të japë maksimumin  në punën 

e tij në mënyrë që të ketë sa më shumë sukses me 

nxënës. Por jo gjithherë jemi të kënaqur me rezultatet e 

arritura. Natyrisht, shkaqet janë të natyrave të 

ndryshme. Kësaj radhe unë do të fokusohem vetëm në 

një faktor: gjuha e folur në familje dhe gjuha e 

shkruar, sidomos këtu në diasporë. 

 

Gjatë punës së përditshme me nxënës në shkollë, kam 

vërejtur te ta një zbrazëti të madhe gjuhësore, mungesë 

fjalësh e shprehjesh si dhe moskuptimin e shumë fjalëve 

në tekstet shkollore, madje jo vetëm në gjuhën shqipe, 
por edhe në atë gjermane, për çka na informojnë kolegët 

austriakë! 

 

Me një fjalë fëmija fillon të marrë gjuhën e familjes e 

cila, fatkeqësisht, është larg gjuhës standarde e që për 

nxënësit po shkakton huti… 

Sa nxënësit e kuptojnë gjuhën, (natyrisht jo të gjithë), 

po jap vetëm një shembull. 

Një njësi mësimore për pranverën fillon kështu. 

“ Rrezet e diellit shkëlqyen mbi pullazin e shtëpisë“. I 

pyes se cilën fjalë nuk e kuptoni (grup-mosha 10-13 
vjeç, kl 4-7) ata më thonë: „shka asht recet (mendon 

rrezet,) shka asht d-i-e-lit, shka asht skelpyen 

(mendon shkëlqyen, ngatërrimi i shpeshtë i shkronjave 

p-q, d-b z-c s-z), shka asht pulacin etj. Mua nuk më 

mbetet tjetër pos tua „përkthej“ shqip–shqip, („Dilli po 

nxe mi shpi“ ku pason përgjigjja e fëmijëve:“E me fol 

qeshtu, msus t’marrmi vesh“-më thotë njëri nga nxënësit 

pak më i rritur), si dhe shqip-gjermanisht për të sqaruar 

secilën fjalë veç e veç. 

 

Përveç moskuptimit të teksteve, te fëmijët kam vërejtur 
përdorim të madh të fjalëve të huaja, sidomos të 

sllavizmave, por edhe të turqizmave, e që sigurisht i 

marrin nga prindërit e tyre si „gjuhë familjare“, si fjala 

vjen: slik, syret (fotografi), frezhider (frigorifer), 

prozore, pengjere (dritare) stan (banesë), ostal 

(tavolinë), stolice (karrige), sudoper (lavaman), vilushkë 

(pirun), strujë (rrymë) etj. Sidomos është shumë e pa-

imagjinuar, kur nxënësit e lindur në Austri të thonë: 

„Msus e kam kqyr ni crtani film shumë interesant“,- 

kur as që ka pasur rast të ndikohet nga TV Beogradi, por 

janë fjalë të marra nga prindërit. Në pyetjet se si e 

kalojnë fundjavën apo ndonjë festë, shumica e 
nxënësve mjaftohen me shprehjet: mirë, shumë mirë, 

keq, jam kanë me ble, etj.-pa qenë në gjendje të 

shprehen për ndonjë ngjarje, përjetim, emocion, ndjenjë 

që kanë mundur të kenë pasur etj. Ka edhe të atillë që 

më thonë „Ich kann nicht auf Albanisch“, por kur u 

them që të rrëfejnë gjermanisht, pothuaj se prapë është e 

njëjta gjë. Mungesa e shprehjeve tek disa nxënës madje 

krijon edhe një lloj agresiviteti… 

 

Duke e përcjellë te nxënësit këtë mungesë thesari të 

fjalëve, mos-artikulimin e qartë të fjalëve, dallimet 

gjinore të emrave e të tjera (madje edhe në gjuhën 

gjermane), kuptoj se në familje dhe në shtëpi kemi një 

komunikim të kufizuar, të ngurtë i cili reflektohet te 

fëmijët. 

Cilët janë faktorët që e bëjnë këtë komunikim të 

kufizuar brenda familjes? 

Sigurisht që ka shumë faktorë. Do të përmendja disa: 

 Niveli jo i lartë i arsimimit të vetë prindërve; 

 Orari i gjatë i punës, ku vetëm mbrëmja i tubon 

anëtarët e familjes (para-darka e pas-darka u 

kushtohet zakonisht televizionit dhe emisioneve 

informative në vendlindje, ku në shumë familje 

fëmijët duhet të mbajnë qetësi ose të mbyllen 

në dhomat e tyre); 

 Mosnjohja e duhur nga ana e prindërve e 

gjuhës gjermane dhe e kulturës së vendit; 

 Komunikimi i kufizuar edhe ndërmjet vetë 

prindërve (mungesa e temave për art, kulturë, 
shkencë; thjeshtë mungesë e përgjithshme e 

diapazonit të njohurive); 

 Prezenca e një lloj bashkëbisedimi hierarkik, 

më tepër në formë të urdhrave të përcjellë nga 

babai tek nëna, nga nëna tek fëmijët e kështu 

deri te pjesëtari më i vogël i familjes (një lloj 

komunikimi patriarkal, i cili ka filluar të 

zhduket në Kosovë, por që vazhdon në 

diasporë!) ku, si pasojë, kemi shumë pak 

përdorimin e shprehjeve: urdhëroni, ju lutem, 

ju faleminderit, etj të njohura si shenja respekti 
e mirësjellje e që njëherit janë bazë e krijimit 

të kulturës së komunikimit. 

 

Dikush do të thoshte se edhe në Kosovë në familje flitet 

ndryshe e në shkollë ndryshe, por s’duhet harruar se 

dallimi është i madh: në Kosovë nxënësi i ka deri 30 orë 

mësimi në javë dhe atë të gjitha në gjuhën amtare, 

ndërsa në mërgim vetëm dy orë dhe ato nuk i vijon 

rregullisht. 

 

Pra, duhet të bisedojmë dhe lexojmë sa më shumë me 
fëmijë.
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Shkruan: Prof. Mikel Gojani 
Mikel Gojani u lind në 1956 në fshatin Dugajevë të Komunës së Klinës. Ka mbaruar  Fakultetin Filologjik–Drejtimin e 

Letërsisë dhe Gjuhës Shqipe në Universitetin e  Prishtinës. Ka punuar mësimdhënës dhe bibliotekar në shkollën tetëvjeçare 

”Atë Shtjefën Gjeçovi” në Zllakuqan të Klinës. Një kohë (më 1999), ishte edhe përgjegjës i Bibliotekës së Qytetit ”Kongresi i  

Manastirit” në Klinë. Ka punuar edhe gazetar në të përditshmen kombëtare ”Bota sot”. Po ashtu, ka punuar edhe zyrtar për 

informim në Kuvendin e Komunës në Klinë. Momentalisht kryen punën e lektorit pranë këtij institucioni. Me shkrime ka filluar 

të merret shumë herët. Shkruan prozë e poezi (për fëmijë e të rritur), kritika letrare, publicistikë etj. Ka bashkëpunuar në shumë 

gazeta dhe revistat  kulturore letrare  në Prishtinë, Tiranë, Shkup, Podgoricë, Lubjanë etj. Ka marrë pjesë në shumë sesione 

shkencore, ku është prezantuar me kumtesa si dhe ka botuar shumë libra e ka në dorëshkrim edhe disa të tjerë.  

 
Atë Gjergj Fishta i rilindur në bronz në oborrin e shkollës së Jagodës do të rrezatojë edhe më 

shumë dritën e dijes dhe të kulturës kombëtare 
(pjesa e parë) 

 
Me 12 prill 2012, pra në këtë 

gjysmëmuaji të këtij  viti, 

nxënësit dhe mësimdhënësit  të 

shkollës fillore dhe të mesme të 
ultë “Atë Gjergj Fishta” në 

Jagodë të Komunës së Klinës, 

qytetarët e këtij fshati të bukur 

dhe magjepës, lugdrinasit  të tërë 

Dukagjini dhe më gjerë kishin një 

kremte që do të mbahej mend  për 

shumë kohë në këto anë. Ishte i 

vogël oborri i kësaj shkolle, që 

mban emrin e  rilindësit të shquar 

Atë Gjergj Fishta për t’i zënë të 

gjithë ata  njerëz që  kishin ardhur 

për të shprehur gëzimin dhe 
admirimin e tyre, në  oborrin e 

këtij tempulli të dijes dhe të 

arsimit  shqip, të  përjetësohet në 

bronz  Gjergj Fishta i Madh, si 

shprehje e respektit dhe  krenarisë 

që ky emër i shquar i kulturës dhe  

letërsisë shqiptare  mban emrin e 

kësaj  shkolle, e cila një  rrugëtim 

të tërë të gjatë  bëri  shumë pune 

dhe rezistencë që  brezave 

lugdrinas të kësaj ane t’ua mësojë 
shkrimin dhe këndimin shqip, 

edhe në kohërat kur më së shumti 

ai popull kishte nevojë për rreze 

të  dijes dhe të arsimit shqip. 

 

Fishta i bashkoi të gjithë  

 

 

 

 

 
 

 

 

Me valle dhe këngë  nga më të 

bukurat të  artit shqiptar, është 

pritur atë ditë të enjte të këtij 

prilli të bukur në  Jagodë,  

ringjallja në bronz e klerikut, e 

diplomatit, shkrimtarit, iluministit 

dhe intelektualit më të shquar të 

kombit tonë, Atë Gjergj Fishtës, dhuratë e biznesmenëve të shquar  shqiptaro-

amerikan, vëllezërve Pal dhe Pren Nikollaj, po nga fshati Jagodë të Komunës 

së Klinës. Në këtë eveniment shumë të rëndësishëm  kulturor, i cili u 

organizua nën patronazhin e Komunës së Klinës, përkatësisht të Kryetarit të 
kësaj Komunë, Sokol Bashota, për ta nderuar këtë ngjarje  shumë madhështore 

kishin ardhur edhe  personalitet të shumta, nga Kosova, Shqipëria, diaspora 

(Evropa dhe Amerika), përfaqësues nga Ipeshkvia e Kosovës, Bashkësisë 

Islame dhe shumë të tjerë, të cilët me pjesëmarrjen dhe kontributin e tyre 

nderuan veprën e Fishtës. 

 

Ky popull i mrekullueshëm do të dijë t’i nderojë  figurat  e mëdha të 

kombit, siç ishte Gjergj Fishta 
Duke e hapur këtë ngjarje të rëndësishme, Kryetari 

i Komunës së Klinës, Sokol Bashota, u shpreh ”sot 

është një ditë festive. Sot është një ditë e rrallë. Sot 

është një ditë e madhe për gjithë ne. Nga zemra 
admiroi gjithë ata që me përkushtimin më të madh  

kontribuan që këtë vepër të bukur  ta sjellin në këtë 

vend, në oborrin e kësaj shkolle, Gjergj Fishtën e 

Madh, emrin e të cilit e mban me krenari. 

Kontributi i tij, përkushtimi i tij, ishte që të që na 

mësojë germat e para, të na mësojë dituritë, të 

qëndrojë pranë nesh bashkë me veprat e tij. Sot 

kësaj shkolle të  

bukur, të këtij vendi  peizazhist, vendlindjes të madhit patriot, Ndue Përlleshi, 

të nacionalistëve të shquar të këtij vendi, Zef dhe Mark Sokoli, dhe të shumë 

pishtarëve të tjerë të lirisë dhe të arsimit kombëtar, po i ngritet dinjiteti e 
krenaria, sepse që nga sot, në këtë vend, në bronz po monumentalizojmë  Atë 

Gjergj Fishtën. Nga sot, në oborrin e kësaj shkolle figura e Atë Gjergj Fishtës 

do të rrezatojë edhe më shumë dritë për këta fëmijë që mësimet i vijojnë në 

këtë vatër të dijes, për brezat të tjerë që do të vijnë. Nga sot, kjo shkollë,  ky 

popull lugdrinas, do ta nderojnë edhe më shumë figurën e Atë Gjergj Fishtës. 

Ky popull i mrekullueshëm do të dijë t’i nderojë  figurat  e mëdha të kombit, 

siç ishte Gjergj Fishta”, u shpreh Kryetari Bashota dhe përfundoi me fjalët se 

’’si qytetar i parë i komunës, edhe një herë, ju uroj  për këtë vepër të bukur, 

dhe ju premtoj me besimin më të madh se të gjitha iniciativat e frytshme që  do 

të merren në të mirë të shkollave tona, të arsimit tonë, do ta kenë përkrahjen 

qeverisë  sonë komunale. Jemi të përkushtuar që arsimin tonë ta përkrahim dhe 
ta avancojmë sa më shumë, me synimin që ta ndërtojmë një arsim 

bashkëkohor’’.    

(vijon) 
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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 dytë) 

 
 

Sot rinia qortohet shumë. Rinia i 

ka sjelljet e paturpshme. Rinia 

proteston kundër ligjit dhe rendit 

më një fjalë rinia nuk është e 

kënaqur! Pse? Kush është për 

këtë fajtor? Kishim mundur t‘i 

cekim shumë shkaqe për një 

sjellje të tillë të rinisë së sotme. 

Romanet siç janë ‘‘Dashnori i 

Ledi Çeterlit‘‘ ose ‘‘Qyteza 

Pejton‘‘ apo fakti se shumë  filma 
japin theksin e tmerrshëm në 

gjëra të ndyra. Sot me siguri nuk 

mund të merrni asnjë gazetë në të 

cilën nuk do të gjeni bile një 

fotografi të trupit lakuriq të 

femrës! Mirëpo pjesën më të 

madhe të fajit e kanë prindërit. 

Ata iu kanë dhënë shembull të 

keq fëmijëve. Ju kanë siguruar 

nevoja materiale më shumë se 

duhet. U kanë lejuar që në shtëpi 
të bëjnë çfarë të duan. Nuk i kanë 

mësuar të kontrollohen, të 

respektojnë pushtetin dhe t‘i 

frikësohen dënimit për faj. Ku pr 

atëherë rinia të gjej kuptimin e 

jetës?! 

 

Prindër, nëse dëshironi të keni 

sukses në rritjen e fëmijëve duhet 

të kombinoni dashurinë me 

disiplinën. Duke i përkedhelur, 
duke ju plotësuar çdo dëshirë e 

duke iu nënshtruar kërkesave të 

tyre ju prodhoni fëmijë tekanjozë 

dhe të pakënaqur. Fëmijët e 

përkedhelur në këtë mënyrë kur 

të rriten do të kenë pretendimin 

që jeta t’i trajtojë ashtu siç i 

trajtonin prindërit e tyre. Mirëpo 

jeta nuk e tillë. Ajo është e ashpër 

dhe po bëhet gjithnjë e më e 

ashpër. Kam takuar herë pas here 

njerëz të cilët prindërit i kishin 
rritur me një zemërgjerësi të 

madhe dhe më duhet të pohoj se 

ata, kush më pak e kush më 

shumë, bënin jetë të vështirë. 

 

 

Përkedhelja e fëmijës nuk është shprehje dashurie. Përkundrazi shumë shpesh 

ajo është shprehje dembelizmi. Është më e vështirë të edukosh një fëmijë sesa 

të përkëdhelësh atë. Fëmijët më fatkeq janë ata që nuk janë edukuar me 

disiplinë. Ata janë edhe më të pasigurtë, sepse fëmija ka nevojë për kufij që ta 

ndjejë vetën të sigurtë. Nuk është gjë e mirë t’i nxjerrësh fëmijët në botën e 

madhe pa ju venë kufijë-sidomos në kohët tona. Këta kufijë duhet të jenë të 

thjeshtë e të kuptueshëm dhe zakonisht u duhen shpjeguar fëmijëve. 

 

Prindërit duhet të shfaqin edhe dashuri ndaj fëmijëve sepse fëmija është krijuar 

për dashuri! Mos ngurroni t‘i thuani fëmijëve ‘‘Ju dua. Të dua!’’. Është kjo 

fjalë aq e këndshme, e ëmbel, e cila në vete përmban gëzim të paspjegueshëm 
dhe që jetën e bën të hareshme, plot shpresë dhe jep fuqi. Sa herë pret fëmija të 

ndëgjojë këtë fjalë nga prindërit e tij. Zemra e tij është e etshme për dashuri siç 

është toka e thatë e etshme për ujë. Zemra e fëmijës është e etshme për këtë 

fjalë ‘‘Të dua‘‘!  

 

Edhe fëmijët duhet të ju kthejnë këtë dashuri prindërve sepse po të mos ishin 

ata s’do të ishim as ne! Babai dhe nëna-ky është kombinim i lumtur. Perëndia 

ka krijuar mashkull dhe femër për të munduar ata të japin jetën tjetrit. Ata të 

dy bëhen një qenje. Nuk mund t‘i ndajmë. Në babain kemi mashkullin. Në 

nënën kemi femrën. Në babain kemi forcën dhe fuqinë. Në nënën kemi 

butësinë. Në babain kemi të vërtetën. Në nënën kemi uratën. Oh, çfarë 
kombinimi i bukur! Në ata dhe përmes tyre Perëndia na ka dhënë dashurinë. 

S’ka asgjë më të bukur se sa të përjetohet dashuria e babait dhe e nënës. Sa 

përpjekje e mundime bëjnë prindërit t‘i rrisin dhe ngrisin fëmijët e vet në 

këmbë. Sa netë i kalon nëna pa gjumë. Sa herë kemi qenë të sëmurë-nëna a 

mos na ka lënë pas dore? Sa është kujdesur ajo që të na ushqej me kohë, të na 

pastojë, të na qepë rrobat, të na blej gjësende. A do ta harrojmë, a do ta 

përbuzim atë dashuri të madhe? Edhe babai-sa herë i kemi shkuar dhe i kemi 

kërkuar të holla, a na ka refuzuar? Me siguri rrallë apo fare! Na ka dhënë të 

holla për rroba, për ushqim, për shkollë e për hargjime personale. Mendoni për 

këtë! 

 
Fëmijë ju jap një këshillë që t‘i duani prindërit me një dashuri të madhe dhe të 

sinqertë. Gjithashtu edhe ju prindër t‘i duani fëmijët tuaj me një dashuri 

ekstravagante. Dashuri kjo që nuk di të shuhet kurrë!. 

  

(fund) 
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Vlerat tona 

Lëvizja e Grave Shqiptare të Linc-it 

 

Një shembull frymëzimi për të gjitha gratë shqiptare që jetojnë e punojnë në Austri 
 
 

Shqiptarët-një komb sa i lashtë e krenar po aq edhe i 

shpërndarë në gjithë botën. Duke qenë larg ata 

mundohen me aktivitetet e tyre artistike, kulturore e 

letrare të jenë sa më afër mëmëdheut.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Janë të shumta organizatat kulturore-letrare të 

shqiptarëve në mërgim. Në mesin e tyre janë edhe 

shoqatat ku frekuentojnë njerëzit tanë të cilët jetojnë e 

punojnë në Austri. Ato janë me dhjetëra. Kësaj radhe do 
të dallojmë njërën-pikërisht shoqatën ’’Lëvizja e Gruas 

Shqiptare’’ me qendër në qytetin e Linc-it  në Austri. 

Ajo  u krijua para një viti në saje të punës së palodhur të 

kryetares e themelueses së saj Edvana Gjashta e cila ka 

bërë një punë të admirueshme përsa i përket avancimit 

kulturor, arsimor dhe edukativ të grave e vajzave  

shqiptare në Linc, e që janë po aq të interesuara në këtë 

drejtim. Këtë e tregon edhe numri i lartë i tyre në këto 

aktivitete.  

 

Ndër aktivitetet më të mëdha që ka zhvilluar kjo shoqatë 

është manifestimi humanitar i organizuar vitin e kaluar 
me rastin e 1 qershorit-Ditës së Fëmijëve. Kjo festë 

ishte tepër e veçantë dhe dinjitoze, por gjithmonë me 

karakter humanitar. Vetë kryetarja Edvana Gjashta me 

stafin e saj drejtues mblodhi ndihma humanitare për 

organizaten austriake ’’Aleance für Kinder’’ (’’Aleanca 

për Fëmijët’’) e cila me punën e ndihmën e saj në 

mjekimin e qindra fëmijëve shqiptarë nga Kosova, 

Shqipëria e Maqedonia ka marrë  përmasa të 

jashtëzakonshme në jetën e qytetarëve tanë, të cilët në 

pamundësi të shërimit të fëmijëve të tyre të sëmurë në 

vendlindje, kanë gjetur shpresën dhe ndihmën e kësaj 
organizate. Përfaqësuesja e kësaj organizate shqiptarja 

Fatime Blakaj ishte edhe vetë e pranishme në këtë 

aktivitetet së bashku me një numer fëmijësh të cilët sapo 

kishin kryer me sukses operacionet e tyre.  Pamë lot në 

fytyrat e tyre dhe nënave të cilat falënderuan për 

ndihmën e dhënë.  

 

Një eveniment tjetër me rëndësi në të cilin morën pjesë 

edhe përfaqësues dhe udhëheqës të jetës edukative dhe 

arsimore të Linc-it ishte dhe ajo  me rastin  

e përvjetorit të shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë dhe 

atë me 28 nëntor 2011. U ofrua histori, kulturë dhe  

muzikë e servirur në mënyrë tepër profesionale. Është 

me rëndësi që fëmijët tanë të njohin historinë e  

lavdishme të popullit tonë. Ata duhet të jenë krenar për 

emrin që mbajnë.  Pra, që lotët që lanë gjurmë në jetën 

tonë 100 vjeqare të mos harrohen. Ne jetojmë larg 

atdheut, por me kujtimet e përvjetorëve të tillë jemi 

gjithmonë afër. Bëhemi pjesë e tij dhe kjo do të ngelë 

gjithmonë kështu. Nën tingujt e muzikës dhe poezive të 

grupit të fëmijëve, si dhe me dokumentarin e pregatitur, 
me muzikën dhe harenë e pjesëmarrësve ajo ishte nga 

ato mbrëmjet që do të kujtohet gjatë. 

 

Një tjetër aktivitet që u 

zhvillua kohë më parë 

ishte ai me rastin e 8 

marsit të këtij viti-

Festës së Gruas. Ishte 

ky fryt i një 

bashkëpunimi mes dy 

shoqatave, asaj ’’Bashkimi’’ dhe ’’Lëvizja e Gruas 
Shqiptare’’. Të ftuar qenë gra politikane që përfaqësojnë 

parti të ndryshme politike në Linc.  Përmes vargjeve të 

bukura e të shkruara me aq ndjenjë për gruan-këtë forcë 

të madhe të njerëzimit dhe me tingujt e muzikës, festimi 

mori përmasat e një bashkëpunimi ndërmjet grave 

shqiptare dhe atyre austriake.  

 

Përpos aktiviteteve artistike e kulturore, kjo shoqatë 

mban dhe takime të posaçme duke ofruar informacione 

dhe këshilla të rëndësishme siç janë ato që kanë të bëjnë 

me sistemin e arsimit në Austri. Ajo poashtu jep  

ndihmesë në ngritjen e rezultateve dhe të nivelit të 
mësimit të fëmijëve në koordinim me mësuesit, duke 

përfshirë këtu edhe bashkepunimin me  institucionet 

shtetërore të Linc-it, si Instituti  Pedagogjik dhe 

Ndërkulturor. Shumë nga gratë anëtare të kësaj shoqate 

asistojnë në zbatimin e projekteve të ndryshme   

 

Vlen të përmendet edhe takimi shumë interesant që u 

zhvillua kohët e fundit dhe atë me Dr. Alvana 

Simbrunner, mjeke në spitalin ’’Bruder’’ në Linc në të 

cilin ajo me njohuritë e saj informoi gratë dhe vajzat 

lidhur me parandalimin e sëmundjeve të rrezikshme për 
shëndetin e femrave. 

 

Por këto aktivitete nuk do mbarojnë këtu. Siç u 

njoftuam nga kryetarja dhe kryesia e kësaj shoqate, 

aktivitete të mëtejshme do ketë edhe në muajt në 

vazhdim.  

 

Mag. Majlinda Uka  
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E para shqiptare në parlamentin zviceran
1
 

 

Ende nuk i ka mbushur 30-të vjeçe, por ka arritur të 

bëhet deputete në parlamentin e kantonit të Lucernit në 
Zvicër. Ylfete Fanaj, është femra e parë shqiptare që 

futet në parlamentin e një kantoni zviceran e zgjedhur 

drejtëpërdrejtë me votat e popullit të këtij vendi. Ajo 

është përfaqësuese e partisë social-demokrate të 

kantonit të Lucernit.  

Je e para kosovare deputete në parlamentin e 

kantonit të Lucernit në Zvicër. Sa ka qenë e vështirë 

për të arritur deri ketu? 

Zgjedhja ime për në parlamentin e Lucernit nuk ka 

ardhur krejt rastësisht. Në vitin 2007 u zgjodha deputete 

në parlamentin komunal të qytetit të Lucernit. Para 

kësaj, për shumë vite kam punuar në organizata jo 

qeveritare dhe jam marr me aktivitete vullnetare. Kam 

qenë kryetare e organizates vullnetare “Sekond@s 

plus”, ku punonim me gjeneratat e reja zvicerane dhe 

bënim inciativa të ndryshme, duke përfshirë edhe ato 

për integrimin e të huajve. Njëra prej tyre ka qenë edhe 

inciativa për ndalimin e martesave të dhunshme, ku unë 

se bashku me një grup të rinjësh bënim këshillime 
vullnetare. Puna ime menaxhuese e shumë projekteve 

dhe aktiviteteve të ndryshme vullnetare ka bërë që unë 

të fitoj edhe besimin e popullit zviceran dhe të jam pjesë 

e parlamentit të kantonit të Lucernit. 

 

Kam dëgjuar se ka pasur deputet shqiptarë edhe më 

herët në kantonte tjera të Zvicrës, apo? 

Unë jam e para femër nga Kosova, ndërsa deputet me 

prejardhje shqiptare ka pasur edhe me herët. Në vitin 

2007 Osman Osmani ka qenë deputet në kantonin e 

Shafahuzenit ku ka qendruar tri vite, ndërsa në vitin e 
kaluar është zgjedhur edhe shqiptari tjetër nga 

Maqedonia, Zari Xhaferi i cili vazhdon të jetë deputet 

në kantonin e Cugit. Mirëpo, për dallim nga dy të parët, 

unë jam zgjedhur direkt, sepse ata janë pranuar në 

parlament pasi është larguar ndonjë deputet tjetër. 

 

 

 

 

                                                
1
 Intervista e plotë u botua në revistën ’’Kosovarja’’ Nr. 1/2012. Kjo 

pjesë e shkurtuar botohet me lejen e autorit 

 

 

Je lindur në Prizren ndërsa në moshën 9-të vjeçare 

ke migruar në Zvicër. Si arrite të integrohesh kaq 

mirë saqë sot të jesh pjesë e parlamentit në Lucern? 

Që kur kam ardhur në Zvicër, e edhe sot, tema e 

integrimit është gjithmonë aktuale. Fillimi ka qënë i 

vështirë, sepse kisha lënë shoqërinë në shkollën fillore, 

kisha lënë familjarët dhe të afërmit e mi, e kisha lënë 
vendlindjen time, dhe kisha ardhur në një vend dhe rreth 

të panjohur. Natyrisht se ishte problem mosnjohja e 

gjuhës, mirëpo unë kam lexuar shumë dhe për një kohë 

të shkurtër arrita të mësoj gjuhën, e cila më solli edhe 

suksese për arritje të rezultateve në shkollë. Edhe pse i 

kisha notat e mira, kisha vështirësi për gjetjen e një 

punë profesionale. Në momentet e fundit, arrita të 

punësohem si puntore afariste në një zyre zvicerane. 

 

Si hyre në politikë? 

Kur isha duke u shkolluar për punë sociale dhe bëja 

aktivitete vullnetare, u njoftova me disa antëtarë të 
partisë social-demokrate të Lucernit. Duke e parë se çdo 

gjë është e rrethuar nga politika dhe projektet e mia u 

përshtateshin me aktivitetet e partisë social demokrate, 

për të pasur më shumë ndikim në implementimin e atyre 

projekteve, u anëtarësova. Aty gjeta shumë miq të cilët 

më përkrahen shumë dhe më shtynë që të konkurroj 

edhe si deputete në parlament.  

 

Si arrita ta fitosh voten e publikut zviceran dhe të 

jesh pjesë e parlamentit? 

Ishte puna dhe angazhimi im si në projektet e më 
hershme edhe ato gjatë anëtarësimit tim në këtë parti, e 

cila bëri që edhe antarët tjerë të partisë të lobojnë për 

mua dhe populli të ma jep besimin. Mua më është 

dashurtë mbledh 5 mijë nënshkrime për të qenë 

kandidate. Edhe unë kam dalur personalisht në rrugë 

duke kërkuar nënshkrimet e popullit. Zvicëranët e 

pëlqejnë këtë gjë dhe ata kur shohin se ti po mundohesh, 

e vlerësojnë punën dhe angazhimin tënd dhe të 

ndihmojnë. 

 

Të ka penguar ndonjëherë emri, prejardhja jote? 
I vetmi vend ku dyshoj se iu ka penguar emri dhe 

prejardhja ime ka qenë kur përfundova shkollën fillore 

dhe ku nuk gjeta përkrahje nga mësuesi im që të më 

orienton se ku të vazhdoj shkollimin, poashtu kisha 

pengesa edhe për të gjetur një vend pune profesionale. 

Mirëpo, kur i kam kaluar këto pengesa, atëherë me 

angazhimet e mia kam pasur vetëm avantazhe sepse 

merrnin shembull tek unë për integrimin dhe avancimin 

e një migranteje. 

 

Cilat janë synimet tuaja për të ardhmen? 

Dua të vazhdoj kështu siç jam, të punoj në profesionin 
tim, të vazhdoj më studimet sa më shumë dhe të vazhdoj 

me aktivitete sociale të cilat janë për të mirën e 

shoqërisë dhe vendit ku jetoj.                                                                                     

 

Intervistoi: Arben Gjinaj, Lucern/Zvicër 
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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-Amerikanë. 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 dytë) 

 

“Ky është një vlerësim, që i bëhet karrierës fetare e atdhetare meshtarit shqiptar, Imzot Anton Kqires 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 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tek ai mishërohen me korrektësi binomi Fe e Atdhe, që 

e udhëhoqi në misionin e tij qysh nga rinia deri sot, 

duke qenë një ndër kontribuesit kryesor të çështjes 
shqiptare në vendlindje dhe diasporë. Edhe në Shqipëri, 

që po shkelmonte përfundimisht gjumin letargjik të 

komunizmit të zi, Don Antoni, ishte në ballë të 

aksioneve për grumbullimin e ndihmave për popullin  

shqiptar në vitet 1990-1999, duke përcjell tek 

bashkëatdhetarët përkujdesin e Zotit për grigjen e vet. 

 

Më kujtohet si sot viti 1967, kur meshtari i ri Don Anton 

Kçira, u shugurua meshtar në Kishën e Shën Palit në 

qytetin e lindjes në Gjakovë. Ishte pikërisht koha kur në 

Shqipëri, në këtë vit u mbyllën kishat dhe vijoi kalvari i 
gjatë ndaj Kishës e klerit katolik. E pikërisht këtë vit, 

Zoti solli një meshtar të ri, duke i dhënë porosinë, se ju 

Don Anton duhet të ecni në rrugën e njohur për Fe e 

Atdhe, që me përkushtim dhe dinjitet ecën paraardhësit 

tuaj në trojet etnike shqiptare…Mbas një shërbimi të 

gjatë, kleriku ynë është mes nesh me një bilancë 

suksesesh, duke pas gjithnjë si udhheqës Krishtin, të 

cilit iu përkushtua me mish e shpirt. Ai rivjen sot me 

dinjitet, se plotësoi amanetin e të parëve klerikë, me një 

histori të lavdishme të Kishës Katolike Shqiptare në 

vendlindje dhe në ShBA, duke shërbyer me përkushtim 

shembullor.  

 

Don Antoni dhe Kisha-një vatër e ngrohtë e 

atdhedashurisë 
“Mund të them se Imzot Kçira, është një burrë i 

madh e trim. Është një njeri i feshëm dhe atdheshëm, 

pra fetar dhe atdhetar i madh. Imzot Kçira, me jetën dhe 
veprën e tij e vazhdon traditën e hershme shqiptare të 

Pal Engjëllit, Buzukut, Budit, Bardhit, Bogdanit, 

Gjeçovit, Imzot Nikë Prelës e shumë e shumë burrave të 

famshëm të kombit tonë. Ai është gjithnjë njeri i pajtimit 

dhe forcimit të besimit në Zotin. Ai është njeri i madh i 

kombit tonë. Ndihem krenar, që kam një mik dhe krah të 

fortë mbështetës në punët e Kosovës, vendit tonë të 

shtrenjtë.” 

 

Komuniteti katolik shqiptar në Rochester Hills 

(Detroit), organizoi një ceremoni të posaçme kushtuar 

Don Anton Kçirës, me rastin e daljes në pension. Për 
t'a nderuar kishin ardhur përfaqësues të lartë nga 

arqipeshkvia dhe dioqezat e Detroit, zyrtarë të lartë 

bashkiakë e shtetërorë të Michigan-it, ligjvënës të 

zonës në Kongresin Amerikan, përfaqësues të 

bashkësive islame, ortodokse, veprimtarë e udhëheqës 

nga mbarë komuniteti shqiptar në Amerikën e Veriut. 

 

Në telegramin e vet përshëndetës intelektuali i shquar 

Prof. Sami Repishti, ndër të tjera shkruan: “Shërbimet e 

shumë të nderuemit Don Anton Kçira janë të shumta 

dhe shtrihen në dy kontinentet e Europës dhe Amerikës, 
për herë të kryeme me dinjitet dhe vetmohim për të 

mirën e grigjes që ai ka drejtue dhe të shoqnisë 

shqiptare që ai ka ushqye me ndjenja fetare dhe 

patriotike të veçanta. Personalisht kam ndigjue nga 

banorët katolik e muslimanë të famullisë së tij në 

Kosovë për frymën ekumenike dhe vllaznore, që ai ka 

shpërnda në mes të popullatës së vendit, si dhe për 

vendosmeninë e tij me çlirue popullin e Kosovës nga 

zgjedha e të huejit. Për këtë jam dëshmitar okular, sepse 

së bashku kemi qenë disa herë në Washington D.C. dhe 

me nji rast edhe në Shtëpinë e Bardhë, përherë tue u 

përpjekë për fe, atdhe e popull.”  
 (fund) 
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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 pestë) 

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

Demokristiane të Kosovës (PSHDK) në Zvicër   

 

Njëra ndër fatkeqësitë e shumta që po e përcjellin 

zhvillimin ekonomik dhe politik të vendit tonë, është 

pikërisht prirja për të përvetësuar dhe individualizuar 

gjithçka që është e përbashkët. Tendenca që të 

personalizohet e gjithë lëvizja për liri, e brezave 

pararendës në atdhe dhe diasporë nuk është asgjë më 

shumë se sa naivitet klasik për të përfituar politikisht 

dhe materialisht, duke u zhveshur nga gjithçka që ka të 

bëj me moralin dhe humanen. Pas çlirimit të Kosovës, 
lexuesit kosovarë patën rast të lexojnë me qindra vepra 

të shkruara, qofshin libra, biografi, ditar personalë, 

broshura apo përmbledhje të natyrës së tele-novelave. 

Për habi, për të njëjtën ngjarje lexuesi ka rastin të lexoj 

disa artikuj, por që asnjëri nuk korrespondon me tjetrin. 

Në vend që të qartësohen gjërat, ato veç sa komplikohen 

ngase shkruajnë pseudoshkrimtarë, shkruajnë pseudo-

intelektualë e çka është edhe më e dhimbshme shkruajnë 

pseudo-historianë. Tani së voni,  trembëdhjetë vite pas 

luftës së fundit, në Kosovë kanë  filluar të vërehen 

filizat e para të shpalosjes të së vërtetës. Të shpresojmë 
se ndërgjegjja dhe arsyeja të jenë bazë për kurajë të 

kësaj shpalosje aq të nevojshme për të na ndihmuar në 

zbardhjen e historisë që herët apo vonë do të ndodhë 

patjetër.  

 

Sa dhe si u shpërblye mundi dhe djersa e 

mërgimtarëve?  

Mërgimtarët shqiptar anë e kënd globit meritojnë më 

shumë nga se dhanë shumë që të jemi të lirë e të 

pavarur. Ndonëse politika është arti i së mundshmes, 

gjithsesi brenda saj duhet të jetë një dozë e kodit moral, 
veçanërisht në raport me popullin tënd. Në asnjë rast 

dhe asnjëherë nuk ka ndodhur që udhëheqësit politik të 

vendit të bëjnë një hap konkret në promovimin e një 

ndjesie dashamirëse dhe mirënjohje në raport me 

mërgimtarët, përveç deklaratave  shterpë  që kryesisht 

vinin në fushata elektorale.  

 

Të gjithë mërgimtarët i kanë në kujtesë pritjet e gjata 

dhe shpesh humbjen e ditëve të punës për të marrë një 

dokument udhëtimi ose identiteti nëpër zyre përkatëse 

në tërë Kosovën. Ishte dhe vazhdon të mbetet e 

tmerrshme sjellja burokratike  dhe përbuzëse e 
shërbyesve civil kudo,  pritjet e papërfillshme që vijnë si 

pasojë e arrogancës nga ana e zyrtarëve të doganave 

qoftë në aeroport apo në kufijtë e vendit. Pastaj 

mosinteresimi i organeve relevante për fiksimin e 

tarifave të kompanive ajrore që vazhdojnë  t’i grabisin 

pa mëshirë mërgimtarët tanë. Mërgimtarët që me dekada 

ndihmuan në mbajtjen gjallë të frymës sociale dhe 

kombëtare po vazhdojnë të jetojnë pa përkrahjen e 

institucioneve të vendit. Po sa i afrohesh pikës kufitare 

për të hyrë në Kosovën tënde për të cilën bëre krejt çka 

pate mundësi, e ndjen veten inferior. 

 

Një çështje tepër e rëndësishme është ajo e regjistrimit 

të popullsisë që u bë vitin e kaluar, e që të gjithë jemi 

dëshmitarë se çfarë ndodhi me mërgimtarët tanë që 

pësuan edhe një goditje të radhës nga institucionet e 
vendit. Pastaj mospjesëmarrja e mërgimtarëve në asnjë 

palë zgjedhje vendore,  qofshin lokale apo parlamentare, 

e që dihet haptas se të gjitha mekanizmat janë në 

dispozicion, por që mungon vullneti i pushtetarëve të 

vendit, me arsyen e thjeshtë se numrat e votuesve  

brenda shtetit i kanë nën kontroll të plotë dhe po qe se 

do ju mundësonin edhe mërgimtarëve të drejtën 

elementare të votës atëherë kanë frikë se kalkulimet 

parazgjedhore nuk do përputheshin  me rezultatet reale. 

Kjo kur dihet se 1/3 e popullsisë së Kosovës është jashtë 

vendit. Dikush mund të më kundërshtoj duke thënë se 
kemi të drejtën e votës përmes postës, por të gjithë 

duhet ta kemi të qartë se ajo nuk është e drejtë vote por 

është një farsë përmes së cilës bëhet joekzistent një 

proces i vërtet votimi.  

 

Gjithashtu çështje madhore është edhe potenciali i madh 

dhe i pa-llogaritshëm që ka diaspora, qoftë ai politik e 

intelektual apo material. Por, fatkeqësisht edhe ligjet që 

po miratohen për ditë, janë ligje që lënë mundësi 

interpretimi të ndryshëm, varësisht nga vullneti i politik-

bërësve. E gjithë kjo është si rezultat i asaj sjelljes naive 
të individëve qofshin ata pushtetarë ose partnerë të 

ngushtë të tyre e që veten e konsiderojnë si ata që sollën 

lirinë, që formuan shtetin, që ndërtuan historinë, e 

kështu me radhë. Fatbardhësisht pothuajse 80% e gjithë 

diasporës kosovare është e shpërndarë nëpër vende të 

botës kryesisht të zhvilluar dhe përparimtare. Andaj 

duke përfituar nga ky fakt shumica kanë kushte solide 

për jetë dhe nga kjo pikëpamje kanë mundësi të 

përballojnë këtë diskriminim që qetësisht, me 

gjakftohtësi dhe në mënyrë sistematike po ju bëhet nga 

pushtetarët e atdheut të tyre. Le të mbetët në 

ndërgjegjen e pushtetarëve se çfarë tretmani dhe me 
çfarë standardi po faleminderohet mërgata kosovare për 

të gjithë mundin dhe djersën që derdhi për lirinë e 

vendit të vet, vendin të cilin kaq keq e kanë katandisur 

pikërisht politik-bërësit e pandërgjegjshëm. 

 

(vijon) 
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Info: Bota 

 

7 mars 2012: ECIKS organizon në Berlin një konferencë për mundësitë e investimeve në Kosovë 

Konferenca e e mbajtur në Berlin nën organizimin e Nismës Ekonomike 

për Kosovën (ECIKS) me seli në Vjenë dhe institucioneve partnere, dha 

një kontribut të çmuar në fillimin e ndryshimit të percepetimeve gjermane 

për kushtet dhe mundësitë e investimeve dhe të bërit biznes në Kosovë. 

Mbi 100 investitorë potencial, përfaqësues të biznesit gjerman, 

parlamentarë, përfaqësues të Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë, 

diplomatë e vendimmarrës nga politika dhe ekonomia kanë dëgjuar dëshmi 
nga përfaqësuesit e Kosovës. Në panele morrën pjesë edhe 

Zëvendëskryeministrja Mimoza Kusari-Lila, udhëheqësi i Konferencës së 

Sigurisë në Mynih Wolfgang Ischinger, ish-vicekancelari austriak Erhard 

Busek, ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beqaj dhe kryetari i ECIKS 

Kujtim Dobruna. 

 

 

12 mars 2012: Bashkësia Shqiptare e Kuebekut në Montreal shpalli konkursin për monumentin e Nënë Terezes 

Në vitin jubilar të 100 vjetorit të shpalljes së Pavarësisë së Shqiperisë, 

Bashkësia ka në projekt disa aktivitete. Për realizimin e tyre ajo kërkon dhe 

mirëpret ndihmën e të gjithë komunitetit shqiptar në Provincën e 
Kuebekut, në të gjithë Kanadanë, e pse jo edhe të shqiptarëve kudo që janë 

nëpër botë. Projekti më i rëndësishëm i kësaj bashkësie këtë vit është ai i 

vendosjes së monumentit të Nënë Terezes në një nga sheshet e Bashkisë së 

Jug-Perëndimit të Montrealit. Me këtë rast kryesia e Bashkësise Shqiptare 

të Kuebekut në Montreal duke filluar nga data 1 prill-15 maj 2012 shpalli 

të hapur konkursin për realizimin e veprës ‘’Monumenti i Nënë Terezes’’  

me lartësi 1.75 m dhe i derdhur në bronz. Rezultetet e konkursit do të 

bëhen të ditura së shpejti. 

 
 

 

23-28 prill 2012: U mbajt manifestimi ‘‘Ora e Maleve‘‘ në Rozhajë (Mali i Zi) 

Ky manifestimi mbahet për të përkujtuar vrasjen e refugjatëve shqiptarë në 

Malësinë e Rozhajës, në Husaj të Rozhajës, kur forcat serbe vranë gjashtë 

civilë, në mesin e të cilëve një fëmijë e një grua e moshuar. Organizator i 

këtij Manifestimi nderues, është Këshilli Nacional i Shqiptarëve në Mal të 

Zi, Këtë vit ‘‘Ora e Maleve‘‘ pati tri ngjarje: 1. Ekspozitën e piktorit nga 

Klina, Idriz Berishës. Folën: Aldemar Ibrahimoviq dhe Prend Buzhala 2. 

Promovimi i veprës "KOSOVA" I, II E III të Jusuf Buxhovit, për të cilën 
folën Ramadan Musliu dhe autori i librit 3. Ora letrare "Ora e Maleve", në 

të cilën lexuan krijimet e tyre poeëtët e shkrimtarët: Ramiz Kelmendi, 

Valentina Gjuraj, Fadil Kraja, Qerim Ujkani, Rexhep Ferri, Ibrahim 

Kadriu, Jonuz Fetahu, Agim Vinca, Mexhid Mehmeti, Visar Zhiti, Smajl 

Smaka, Sabit rrustemi, Petrit Palushi, Abdullah Thaqi, etj,  

 
1 maj 2012: LSHAKSH

2
 mbajti orën e madhe letrare tradicionale "Pavarësia e Kosovës " 

LSHAKSH, në bashkëpunim me Shoqatën Kulturore "Stublla“ dhe 

asociacionet simotra në Gjermani organizuan për të pestën herë orën e 

madhe letrare tradicionale "Pavarësia e Kosovës" në shenjë përkujtimi në 

30 vjetorin e rënies së Jusuf e Bardhosh Gërvallës dhe Kadri Zekës. Me 

këtë rast u bë edhe promovimi i antologjisë së 30 poetëve në mërgim me 

titull “Trinom i Lirisë” e përgatitur nga Neki Lulaj dhe Hasan Qyqalla. Në 

këtë akademi pjesëmarrës ishin edhe anëtarët e familjeve Gërvalla dhe 

Zeka, por edhe bashkëveprimtarë të këtyre heronjve kombëtar. Viteve të 

fundit LSHAKSH ka bërë hapa të mëdhenj në ngritjen e nivelit të kulturës 

dhe artit shqiptar duke bërë që sot në këtë institucion të gravitojnë me 

qindra krijues, poetë,  publicistë, shkrimtarë dhe artistë. 

                                                
2
 Lidhja e Shkrimtarëve, Artistëve dhe Krijuesve Shqiptarë në Gjemani 
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Info blic nga Austria 

 

13 mars 2012: Hapet ekspozita ‘‘BESA-Një kod i Nderit‘‘ në Burgenland 

Nё kuadёr tё 100 vjetorit tё Pavarёsisё sё Shqipёrisё nё krahinёn e 

Burgenlandit në Austri u hap ekspozita  fotografike “Besa: Shqiptarё qё 

shpёtuan hebrej gjatё Luftёs sё Dytё Botёrore”. Kjo veprimtari pёrkon me 

një shekull pavarёsi të shteti shqiptar, qё po kremtohet me nder dhe krenari 

nga tё gjithё shqiptarёt kudo qё ndodhen, pёrfshirё kёtu edhe Austrinë. Me 

këtë rast u theksua se historia e shpёtimit tё hebrejve gjatё Luftёs sё Dytё 

Botёrore flet pёr kurajon, bujarinё dhe solidaritetin qё kanё dёshmuar 
Shqipёria dhe shqiptarёt nё ditёt mё tё vёshtira tё historisё tonё si shtet i 

pavarur. Kjo histori e ka zanafillёn tek tradita shumёshekullore e 

tolerancёs, bёshkёjetesёs dhe harmonisё fetare qё karakterizon shoqёrinё 

shqiptare. Nё ceremoninё e hapjes sё ekspozitёs morёn pjesё edhe 

përfaqësues të autoriteteve vendore dhe shumë aktivistë tё diasporёs 

shqiptare nё Austri.  

 
 

15 mars 2012: Në Vjenë mbahet konferenca ’’Kosova-Sfida anësore e Evropës’’ 

Me ftesë të Ambasadës së Britanisë së Madhe në Austri, Akademisë 

Diplomatike të Vjenës dhe Iniciativës Evropiane për Stabilitet u mbajt 

konferenca me titull ’’Kosova-Sfida anësore e Evropës’’. Në të u fol për 

temat ekonomike dhe zhvillimet politike në Kosovë dhe në rajon. Në 

grupin e parë diskutues morën pjesë edhe Mimoza Kusari-Lila, 

Zëvendëskryeministre dhe Ministre e Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës 

dhe Shpend Ahmeti, nënkryetar i Lëvizjes Vetvendosje. Në pjesën e dytë 

të punimeve të konferencës u paraqit edhe Petrit Selimi, Zëvendësministër 

i Punëve të Jashtme të Kosovës. Ky aktivitet zgjoi interesim mjaft të madh 
duke pasur në konsideratë faktin se në të ishin të pranishëm edhe shumë 

diplomatë të huaj, akademikë, studentë dhe gazetarë austriakë dhe të 

shteteve tjera.  

 

 

23 mars 2012: Ministri i Diasporës së Kosovës takon mërgimtarët në Austri dhe i dhuron 900 ekzemplarë librash bashkisë së Linc-it  

Gjatë vizitës së tij në Austri, Ministri i Diasporës së Kosovës, Ibrahim 

Makolli zhvilloi disa takime me mërgimtarët shqiptarë në këtë shtet. Në të 

njëjtën kohë delegacioni nga Ministria e Diasporës në krye me Ministrin 

Ibrahim Makolli u prit nga Zëvendëskryetari i qytetit të Linc-it Dr.Klaus 

Luger. Makolli gjatë kësaj vizite kishte sjellë me vete mbi 900 ekzemplarë 

librash. Më dorëzimin e 300 librave bibliotekës së qytetit u hap edhe 

zyrtarisht këndi i leximit në gjuhën shqipe. Ai premtoi se gjatë vizitave 

tjera do ta pasurojë bibliotekën me libra tjerë shqip. Tani të gjithë 

dashamirët shqiptarë të librit që jetojnë në Linc dhe rrethinë kanë 

mundësinë të furnizohen nga kjo bibliotekë. Përpos bibliotekës së qytetit, 

Ministri Makolli i dhuroi edhe nga 300 libra tjerë për bibliotekën në 
shkollën e lartë pedagogjike në Linc si dhe shkollën “Europa Schule”  

 
 

28 mars 2012: Poetët shqiptarë në Vjenë vizituan atelenë e skulptorit tonë të njohur Destan Gashi  

Një ndër artistët më të njohur shqiptar në Vjenë është edhe skulptori i 

njohur kosovar Destan Gashi, i cili jeton dhe vepron prej vitesh në 

kryeqytetin austriak ku dhe shpesh hap ekspozita personale. Në punimet e 
tij dominon femra si figurë ndërsa si material përdorë gurin dhe mermerin 

e marrë nga vende të ndryshme të rajonit. Duke promovuar bashkëpunimin 

mes krijuesve shqiptarë në Austri një grup i anëtarëve të Shoqatës 

Kulturore ’’Aleksandër Moisiu’’-Vjenë i përbërë nga poetët Ragip 

Dragusha, Ervina Halili dhe Besim Xhelili vizituan skulptorin tonë Destan 

Gashi në puntorinë (atelienë) e tij. Ishte një kënaqësi e veçantë të 

përjetohet nga afër se si ai me dashuri dhe një dorë të lehtë e gdhend gurin 

për t’i dhënë atij formë artistike. 
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2-7 prill 2012: Reprezentacioni i Kosovës në basketboll U-16 mori pjesë në turneun ndërkombëtar në Vjenë 

Për herë të parë në historikun e ri të Federatës së Basketbollit të Kosovës 

(FBK) një ekip kombëtar i të rinjve U-16 mori pjesë në një turne 

ndërkombëtar, dhe atë mu në kryeqytetin e Austrisë, në Vjenë. Në 

ndeshjen çerekfinale të Play-off-it në turneun ’’Basketball Wien 2012’’ 

përfaqësuesja jonë bëri një lojë shumë të mirë, por e cila nuk ishte e 

mjaftueshme për fitore.  Sidoqoftë, përfaqësuesja jonë në këtë turne nga 

katër ndeshje arriti dy fitore dhe dy humbje. Marrë në tëresi ky aktivitet 

sportiv vlerësohet si shumë i suksesshëm dhe pozitiv në aspekt të 
angazhimeve në përmirësim për të ardhmen për sa i përket eksperiencës 

ndërkombëtare, përgjegjësisë, përkushtimit dhe punës profesionale me 

grupmosha në klubet kosovare. Me këtë rast kryesuesit e FBK zhvilluan 

takime zyrtare edhe me homologët e tyre austriakë. 

 

 

9 prill  2012: U mbahet në Vjenë koncerti tradicional familjar për nder të Festës së Pashkëve 

Si dhe viteve të kaluara, edhe këtë vit, MKSHA3 nën udhëheqjen e Don 

Pren Koles për mërgatën tonë në Austri organizoi një koncert familjar, i 

cili ka kohë që është bërë tradicional. Kësaj radhe mysafire ishte 

këngëtarja e mirënjohur shqiptare nga Tuzi i Malit të Zi e cila jeton në 

Austri, Marije Lajqaj, ndërsa rreth 400 mysafirë i argëtoi edhe këngëtari 
Nikollë Gjini. Të moshuarit, të rriturit dhe fëmijët kaluan së bashku çaste 

të bukura me shoqëri të këngës dhe valleve shqipe. Për më tepër kjo ishte 

një mundësi e mirë që sidomos të rinjtë të njihen, kontaktojnë dhe 

komunikojnë mes vete, ndërsa këto njohje do t’i shërbejnë inicimit të ideve 

dhe projekteve të reja, që do të zbatohen në të ardhmen për të mirën e 

përbashkët të gjithë shqiptarëve në Austri. Me këtë po vazhdon tradita e 

ruajtjes së kulturës dhe identitetit tonë kombëtar edhe në mërgim.  

 

 

20 prill 2012: Ambasadori i Shqiperisë priti në një takim kryesinë e shoqatës kulturore ’’Aleksandër Moisiu’’ 

Me ftesë të Ambasadorit të Shqipërisë në Austri Dr. Vili Minarolli kryesia 
e ngushtë e shoqatës kulturore “Aleksandër Moisiu” në përbërje të 

kryetarit Besim Xhelili dhe arkëtarit Amir Januzaj vizitoi Ambasadën e 

shtetit shqiptar në Vjenë. Në këtë takim mori pjesë edhe intelektuali  Ajet 

Shira. Në fillim kryetari i shoqatës e falenderoi Ambasadorin për ftesën 

dhe tha se kjo është një shenjë e mirë që tregon interesin që ka ky 

institucion i shtetit shqiptar në përkrahjen e iniciativave që kanë të bëjnë 

me gjallërimin e jetës kulturore të mërgimtarëve tanë me banim në Austri. 

Nga ana e tij, Ambasadori tha se ndjehet i gëzuar që ka një shoqatë që 

mbledh rreth vetes krijues nga treva të ndryshme shqiptare që jetojnë 

anekënd Austrisë.  

 

 

 

29 prill 2012: MKSHA fillon festimet për nder të 100 vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë   
Në këtë manifestim të veçantë me të cilin MKSHA filloi aktivitetet e veta 

festive në prag të shënimit të 100 vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë, 

morën pjesë më shumë se 200 persona të moshave dhe besimeve të 

ndryshme si dhe përfaqësues të shumë shoqatave shqiptare dhe austriake. 

Mysafir nderi ishte Dr. Rudolf Gehrig Kryetar i Partisë së Krishterë të 

Austrisë (ÖCP) dhe ish-kandidat për President të këtij shteti në zgjedhjet e 

para dy viteve. Për pjesën muzikore u përkujdes kori ‘‘Leo Delibes‘‘ 

ndërsa për koreografi përgjegjës ishin organizata studentore vendase 

‘‘Rhaetia‘‘, pastaj ‘‘Corps St. Lazarus International‘‘-CSLI, 

‘‘Deutschmeisterschützenkorps‘‘ dhe ‘‘Bruderschaft vom Heiligen 

Erzengel Michael‘‘. Pas përfundimit të meshës në gjuhën shqipe 
komuniteti shqiptar për nder të mysafirëve austriakë shtroi një koktej rasti 

me gatime tradicionale.  

 

                                                
3 Misioni Katolik Shqiptar në Austri 
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10 maj 2012: Performancë muzikore e Elina Dunit dhe Orges Toçes & The Ockus-Rockus Band në Sargfabrik  

Në vazhdën e aktiviteteve kulturore, në Vjenë u mbajtën edhe dy koncerte 

me artistë shqiptarë në institucionin kulturor ’’Sargfabrik’’ dhe atë nga 

artistja e mirënjohur Elina Duni në Quartett si dhe nga Orges Toçe & The 

Ockus-Rockus Band. Elina Duni dhe Orges Toçe janë dy artistë që në 

muzikën e tyre bashkëkohore i bashkon ndërthurja e elementëve rajonal 

tradicional shqiptar dhe ballkanas. Nëpërmjet këngëve të tyre në shqip ata 

janë shndërruar ndër përfaqësuesit më të spikatur të gjuhës sonë në skenën 

e muzikës moderne jashtë hapësirës shqiptare. Elina Duni lindi në Tiranë. 
Ajo migroi në vitin 1992 në Gjenevë ku vijoi studimet për piano klasike 

dhe xhez. Në ndërkohë u angazhua edhe si këngëtare dhe aktore duke 

komponuar muzikën dhe luajtur rolin kryesor në filmin shqiptaro-zvicran 

‘‘Yllka‘‘.   

 

 

 

12 maj 2012: Promovohet libri ‘‘Kryqi‘‘ me autor Don Pren Kolen 

Nën organizimin e këshillit redaktues të revistës ’’Dielli Demokristian’’' 

në bashkëpunim me shoqatën rinore ’’Dardania’’ në Vjenë u mbajt 

promovimi i librit ’’Kryqi’’ të autorit Don Pren Kola. Programi filloi me 

një prezantim të elementeve kryesore të librit i cili ndahet 
në trembëdhjetë kapituj. Në mënyrë të veçantë u elaboruan kapitujt 

nëntë dhe dhjetë, aty ku flitet për kryqin në traditën shqiptare dhe kryqin 

në letërsinë shqipe. Në këtë pjesë dallohen disa krijime letrare, kryesisht 

poezi dhe poema për kryqin nga Bogdani, Asdreni, N. Frashëri (poezia 

‘‘Përpara Krishtitë’’), Mjeda, Serembe, Fishta, Noli, Kadare, Arapi, etj. 

Më pas u lexua recensioni për librin i shkruar nga Imzot Rrok Mirdita, 

Arqipeshkëv i Ipeshkvisë Tiranë-Durrës, si dhe u bë dhe deklamimi i disa 

himneve mbi kryqin. 

 

 

 
13 maj 2012: Misionet Diplomatike të Shqipërisë dhe Kosovës vizitojnë kampin e përqendrimit në Mathausen 

Në muajin maj, çdo vit, në Austri organizohet ceremoni përkujtimore ndaj 

viktimave të shkaktuara nga fashizmi në qytetin e Mathausen-it. E diela e 

javës së dytë të këtij maji ishte ditë përkujtimi nga të gjitha kombet e 

prekura nga hija e zezë antinjerëzore. Flamujt, kurorat, buqetat e luleve 

krijonin një ambient nderimi e respekti për viktimat e pafajshme nga gjithë 

qielli njerëzor. Sipas alfabetit Shqipëria e para vuri kurorën para 

përmendores së përbashkët të gjithë të vdekurve në kampin famëkeq. Më 

pas edhe Kosova, shteti më i ri bëri të njëjtin respekt. Kurora dhe buqeta 

lulesh u vunë po ashtu pranë monumentit përkujtimor i ngritur në kujtim të 

viktimave nga të gjitha trevat shqiptare. Pritet që së shpejti në këtë vend të 
ngrihet edhe monumentin përkujtimor të Republikës së Kosovës, aty në 

gjirin e vendeve të koalicionit antifashist ku humbën jetën shumë 

shqiptarë. 

 

 
20 maj 2012: Mbahet turneu i futbollit për fëmijë 

Në qytetin Matzen afër Vjenës nën organizimin e Shoqatës së Mësuesve 

dhe Prindërve Shqiptarë ’’VALE’’  dhe Shoqatës Kulturo-Sportive ’’Afrim 

Zhitia’’ u zhvillua turneu tradicional për nxënës të moshave të ndryshme. 

Pjesëmarrës ishin tetë ekipe. Në një atmosferë sportive të rinjtë vërtet 

treguan një kulturë sportive me një përkushtim serioz duke dëshmuar edhe 

një herë se mund të ketë garë në mënyrë sportive duke i pranuar të gjitha 

rezultatet që dalin nga loja. Angazhimi i arsimtarëve ishte shumë i lartë që 

ky turne të funksionojë në mënyrë të përsosur. Në finale ekipi FC Tetova 
mundi klubin Lahuta e Malësisë duke u shpallur kështu kampion i turneut. 

Mysafirë në këtë manifestim ishin edhe shumë aktivistë dhe intelektualë të 

cilët ndanë dhe shpërblime për ekipet fituese. 
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Blic Info nga Kosova 

 

21-25 mars 2012: U mbajt ’’Gjakova Film Festival 2012’’ 

U përmbyll festivali i parë i filmit të metrazhit të shkurtë që u mbajt në 

Gjakovë nga 21-25 mars. Çmimin për filmin më të mirë të festivalit e mori 

regjisori nga Çekia Wiliam Zabka me filmin “Urat”. Në ndarjen e çmimit 

kryetari i komunës Pal Lekaj tha se ’’Gjakova këto ditë është shëndërruar 

në arenë artistësh’’. Aktorja më e mirë e festivalit u shpall Arta Dobroashi 

në filmin “Baby” të autorit anglez Daniell Mulloi. Ndërsa roli më i mirë i 

mashkullit shkoi për aktorin Bislim Muçaj në filmin “Dita e fundit e Loro 
Shestanit”. U ndanë edhe çmime për regjinë më të mirë, skenarin më të 

mirë, rolin e dytë si dhe post produksion. Dalja në skenë e aktorit Hadi 

Shehu ngjalli emocion te publiku. Për 4 ditë me radhë u shfaqën rreth 80 

filma të metrazhit të shkurtër të autorëve shqiptarë dhe të huaj. 

 

 

 

14 prill 2012: Në Zym të Hasit u zhvillua manifestimi tradicional ’’Takimet e Gjeçovit’’ 

Në fshatin Zym të Hasit, komuna e Prizrenit, u mbajt manifestimi 

tradicional kulturor i 41-të me radhë “Takimet e Gjeçovit”. Kujtojmë se 

fshati Zym qe vend i fundit ku françeskani i madh shqiptar Atë Shtjefën 

Gjeçovi veproi si meshtar rregulltar, si njeri i kulturës e atdhetar i paepur. 
Në manifestim morën pjesë personalitete të larta kishtare e shtetërore 

kosovare dhe nga bota e kulturës e qytetarë të shumtë nga të gjitha viset. 

Pas Meshe, në përkujtim të kësaj ngjarjeje u zbulua një obelisk nga 

kryetari i Parlamentit të Kosovës Jakup Krasniqi dhe ipeshkvi i Kosovës 

Imzot Dodë Gjergji. Pjesa e dytë e manifestimi kishte një program të pasur 

kulturor. Në vazhdim organizatorët ndanë edhe çmimet “Unaza e Katarina 

Josipit”, “Pena e Pjetër Bogdanit”, “Pena e Shtjefën Gjeçovit” dhe “Pena e 

Anton Pashkut”. 

 

 

 

27 prill 2012: Për herë të parë në Prishtinë mbahet një ballo vjeneze  

Në Prishtinë në hotelin “Swis Diamond” për herë të parë u organizua 

balloja vjeneze dhe atë nën përkujdesjen e Asociacionit Austriako-

Kosovarë (OeKG) dhe Ambasadës Austriake në Kosovë. Në këtë ballo 

ndër të tjerat figura politike e publike, mori pjesë edhe Presidentja e 

Kosovës Atifete Jahjaga. Tradicionale për ballon vjeneze janë kostumet, ku 

femrat zakonisht vishen me fustane të gjata, ndërsa meshkujt me kostume 

të zeza. Ballo vjeneze ka një traditë të gjatë, e cila daton në shekullin 18. 

Kjo ishte edhe koha e lindjes së valsit vjenez. Kjo ballo kishte dhe karakter 

humanitar. Mjetet financiare të cilat u grumbulluan nga shitja e biletave ju 

dhuruan Klinikës Pediatrike në Prishtinë.  

 

 

 

 

12 maj 2012: Promovohet monografia e Klubit Letrar ’’Gjon Nikollë Kazazi’’ dhe mbahet ’’Mitingu i Poezisë’’  

Fillimisht me 10 maj është promovuar monografia e punës dhe aktivitetit 

50 vjeçar të Klubit Letrar “Gjon Nikollë Kazazi”, nga autori Halil 

Haxhosaj. Ndërkaq me 12 maj me ndarjen e çmimeve është përmbyllur 

mitingu tradicional i poezisë, i 48-ti me rradhë që organizohet nga klubi 

letrar “Gjon Nikollë Kazazi” dhe mbështetet nga Ministria e Kulturës dhe 

Kuvendi Komunal i Gjakovës. Agim Gjakova me poezinë e tij “Nëna” ka 

marrur vlerësimin si poezia më e mirë e lexuar në orën qendrore letrare. 
Poetë tjerë të shpërblyer janë poetesha Besa Myftiu që ka marrur çmimin 

“Yllka Domi” që u ndahet poeteve për poezinë “Ku janë miqtë e mi”. 

Ndërkaq, Ali Podrimja nga shtëpia botuese “Fan Noli” ka marrur çmimin 

për vepër jetësore, kurse Sali Bashota ka marrur çmimin “Din Mehmeti” 

për përmbledhjen më të mirë me poezi të botuar ndërmjet dy mitingjeve 

me veprën e tij “I ringjalluri”.  
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Sa po e kryejnë funksionin e tyre organizatat studentore shqiptare në Austri? 

 
Curriculum Vitae 

Edhe pse nuk ka statistika të sakta, konsiderohet se në 
Austri momentalisht studiojnë rreth 1 000 të rinjë e të 

reja shqiptare në të gjitha nivelet. Pjesa më e madhe e 

tyre të ardhur nga viset shqiptare në Ballkan, ndërsa një 

numër i vogël edhe i atyre që kanë lindur këtu. Dy të 

tretat janë të regjistruar në Universitetin e Vjenës, 

ndërsa pjesa tjetër në Grac, Linc e qytete të tjera.  

 

Viteve të fundit, kryesisht në Vjenë, kishte disa 

organizata studentore shqiptare. Më me traditë ishte ajo 

që njihej si ’’Sociatas Albania’’. Më pas u themeluan 

edhe ’’Rinia’’(2000) dhe ’’Universitas’’. Qëllimet 

kryesore të krijimit të tyre ishin fuqizimi i kontakteve 
midis të rinjve shqiptarë që studjojnë dhe punojnë në 

Austri edhe atyre të vendeve të tjera si dhe përkrahja 

edhe ndihma reciproke për zhvillimin dhe integrimin e 

mëtejshëm e të rinjve shqiptarë në shoqërinë austriake. 

Në këtë kontekst pati tentativa dhe angazhime konkrete 

për nxjerrjen e organeve botuese (’’Djalëria’’) dhe 

dizanjnimin e faqeve informative në internet. Nuk 

mbesin pas as përkushtimet për përfaqësimin e kulturës 

shqiptare dhe shkëmbimit kulturor. 

 

Por, çfarë ka mbetur sot prej organizatave studentore në 
Vjenë? Me keqardhje konstatohet se në tre vitet e fundit, 

as dhe njëra nga këto tre subjekte që u përmenden në 

fillim nuk funksionojnë më. Duket se të rinjtë tanë kanë 

filluar të mendojnë në mënyrë individuale dhe jo 

kolektive. Për dikë është më mirë kështu. Për të tjerët jo. 

 

Gjatë tentativave të parreshtura për unifikimin e 

shqiptarëve në diasporë, e me këtë edhe të kapaciteteve 

rinore, u bisedua më shumë se kush më kë nuk do të 

bashkëpunojë se sa e kundërta. Pra, për studentët që 

flasin shqip ora e organizimit është ndalur. E komuniteti 
i biznesit, intelektualët dhe artistët ju gëzohen 

rezultateve të mira të studentëve tanë dhe do të donin të 

ishin partnerë të tyre në rrugën drejt suksesit. Por ja që 

mungojnë iniciativat për riaktivizimin e jetës së 

mirëfilltë studentore.  

 

Tani po ballafaqohemi me të dhënën se studentët e  

sapoardhur në Austri fjalën organizim dhe shoqatë 

studentore po e njohin vetëm nga fjalori. Nuk qëndojnë 

më mirë as ata që ka vite që jetojnë dhe arsimohen këtu. 

Ata nuk marrin pjesë as në zgjedhjet për unionet e 

studentëve të fakulteteve të tyre e as që kandidojnë vetë 
për ndonjë post në jetën studentore. Në politikën 

vendore, si në forumet rinore-jo (e janë mbi 50 studentë  

 

 

shqiptarë në departamentin e shkencave politike në 
Univesitetin e Vjenës). Në jetën sociale shqiptare-fare 

pak, në shoqata-hiq, në liga sportive-askund, në 

koncerte-jo se jo. I vetmi lokal që mbledhë studentët 

tanë në Vjenë quhet ’’Moody’’ dhe ai është i 

specializuar në ’’ndeja’’ gjer pas mesit të natës. Sa e 

dhimshme. 

 

Shkaku dhe pasoja 

Në këtë kontekst, ne duhet të merremi me shkakun por 

dhe me pasojën. E shkaku është se mosinteresimi për të 

mirën dhe interesin e përbashkët ka për pasojë krjimin e 

’’intelektualëve të vetmuar’’. Ata që nuk njohin kë e as i 
njeh njeri. Ata që njohin vetëm unin personal dhe asgjë 

më shumë. Për fat të keq, ka dhe ’’studentë’’ që emrin e 

tyre ende e shkruajnë me shkronjë të vogël, ndërkohë që 

duan ta fusin të ardhmen në xhep.  

 

Gjithçka fillon nga ne 

Nuk është për tu çuditur nëse në pyetjen se çka ka të re 

nga jeta studentore, do të dëgjojmë këtë reagim: -Më 

lehtë do të më ishte të përgjigjesha se çka nuk ka të re. 

Sepse për sa i përket vetorganizimit të studentëve 

shqiptarë në Austri nuk ka absolut asgjë të re.  
 

E së paku këtu në Evropë duhet ecur me hapa të 

Evropës dhe jo të Ballkanit. Duke qenë evropianë të 

deklaruar, nëse bëjmë aq sa mundemi kemi bërë mjaft. 

E për të bërë diçka në jetë dhe për të ndryshuar botën 

duhet filluar me hapa të vegjël.  

 

Menaxhimi i kohës 

Mungesa e kohës është një arsye e shpeshtë që e 

identifikojnë studentët për të arsyetuar dembelinë e tyre. 

Disa dhe ecin në drejtim të kundërt të erës. Ka prej tyre 
që deklarohen hapur në favor të partisë së piratëve. 

Kujdes se koha e anarkistëve po vjen. Ata që ende 

shkelen në tokë do duhej kundërshtuar me forcë 

sloganin aq të popullarizuar kohëve të fundit që thotë se 

në modë është të jesh ’’i gjelbër, i pasur dhe 

homoseksual’’. 

 

Revolucionit studentor shqiptar në Austri po i mungon 

lideri. Duket që ky tregim do të ketë edhe vazhdime të 

tjera. 
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Letër nga diaspora 

 

Bookface 
 

Në kohën kur po komunikojmë me botën pa tela dhe kemi shumë miq në rrjetet sociale, po ndjehemi aq të vetmuar. Të 
rrallë janë personat me të cilët do të mund të dalim për të pirë  një kafe 

 

 

Miku im! 

 

kësaj radhe po ndjehem si një 

shahist në një ekip futbolli. Mirë 

që trupi merr frymë vetë, 

përndryshe nuk do të më dilte 

kohë as të marrë frymë. 

 

Para disa vitesh më ishte thënë se, 
sipas një ankete bërë në Kosovë 

nga një organizatë 

ndërkombëtare, burrat dhe gratë 

flasin mes vete mesatarisht shtatë 

minuta në ditë. Kisha reaguar 

ashpër duke kontesuar këto të 

dhena. Por, kur fillova të llogarisë 

nga vetvetja se sa kohë ju kushtoj 

familjarëve të mij mbeta i 

trishtuar që rezultati dilte pak a 

shumë i njëjtë me atë të anketës. 
Dëm. Shumë dëm.  

Nëse sot bëhet një analizë e 

detajuar lidhur me komunikimin 

e të rinjve tanë në facebook, 

faktet do të thonë se koha jonë 

hargjohet duke shkruar ‘’pa 

përdorur thonjëza e as kllapa’’ 

dhe duke parë pamje vizuale 

ndërsa opinionistët do 

argumentojnë se kjo është e 

domosdoshme për qenien 
njerëzore, e cila në vetmi po gjen 

një identitet të ri. Atë të 

vetplotësimit personal. Në tërë 

këtë storie mungon ndjenja.  

 

 

 

 

Mungon emocioni. Mungon njeriu. 

 

Është e vështirë për ta pranuar, por është poashtu e vërtetë se PC-të na grabitën 

lirinë dhe na bënë peng të tyre. E njerëzit kanë nevojë të bashkëveprojnë dhe të 

jenë interaktiv edhe atëherë kur nuk pajtohen me njëri-tjetrin. Pra, jo vetëm të 

dëgjojnë, por dhe të kuptojnë anën tjetër. 

 
Përkufizimi ''bota ime'' duhet të jetë më i gjërë se sa katër muret e dhomës. Kur 

ne ndryshojmë, atëherë ndryshon edhe bota përreth nesh. Nëse ne bëhemi më 

të mirë, atëherë edhe jeta bëhet më e mirë. Pra, gjerat nuk ndodhin nëse ne nuk 

i bëjmë ato të ndodhin. 

 

Recesioni që po ndodhë kudo në botë duket se po na dërgon në depresion 

kolektiv. Për shumë prej nesh të tentosh që të zësh hapin në këtë shekull kaq 

dinamik është sikur të kërkosh nga atleti që është nisur një minutë pas 

vrapuesve të tjerë që të arrijë i pari në cak, e pse jo dhe të fitojë garën. 

 

 

Sa jemi të vetëdijshëm për vogëlsinë tonë 

 

Se kush jemi dhe çfarë bëjmë ne në këte vorbull?-kjo është një pyetje që 

zakonisht mbetet pa përgjigje.  

 

Në të njëjtin nivel si me atë të ndërkomunikimit mes njerëzve është dhe 

gjendja në sferën e leximin. Biblotekat dhe libraritë janë plot me libra. Të 

mbushura si kurrë më parë. E megjithatë ato vazhdojnë të jenë vendet më pak 

të frekuentuar në qytet. 

 

Duke kopjuar konceptin e femrave në Londër që së pari pyesin meshkujt ’’do 
you have a key?’’ (’’a keni çelesa?’’) në kuptimin se a kanë banesë, automjet 

apo xhirollogari të hapur, kam përshtypjen se në mërgim njerëzit janë të njohur 

më më shumë si numra se sa si emra. 

 

 

Ma ke bo ... ta kam bo LIKE 

 

Miku im i mirë! 

 

Jo vetëm atje në Prishtinë, por edhe këtu në 

perëndim jeta po bëhet një rrëfim gjithnjë e më i 

shkurtër. Koha po shëndrrohet në luks. Në këtë 
kuadër unë bëj thirrje se duhet të komunikojmë 

bashkë e jo vetëm të flasim. Përndyshe nëse vazhdohet me këtë trend nuk do të 

ketë më kush t'i mësojë fëmijët se pula bën vezë dhe nuk mjelet. 

 

Faqja e fundit e librit nuk është mbyllur ende. Por as facebook-u nuk do 

mbetet përherë i hapur.  

 

 



            Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                nr. 9: Vjenë, qershor  2012 

 

19 

 

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 të 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 dytë) 

 

Në opinionin shqiptar, ka një kohë të gjatë që shkrimtari 

Ismail Kadare me ngulmim e kërkon ripërtëritjen e 
kujtesës, duke kërkua njëherësh çlirimin nga e keqja. 

Kumti që Kadare jep për të tashmen e kombit është 

trishtues. Në një intervistë dhënë Shekullit, me 20 

06.2009, ai ndër të tjera thotë: “Çlirimi nga e keqja vjen 

nëpërmjet dënimit të saj dhe asnjëherë përmes 

harresës…”  Arsyeja pse Kadare kërkon këtë mund të 

ndërlidhet me faktin se shqiptarët po i riciklojnë të 

këqijat, nëpërmjet vënies në harresë. Ndaj, klithmat e tij, 

vijnë si kumte alarmuese, sepse kombi ndodhet në 

rrezik, pikërisht nga mos ndëshkimi i të këqijave.  E të 

këqijat shqiptarëve tani vazhdojnë t’u vinë nga vetvetja, 
nga padija dhe mosgatishmëria me dënua të keqen.  

Kadare si një shkrimtar me një ndërgjegje të lartë 

njerëzore, kërkon një çlirim nga e keqja pa ekuivokë 

dhe për këtë dha shkëlqyeshëm shembullin sinjfikativ 

dhe shumë domethënës me dy librat e fundit, 

“Mosmarrëveshja, mbi raportet e Shqipërisë me 

vetveten” (Onufri 2010) dhe “Mbi krimin në Ballkan. 

Letërkëmbim i zymtë” (Onufri, 2011).  Kadare, me 

intuitën e shkrimtarit të ditur, vë shqiptarin përballë të 

keqes që i kanoset ankthshëm dhe kërkesës që të 

ndërgjegjësohet përballa këtyre sfidave të rënda, të cilat 

i vinë nga mohuesit, nga ata strehësat, që janë 
haxhiqamilët modern, të shkolluar dhe shumë më të 

rrezikshëm se banditi i dikurshëm. Edhe pas një 

shekulli, çuditërisht, njëra nga të këqijat më te zeza 

vazhdon me qenë hija otomane mbi Shqipëri, e 

stimuluar gjithherë nga fqinjët tanë që se duan aderimin 

e plotë shpirtëror të këtij kombi në shtratin e vetëm ku 

mund të ndjehet mirë dhe ku i garantohet siguria e 

përhershme. Ndaj, Kadare shpreh hapur dhe 

vendosmërisht shqetësimin  për kthimin e nostalgjisë 

për otomanizmin, njëqind vjet pas largimit të tyre. Për 

këtë, ai  ngreh fuqishëm kambanat e alarmit dhe 
njëherësh shigjeton linjat prootomane, që promovojnë 

otomanizmin në format me të egra dhe më joetike të 

mundshme. Ai ngrehet hapur kundër atyre që vazhdojnë 

ta duan kombin tonë, sa më pak europian dhe sa më 

shumë otoman. Kjo, për Kadarenë përpara se të jetë 

osmane, është kundëreuropiane. Kjo filozofi është 

fatale. 

Në librin “Mbi krimin në Ballkan” shkrimtari përveç se 

shigjeton politikanët miop shqiptarë, të cilët sipas 

Kadaresë kanë nevojë të qytetërohen, ai në të njëjtën 

kohë rikujton sa të fuqishme janë doktrinat e fqinjëve, të 

cilat personifikohen përmes letrës së shkrimtarit Vuk 

Drashkovic. Çfarë i duhet të bëj politikës shqiptare, në 

këto ditë të zhurmshme, kur e vërteta ka filluar 
çuditërisht të përmbyset, përveç se të jenë në nivel të 

përfaqësimit. Prandaj, Kadare do të shkroi: “Ky popull 

është i varfër e është i rreckosur, por është drama e tij e 

rëndë që kërkon, ashtu si çdo tragjedi, një nivel të lartë 

të përfaqësimit”. 

Në historinë e mendimit njerëzor, gjejmë shembuj të 

ndryshëm sesi filozofë, shkrimtarë, teologë nëpërmjet 

formave të ndryshme të aktiviteteve intelektuale, 

kërkuan dhe kërkojnë çlirimin nga e keqja. Është koha 

që edhe në të dënojmë të keqen dhe assesi ta 

glorifikojmë atë. Duke i thirrur turqit vëllezër, ne nuk 

kryejmë detyrimet ndaj historisë, përkundrazi bëjmë një 

krim të heshtur ndaj të kaluarës dhe historisë. Duke mos 

ndëshkua komunizmin dhe krimet e panumërta të tij, ne 

nuk kryejmë detyrat para të ardhmes dhe si shërbejmë të 
sotmes. Po ashtu, duke mos ndihmuar dënimin e krimit 

serb, ne shigjetojmë të kaluarën, miqtë dhe aleatët e 

panumërt që na dolën në ndihmë. 

Prandaj, që të lirohemi nga e keqja, sot na duhet një 
kujtese e gjate historike, na duhet një vetëdije për të 

tashmen, në mënyrë që kështu të mund ta projektojmë 

drejt dhe pa ekuivokë të ardhmen.Çuditërisht brenda 

kombit shqiptar ka një prije të tepruar ndaj të keqes, 

ndaj një të keqe qe ka zgjeruar errësimin e qiellit 

shqiptar, me trillime te gjithfarshme, ndaj historisë e 

figurave historike. Kadare me librat e fundit që i cituam, 

ka prek edhe njëherë ndërgjegjen kombëtare, duke 

synuar lartësimin dhe fisnikërimin e saj. Autorin, ashtu 

si çdo shqiptar, e trishton fakti sesi edhe njëherë mbi 

vendin tone peshojnë rend gjëmimet, ato gjëmime qe 
është dashtë te jene te shkuara, të pasigurisë, të ndarjeve 

dhe përçarjeve. Në këtë mënyrë, mosaftësia për me u 

orientua drejte, vazhdon te jetë një rrezik permanent. 

E keqja, shton agoninë shoqërore, turbullon mendjet 
miope dhe dashakeqe, por s’mund te triumfoj kundruall 

së mirës, vlerave dhe parimeve universale te 

humanizmit. Kalvari i kthimit te shqiptareve ne Europe, 

në kontinentin amë, është penguar dhe vazhdon kështu 

të pengohet nga fryma proosmane. Andaj, që të lirohemi 

nga e keqja, duhet ta dënojmë atë, ngase ekziston një e 

vërtetë zotëruese, e cila e cila na qorton pa ndërpre për 

këtë. 

(fund)

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: Selim M. Nengurra 

 

 

 

 

                      

 

A na thotë diçka gjykimi në Oslo i Andres Bahring Breivik? 
 

Unë kam pasur fatin që të qëndroj për shumë vite në 

kampet e refugjatëve në Suedi dhe Norvegji. Meqenëse 

mësoj shpejt gjuhët,  mbas dy-tre muajve pata mësuar 

shumçka nga këto gjuhë dhe kjo solli deri te angazhimi 

im spontan si përkëthyes mes refugjatëve shqiptarë dhe 
organeve të strehimoreve dhe policisë, të cilët për çdo 

ditë vinin edhe nga disa herë, qoftë për ta larguar dikë  

nga shteti, qoftë për të bastisur dikënd për shkak të 

hajnive dhe drogës.  

 

Kam parë, dëgjuar e përjetuar gjëra të cilat e kam shumë 

të vështirë t’i përshkruaj edhe nëse rri me laps në dorë 

me vite të tëra. Mbaj mend se si gjatë intervistës për 

kërkim të azilit, zyrtari mes tjerash pyeste azilkërkuesin 

se cilës fe i përket. Dhe shumë rrallë përgjegjja ishte e 

sinqertë. Zakonisht shqiptari përgjigjej ’’nuk jam 
besimtar. Jam shqiptar’’. Ndodhte që zyrtari provokonte 

dhe thoshte: -je ateist ti? Dhe ai përgjigjej ’’jo jo jam 

katolik. I krishterë’’. Polici shënonte ... 

 

Në vitet 1992-1994 qeveria norvegjeze e kryesuar nga 

Kryeministresha Gru Harlem Brutland bashkë me 

Ministeren e Drejtësisë Grethe Faremo ishte kategorike 

për të larguar kolektivisht 2.500-3.000 shqiptarë 

azilkërkues. Por çka ndodhi?!  Pothuajse të gjithë hynë 

nëpër Kisha. Me gra, vajza të rritura e fëmijë të vegjël u 

akomoduan dhe me muaj e vite jetuan në podrumet e 

kishave, në shtëpitë e priftërinjëve dhe shërbëtorëve të 
tjerë kishtarë-me të vetmin synim:-që të detyronin 

shtetin t’u jepte lejeqëndrimet në Norvegji. Dhe dorën 

në zemër, edhe pse shumica e këtyre njerëzve nuk 

kishin arsye të forta të qëndronin në Norvegji, ajo u bë 

zemërgjërë dhe pranoi që ata të vazhdojnë të jetojnë në 

këtë shtet. 

 

Dhe ja tash ndodhi 22 korriku i vitit 2011 kur një 

norvegjez 32 vjeçar, së pari me një automjet me plot 

eksploziv shkatërroi pjesë të mëdha të ndërtesës 

qeveritare në Oslo, me ç’rast vriten 9 persona dhe 
pastaj i armatosur me armë automatike dhe revole shkon 

në ujdhesën që quhet UTØYA dhe vret e masakron 67 

të rinjë-anëtarë të Forumit Rinor të Partisë Laburiste 

Norvegjeze, që është me dekada në pushtet. 

 

... gjykimi kundër Anders Behring Breivik tashmë ka 

filluar. Unë nuk do shkruaj reportazh të këtij gjykimi. 

Por, do shkruaj për ato që pashë dhe dëgjova të fliste  

Anders B. Breivik dhe që direkt kanë të bëjnë me 

shqiptarët në Evropë. Ky njeri, shembull eklatant i 

EKSTREMIT TË DJATHTË, padyshim nga 

propaganda shekullore serbo-sllave kishte krijuar 
bindjen se në Evropë ka popull musliman dhe ai nuk 

duhet të ekzistojë. Unë mendova se do të fliste për 

boshnjakët e Bosnjës. Por jo. Ai tha se janë shqiptarët 

myslimanë dhe ’’prandaj jam kundër NATO-s dhe 

bombardimeve të saj që u bëri forcave dhe caqeve serbe, 

sepse të krishterët në aleancë sulmuen një popull të 

krishterë për t’i shpëtuar MUSLIMANËT’’. ’’Islami 
nuk e ka vendin në Evropë’’, tha më pas Anders B. 

Breivik. 

Prokurorja Inga B. Engh e konfrontoi Anders B. 

Breiving  me faktin se ai në vitin 2002 kishte udhëtuar 
nga Londra në Liberi për t’u takuar me një serb, 

kriminel i luftës në ish-Jugosllavi. Breivik e pranoi këtë 

fakt, por nuk deshi të flasë asgjë më shumë se vetëm se 

është takuar dhe i ka dhënë pastaj atij serbi 40.000 

korona norvegjeze. 

Në këtë kuadër, unë e shoh për të saten herë se sa i 

MADH, sa HYJNOR deri në rang PROFETI ka kenë 

Dr. Ibrahim Rugova, i cili ka ditur për propagandën 

serbe në perëndim kundër shqiptarëve. Dhe mbasi Ai, 

me forcën e një intelektuali të pakrahasueshëm bëri 

popujt dhe shtetet tradicionalisht mike të serbëve (si  

Franca e Anglia ) që të jenë mike të shqiptarëve. Kjo 

bëri që u çlirue Dardania me ndihmën e po këtyre dhe 

miqëve të tjerë perëndimor.  

 
... sot unë më shumë çuditem se çka është  duke 

ndodhur me ne. Shoh se ka tashmë në shumë shtete të 

Evropës shqiptarët që janë  futur në gara për karrierë 

politikani. Dhe kjo është e mrekullueshme. Ama është 

për të ardhur keq që shumica prej tyre janë aktivizuar në 

partitë e spektrit të majtë të socio-komunistëve 

evropianë. Kjo për bindjen time dëshmon trashëgiminë 

e servilizmit gjenetik-mbaj shpinën pushtetit dhe shërbej 

atij. Sëmundje kjo e jona shekullore. 

 

Sarpsborg/Norvegji: 18 prill 2012 
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Intervistë me ... Mag. Otto Neubauer, Udhëheqës i Akademisë për Ungjillizim në Vjenë 

 

  P.S: në pritje të përgjigjeve me shkrim 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervistoi: Anita Marku 

 
 



            Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                               nr. 9: Vjenë, qershor   2012 

 

22 

 

Intervistë me … Artan Kraniqin, student i mjekësisë në Universitetin e Vjenës 
Artan Krasniqi lindi me 18 korrik 1987 në fshatin Meqe të komunës së Gjakovës. Fillimisht studioi në Fakultetin e Mjekësisë 

pranë Universitetit të Prishtinës-drejtimi i mjekësisë së përgjithshme (2005-2008). Tani është student i rregullt pranë 

Universitetit të Mjekësisë në Vjenë-drejtimi i mjekësisë së përgjithshme (Humanmedizin), aktualisht në semestrin e tetë të 

studimeve. Nga viti 2011 është edhe bashkëpunëtor në një ordinancë të mjekësisë familjare në Vjenë si dhe diplomant dhe 

bursist pranë Institutit të Hulumtimeve të Kancerit në Vjenë. Interesimet e tij janë sporte të ndryshme, elektronikë dhe 

informatikë, instrumente të ndryshme muzikore, romane dhe poezi, gjuhë të huaja ...  

 

 

 

Artan, ka disa vite që jetoni dhe studioni në Vjenë. Cilat janë sfidat me 

të cilat u ballafaquat në fillim të ardhjes suaj? 

Një ndër sfidat kryesore ishte përshtatja në jetën shoqërore të Vjenës në 

përgjithësi, kam parasysh këtu në mes tjerash jetën mjaft dinamike që 

zhvillohet këtu si dhe rrjetin transportues urban mjaft të ndërlikuar. 

 

Nga kush gjetët përkrahje në muajt e parë të qëndrimit tuaj në Austri? 

Ndihmesë mjaft e çmuar më erdhi nga halla që jeton këtu afër, si dhe nga 

djemtë dhe bashkëshorti i saj. Pastaj nga kushërirë që gjithashtu jetojnë në 

Austri dhe nga i mbarë farefisi im. 

 

Sa ishte e vështirë të adaptoheshit në sistemin e arsimit austriak?  

Përkundër frikës së pranishme në fillim, kyçja në sistemin arsimor ishte 

mjaft e lehtë, gjë që kishte një ndikim mjaft pozitiv në rrjedhën e 

mëtutjeshme të studimeve. Kjo për shkak se unë e njihja mjaft mirë gjuhën 

gjermane që në fillim të cilën e kisha mësuar në Kosovë në programe të 

ndryshme satelitore televizive. 

 

Sa ju ka hyrë në punë dituria që keni marrë në Kosovë? Cili do të ishte 

dallimi mes mënyrës së të mësuarit atje dhe këtu? 

Dituria e fituar në Kosovë ishte parakusht kryesor i suksesit tim të 

mëvonshëm këtu në Vjenë, sepse shkencat natyrore janë në çdo vend të 
njëjta, mirëpo këtu edhe më aktuale. Dallim i dukshëm në mes të sistemit 

mësimor prishtinas dhe vjenez është ai i sasisë së praktikës, që në Vjenë 

është shumë më e pranishme. Dallim tjetër është literatura e shumtë që 

ekziston në bibliotekat e Vjenës, gjë që është mjaft lehtësuese. 

 

Pse zgjodhët të studioni mu mjekësinë? Keni dhe kolegë të tjerë 

shqiptarë në këtë drejtim? 

Zgjodha mjekësinë për disa arsye: - së pari për të qenë në gjendje që më 

vonë t‘u ndihmoj atyre që më së shumti kanë nevojë për ndihmë, të 

sëmurëve. Është një drejtim që përmban aktivitete të shumta, si p.sh.: 

mjekësore, edukative, shkencore, artistike, etj. Njoh disa studentë shqiptarë 

të mjekësisë, mirëpo në gjeneratën time studiojnë vetëm dy. 

 

Sa jeni të kënaqur me organizatat studentore shqiptare në Vjene dhe 

cilat do të ishin shërbimet që ata do duhej ofruar për studentët ? 

E pranoj që nuk kam kontakte me organizata të tilla. Shërbime mjaft të 

rëndësishme do të ishin informimi më i mirë i studentëve shqiptarë të rinj që 

vijnë në Vjenë si dhe organizimi dhe njoftimi më i shprehur mbi aktivitetet e 

ndryshme studentore. 

 

Sa keni kohë të lirë dhe si e shfrytëzoni atë? 

Koha e lirë, ndonëse e pakët, për mua është e shenjtë dhe e shfrytëzoj me 

aktivitete të ndryshme: sport, instrumente muzikore, vizitoj të afërmit, i 
këndoj të dashurës sime dhe i shkruaj poezi dashurie. 

 

Sa jeni të angazhuar në jetën shoqërore dhe kulturore në Austri? 

Ndonëse mjaft rrallë, vizitoj koncerte dhe muze të ndryshëm në Vjenë. 

Cilat janë planet tuaja për të ardhmen? 

Planifikoj të përfundoj studimet në 

Vjenë dhe të gjej një vend për 

specializim në Austri apo në ndonjë 

shtet tjetër perëndimor. Më vonë do 

të doja të punoja njëkohësisht si 

doktor dhe si profesor, në mënyrë 

që diturinë time t‘ua përcjellë 

studentëve dhe gjeneratave më të 

reja. 

 

Një porosi për lexuesit e revistës 

’’Dielli Demokristian’’? 

Gjithmonë besoni në vetveten, 

sepse planet dhe ëndrrat tuaja me 

punë dhe përkushtim do të bëhen 

realitet më shpejtë dhe më lehtë sa 

që e keni menduar ndonjëherë. 

 

Intervistoi: Lush Neziri 
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Histori 
 

Shkruan: Vilhelme Vranari Haxhiraj, Vlorë 
Vilhelme Vranari (Haxhiraj) u lind më 8 dhjetor 2044 në Kaninë të Vlorës. E përndjekur nga lufta e klasave, më e egra që ka 

njohur njerëzimi, edhe pse iu mohua çdo e drejtë humane, sidomos pas burgosjes së të atit dhe internimit të familjes. Ia ndaluan 

diplomimn dhe e pushuan nga puna. Por ajo arriti të përfundojë studimet në fakultetin e histori-gjeografisë. Pas rënies së 

diktaturës komuniste, rinisi punë në arsim. Kjo i dha mundësinë të shpalos talentin e saj në letërsi. Tashmë njihet si poete, 

romanciere, autore e prozës sè shkurtër dhe publiciste. Në 14 vite ka botuar 27 vepra letrare. Presin botimin roman, përrallë, ese 

-publicistikë, prozë e shkurtër, poezi, skenare për fëmijë dhe 3 përkthime nga gjuha italiane. Së shpejti do të botojë studimin 

historik me temë “Autoktonia e Shqipërisë së Jugut”. Gjinia letrare, ku autorja ndihet më mirë, është romani. Aktualisht është 

kryeredaktore e  gazetës “Kanina”. 

 

 

 

Faktorët që kanë ndikuar në cungimin dhe tjetërsimin e Historisë së Shqipërisë 

(pjesa e parë) 

 
Si çdo komb, edhe Shqipëria ka historinë e saj. Sipas mjaft autorëve të huaj ajo është një nga kombet më të lashtë të 

Evropës, një vend parahistorik. Për të dalë në një përfundim të tillë duhet të njihet koha e popullimit të Ballkanit jo 

vetëm nga Pellazgët e më pas iliro-trakët, por edhe koha e vendosjes së fiseve të tjera në Evropën jugëlindore. Për ta 

vërtetuar këtë, (kur flasim për Shqipërinë) nevojiten dokumenta të kulturës materiale, të shkruara, qendra dhe vlera 

materiale arkeologjike që nga lashtësia dhe deri në ditët tona, të cilat për fat ekzistojnë, por nuk janë shkruar. Ka pasur 

libra historike relativisht të kohëve të vona, por jo një histori e plotë e shkruar. 

 

Janë një sërë faktorësh që historia 

jonë kombëtare nuk është shkruar 

realisht, si: pushtimet shekullore, 
historia e Shqipërisë është 

shkruar nga vet pushtuesit, 

prapambetja që solli pushtimi 

osman prej 5 shekujsh, luftrat 

botërore, ku Shqipëria u bë 

factor.  

 

Si çdo komb, edhe Shqipëria ka 

historinë e saj. Sipas mjaft 

autorëve të huaj ajo është një nga 

kombet më të lashtë të Evropës, 
një vend parahistorik. Për të dalë 

në një përfundim të tillë duhet të 

njihet koha e popullimit të 

Ballkanit jo vetëm nga Pellazgët 

e më pas iliro-trakët, por edhe 

koha e vendosjes së fiseve të tjera 

në Evropën jugëlindore. Për ta 

vërtetuar këtë, (kur flasim për 

Shqipërinë) nevojiten dokumenta 

të kulturës materiale, të shkruara, 

qendra dhe vlera materiale 

arkeologjike që nga lashtësia dhe 
deri në ditët tona, të cilat për fat 

ekzistojnë, por nuk janë shkruar.  

 

Ka pasur libra historike 

relativisht të kohëve të vona, por 

jo një histori e plotë e shkruar. 

Janë një sërë faktorësh që historia 

jonë kombëtare nuk është shkruar 

realisht, si : pushtimet shekullore, 

historia e Shqipërisë është 

shkruar nga vet pushtuesit, 
prapambetja që solli pushtimi 

osman prej 5 shekujsh, luftrat 

botërore, ku Shqipëria u bë faktor; qëndrimet negative të Fuqive të Mëdha; 

copëzimi i Shqipërisë e aneksimi i tokave amtare në favor të fqinjëve, pushteti 

i diktaturës komuniste prej 45 vitesh, lufta e klasave, politizimi i shkencave 
sociale dhe gjithë jetës së vendit, qëndrimi i njëanshëm (marksist-leninist) i 

historianëve në trajtimin e fakteve historike, mohimi i vlerave të vërteta 

intelektuale si dhe izolimi nga bota Perëndimore gjatë diktaturës gjysmë 

shekullore 

 

Arsye që ka ndikuar negativisht në shkrimin e një historie jo të vërtetë dhe jo 

të konsoliduar, kanë qenë pushtimet shekullore, romake, bizantine, veneciane, 

barbare, sllave dhe osmane. Pa harruar luftërat ballkanike, si dhe Luftën e Parë 

e të Dytë Botërore. Pengesë kryesore për një histori mbi baza të vërteta 

shkencore, ka qenë ndikimi sllavo serbo- grek, duke kujtuar se urdhërat për të 

gjitha zhvillimet në Shqipëri i jepnin Moska dhe Beogradi. Faktor tjetër që e 

ka dëmtuar historinë tonë kombëtare, kanë qenë autorët e saj. Në 

përgjithësi historinë tonë e kanë shkruar pushtuesit ose autorë shovinist që 

kanë pasur synime territoriale ndaj vendit tonë. Ngjarjet e mëvonëshme e kanë 

treguar dhe po e tregojnë më së miri këtë.  

 

Mjafton fjala “pushtues”apo “shovinist” dhe nuk ka nevojë të pritet prej 

tyre vërtetësi faktesh dhe ngjarjesh, nuk flitet për progres, apo për qytetërim, 

por vihet re një regres në lidhje me vënien në dukje të zhvillimeve historike, 

politike, social-ekonomike apo kulturore të vendit për kohën e sundimit të 

huaj. Kurse përsa i përket integrimit të Shqipërisë në botën e zhvilluar, as që 

mund të bëhej fjalë, kur ndodhej nën dhunën e pushtuesit. Cili kronikan i huaj 

do ta pranonte të mirfillftë lashtësinë e Shqipërisë? 
 

Pushtimi osman i la Shqipërisë 500 vjet litarë nëpër këmbë, duke e zhytur 

popullsinë në varfëri, në padie dhe injorancë. Sot na del se Perandoria Osmane 

na paska ardhur si “shpëtimtare”. Ai që vjen pa ftuar, me ushtri dhe armatime 

të rënda, nuk mund të quhet mik. Veç sundimit politik e robërisë, ai solli 

varfërinë materiale dhe shpirtërore. Shih: (Gazeta “Shekulli-fq-11, Opinion“As 

Enveri as Homeri”, Halit Matoshi, 29-8-2011).Nuk ka gjë më të rëndë për çdo 

trevë shqiptare që të pranojë ndryshimin e historisë e të teksteve shkollore, të 

shndërrohen faktet në favor të ish pushtuesve. Kjo nuk është histori, por 

gënjeshtër, sepse mohon të vërtetën e pesë shekujve. Në Shqipërinë e izoluar 

45 vjet diktaturë komuniste, u shkruajt dhe në mendjet shqiptare u injektua 

një histori e diktuar nga Moska dhe Beogradi.   

                                                                                      (vijon) 
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Shkruan: Hazir Mehmeti, mësues dhe gazetar në Vjenë    

 

        Përvjetor: Përkujtim i  themeluesit të Albanologjisë  

 
 

 

 

70 vite nga deportimi i Norbert Joklit në pakthim 
(pjesa e parë) 

 

Derisa me rastin e 25 vjetorit të pavarësisë Jokli u nderua me dhënie çmimi, çfarë do bënim tani në 100-vjetorin e 

kёtij jubileu tё madh? Është koha e reflektimit tonë në korrigjimet  në mësimet tona të atyre që albanologjinë e vunë 

në baza shkencore 

 

Shpeshherë në kohë takohen dy ekstremet, vlera dhe jovlera. Kështu ishte 

kur jetoi në Austri gjuhëtari i madh, Norber Jokli,  i cili shkëlqente me punën 

e tij shkencore dhe ishte sinonim vlere. Kjo vlerë shndritë akoma më shumë 

kur dihen rrethanat e formësimit të saj, i rrethuar nga nazizmi si pushtet dhe 

ideologji antinjerëzore. Kudo  përreth zotëronte acari i ngrirë dimëror nazist 

që vriste çdo aguliçe marsi në paralajmërimin e pranverës së domosdoshme. 

Ato mblidheshin një nga një sapo fillonin të hapnin petalet në rrezet e diellit 

të shumëpritur.  
 

Dhe, vrasja ishte mizore, pa gjyq e pa gjykatës. Përbindëshat me figura 

njeriu çirreshin rrugëve të Vjenës në gjuetinë e tyre makabre, ku muret e 

pallateve shekullore rrëqetheshin nën rënkimet e fëmijëve, pleqve, grave, tё 

cilёt nxirreshin me dhunë nga shtëpitë e tyre.  

 

Fati i bashkëkombëseve të tij e ndoqi edhe Norbert Joklin. Ai e dinte 

rrezikun që e përcillte, por nuk mundi të mos e ndante fatin me njerëzit e  

gjakut tё tij. Rrezikun e kuptuan po ashtu shumë nga miqtë e dashamirët e 

tij, të cilët e paralajmëruan rrezikun. Gjergj Fishta do të kërkonte nga 

Jakomoni (përfaqësues nga qeveria pushtuese fashiste italiane) që Shqipëria 
të jetë e gatshme për strehim të  Joklit, hebreut, i cili themeloi studimet 

albanologjike. Ashtu vepruan edhe disa intelektualё e veprimtarё kombëtarё 

që e njihnin situatën dhe e ndjenin rrezikun që e kanoste Joklin.  

 

Ernest Koliqi i shkruan konsullit shqiptar në Vjenë, Nikollë Rrotës, se duhet 

ndërmarr veprime që Joklit t’i mundësohet udhëtimi i menjëhershëm për nё 

Shqipëri.  Lasgush Poradeci shtronte nevojën e sjelljes së Joklit nga Vjena në 

Shqipëri dhe vënien e tij në krye të Institutit Albanologjik që do themelohej 

në Tiranë. Të gjitha këto lëvizje bëheshin tani kur Shqipëria ishte e pushtuar 

nga Italia fashiste. Nga ana e tij, Jokli kërkonte mundësinë e udhëtimit për në 

Amerikë, ndërmarrje kjo jo e lehtë në atë kohë. 

  
Para shtatëdhjetë vitesh, në mëngjesin e 4 marsit 

të vitit 1942, Jokli merret me forcë nga gestapoja 

nё banesёn e  tij në rrugën Neustiftgasse 67, 

Bashkia e 7-të e Vjenës. Studiuesi, Mechthild 

Yvon, në botimin e tij me titull: ,,Fati i 

albanologut Norbert Jockli dhe bibliotekës së tij“  

mes tjerash shkruan: ,,Shumica e hulumtimeve të 

deritashme lidhur me fatin e albanologut vjenez 

Norbert Jokli dhe grabitja e bibliotekës private të 

tij nga nazistёt janë unik se: Rasti i Joklit është 

një shembull neveritës i brutalitetit nazist nga 
kolegët e tij specialistë nga UN- dhe reparti  

bibliotekës, para se gjithash i Dekanit të  

Fakultetit Filozofik, Viktor Christian, i cili 

Robert Jockli      ndërmerr deportimin e Joklit në mars të vitit 

1942, kur ai  vdes në Maly Trostinec, me çka e nxjerr para përgjegjësisë. 

Rrallë ndonjëri që e ka mbështetur. Sipas ditarit të Paul Kretschmer, ish 

mësues i Joklit, indogermanist, i 

cili shkruan se Jokli është deportuar 

qysh në vitin 1941. Një intervenim 

i rrethit kolegjial do ta shpëtonte 

para transportimit për në asgjësim. 

Në vitin 1942 nuk ishte më tutje e 

mundur. Biblioteka, pronë e tij do 

të dërgohet në ,,rrethin shkencor”, 
duke u shkarkuar përfundimisht në 

Bibliotekën Kombëtare 

(Österreichische National 

Bibliothek), e cila qe nga ajo kohë 

gjendet aty”. Disa fakte të reja 

lidhur me rrethanat dhe gjendjen e 

Joklit dhe përpjekjet e tij për t’u 

shpërngulur për në Shqipëri përmes 

Italisë bashkë me bibliotekën e 

pasur të tij si dhuratë për Ministrinë 

e Arsimit të Shqipërisë. 
  

,,Sipas shënimeve  nga Kraft, Jokli 

e kishte ndërmend që bibliotekën 

t’ia dhuronte  Ministrisë së Arsimit 

të Shqipërisë dhe ta merr përsipër 

tё drejtën e tij për të emigruar. 

Kështu, ai kërkoj leje nga Dekanati 

i Fakultetit Filozofik, mirëpo u 

denoncua tek Gestapoja nga rektori  

i fakultetit, Viktor Christian. Këtë 

qëndrim e  përkrah edhe Evelyn. 

Megjithatë nuk mund të vërtetohet 
denoncimi sipas të dhënave të 

deritanishme, e njëjta vlen edhe për 

listën e deportimeve  nga Vjena në 

vitet 1941 dhe 1942. Sipas Kraft-it, 

Jokl u arrestua në vendbanimin e tij 

në Vjenë VII, Neustiftgasse 67 nga 

Gestapo dhe u deportua në piken 

grumbulluese në Vjenë 

II.”Castellegasse”.  Pra, si shihet, 

nazistёt nuk lёnin shënime 

dokumentuese në veprimet e tyre. 
Ato bëheshin në formë perfide. 

 

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

 

 

 
 

 

 

Trajtimi i vrasjes së Gjeçovit në Parlamentin Shqiptar 
(pjesa e parë) 

  

Madhështia e një qyteti apo fshati matet me njerëzit e 
mëdhenj që i kanë dhënë historisë dhe kulturës së një 
populli. Së këndejmi qyteza e vjetër e Janjevës ngrihet e 
lartësohet hijerëndë. Aty u lind më 12 korrik 1873 At 
Shtjefën Konstantin Gjeçovi, figurë e shquar e kulturës 
kombëtare shqiptare, mësues, historian, arkeolog, 
etnograf, shkrimtar e gjuhëtar. Tërë aktiviteti jetësor i 
këti atdhetari të devotshëm mund të përmblidhet në dy 
segmente në punë dhe luftë. Ashtu si shumë figura të 
ndritura dhe të nderuara të Rilindjes sonë Kombëtare, 
eshe ai pati një fund tragjik. Jetën e përvuajtur, veprën e 
tij madhore, sakrificën për popullin e tij të shumëvuajtur 
e për vlerat madhore të kulturës të krijuara gjatë 
shekujve, punën aq vetëmohuese për studimin dhe 
ndriçimin kësaj kulture - i vulosi me gjak. U vra në 
afërsi të Zymit në mënyrë mizore e barbare. 

 

Ishte i lidhur shpirtërisht me vendlindjen, me atë vend 
që shquhej për ruajtjen e ndjenjave kombëtare dhe 
luftarake qysh në periudhën e Lidhjes Shqiptare të 
Prizrenit dhe të Lidhjes së Pejës, në kryengritjet e 
pandërprera kundër Perandorisë Osmane, në përpjekjen 
për bashkimin e forcave kombëtare dhe dhënien e 
kushtrimit kundër synimeve pushtuese të monarkive 
ballkanike. Ishin pikërisht këto rrjedha historike që 
brumosën shpirtin e Gjeçovit dhe lanë gjurmë të 
pashlyera në të. Ishin këto ngjarje vendimtare dhe 
dashuria për popullin, ajo gurrë e pashtershme 
frymëzimi për përpjekjet studiuese, letrare, edukuese me 
tingëllim patriotik. Në këtë moshë djalërie, dashuria më 
e madhe ishte Atdheu i mishëruar në figurën e Gjergj 
Kastriotit - Skënderbeut. 

 

Sado që rrethanat ne mes te dy lufterave boterore ishin 
të vështira, interesi i kombit kërkonte që shqiptarët të 
mos emigronin në Turqi e në Shqipëri. Për ndalimin e 
kësaj tragjedie kombëtare do të angazhohen edhe 
qeveritë e Mbretërisë shqiptare, nëpërmjet një 
propagande efikase nga legata shqiptare në Beograd. Me 
gjithë vështirësitë e përmendura, ekzistonin klube të 
ndryshme sportive dhe organizata bamirëse në Kosovë 
që ilegalisht merreshin me veprimtari arsimore dhe 
kulturore. Një rol të rëndësishëm e luajti edhe kisha 
katolike, e cila përkujdesej kryesisht për besimtarët 
shqipfolës. Ajo e mbështeste një shoqëri në Pejë që 
fillimisht quhej “Drini i Bardhë”, ndërsa pas legalizimit 
njihej si shoqatë relegjioze dhe bamirëse me emrin 
“Shoqata e Shën Katarinës”. Prifti shqiptar At Shtjefën 
Gjeçovi, i cili shquhej për nivelin intelektual, kulturor  

 

dhe përcaktime të qarta kombëtare, u bë anëtar aktiv i 
kësaj shoqate. Veprimtaria e tij, duke përfshirë edhe 
mbajtjen e katekizmit në gjuhën shqipe shkaktoi 
pakënaqësi të mëdha tek qeveritarët serbë. Ati 
françeskan Shtjefën Gjeçovi, për shkak të veprimtarisë 
të tij të njohur kombëtare, u vra më 14 tetor 1929 në 
rrethana që lënë pak dyshime mbi motivin e krimit. 

 

Vrasja e Gjeçovit shkaktoi indinjatë të thellë te mbarë 
populli shqiptar, pa marrë parasysh se i ndjeri ishte 
martir i ndjenjave të tij kombëtare dhe i besimit të tij. 
Gjersa shovinistët serbomëdhenj e festuan vrasjen e 
Gjeçovit si eliminim fizik të një armiku të përbetuar të 
tyre, shqiptarët e Kosovës e qanë pasi mbetën pa fratin, 
mësuesin, shkencëtarin dhe vëllanë e tyre të afërm. 
Lajmet mbi politikën shfarosëse të qeveritarëve serbë në 
Kosovë prekën thellë ndjenjat e popullit shqiptar në 
Shqipëri dhe shkaktuan një shpërthim të fuqishëm 
zemërimi. Në mbështetje të vëllezërve të tyre u ngritën 
dhe protestuan njëzëri edhe deputetët në Parlamentin 
shqiptar. Involvimi i shtetit shqiptar në çështjen e 
Kosovës dhe popullit shqiptar të mbetur jashtë kufijve të 
Shqipërisë londineze, ishte i pashmangshëm dhe i 
kuptueshëm. Edhe pse shtet i pafuqishëm, ai kishte një 
zë në politikën ndërkombëtare, si dhe ndikimet e tij në 
politikën dhe popullin kosovar.  

 

Parlamenti shqiptar tërheq vërejtjen mbi plojat mizore 
dhe dhunimet kundër shqiptarëve  të Kosovës me 
kërkesë pranë Qeverisë së Beogradit që t’i ndërpresë 
këto mizori. Edhe vrasja e atdhetarit Shtjefën Gjeçovi u 
diskutua nga Parlamenti shqiptar në mbledhjen e 
njëmbëdhjetë më 11 nëntor 1929 nën kryesinë e 
kryetarit të Parlamentit, Pandeli Evangjeli. 

 

Pasi që kryetari i Parlamentit hapi mbledhjen dhe 
paraqiti rendin e ditës, ku ndër çështjet kryesore që do të 
diskutohej ishte vrasja e At Shtjefën Gjeçovit në 
Jugosllavi, fjalën e mori deputeti Tefik Mboria. Duke 
theksuar fillimisht se shkaku që kërkuan shpjegime nga 
ministri i Punëve të Jashtme mbi vrasjen e At Shtjefën 
Gjeçovit ishte që të informoheshin saktë mbi këtë 
ngjarje, sepse, sipas informacioneve, që i kishin Gjeçovi 
ra nga dora e panjohur në Jugosllavi, kur ishte në 
përmbushje të misionit të tij të shenjtë në famullinë e 
Zymit. 

(vijon) 
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Kontributi i shqiptarëve të Austrialisë, respektivisht i Ballit Kombëtar në 

afirmimin e Shqipërisë Etnike 
(pjesa e parë) 

 

Populli shqiptar gjatë periudhave të ndryshme historike, 

disa për shkak të pushtimit të territoreve shqiptare, disa 

për shkak të pjesëmarrëjeve të tyre në kryengritje, disa 
për shkak të copëtimit të territoreve dhe ushtrimit të 

dhunës nga regjimi i Beogradit dhe Athinës, disa për 

shkak kushteve sociale, kurse më vonë për shkak 

përcaktimeve ideologjike kanë qenë të detyruar të 

shpërgulen nëpër shtete dhe kontinente të ndryshme të 

botës. Në mesin e vendeve ku janë shpërgul shqiptarët 

është edhe kontinenti i Australisë. 

 

Në bazë të shënimeve që posedojmë nga Petrit Kello4, 

emigrant në Australi, në të cilat thekson se shqiptarët e 

parë në këtë kontinent janë shpërgulur para lufës së 

Dytë Botërore, kurse intensifikimi i shpërnguljeve të 
shqiptarëve në këtë vend bëhet pas vendosjes së 

regjimeve komuniste në trojet shqiptare, me të cilat 

raste fillon ndjekja e pa shpirtë e nacionalistëve, të cilit 

në bazë të platformave të tyre politike, kanë luftuar për 

Çlirim dhe Bashkim Kombëtar5. Në mesin e atyre 

organizatave politike të cilat kanë luftuar dhe 

propaganduar për Shqipërinë Etnike, pa dyshim është 

edhe Balli Kombëtar, andaj idhëtarët e kësaj organizate 

politike kanë qenë personat më të ndjekur dhe më të 

rrezikshëm të regjimit komunist, si në Shqipëri ashtu 

edhe në ish Jugosllavi. Regjimet e lartëpërmendura 
antikombëtare, në këto rrethana politike, nacionalistëve 

në tërësi, e në veçanti Ballit Kombëtar i shpallën luftë të 

pa kompromis, jo vetëm personave që ishin simpatizant 

të organizatave politike, por edhe familjeve të tyre. 

Regjimi komunist numrin më të madh të nacionalistëve 

i pushkatoi në mënyrën më mizore, në kundërshtim me 

të gjitha normat ndërkombëtare, pa procedura gjyqësore, 

menjëherë pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore, 

një numër i konsiderueshëm i tyre u dënua me 

pushkatime dhe dënime me burgime të përjetëshme, 

kurse një numër që arriti t’u shpëtoj vrasjeve dhe 

burgosjeve u shpërngulën nëpër shtete të ndryshme të 
botës, në mesin e atyre vendeve edhe në Australi.6 Në 

bazë të disa hulumtimeve të fundit që janë bërë, në 

kontinentin e Australisë,  jetojnë dhe punojnë rreth 

22,000 shqiptarë, nga të cilët mbi  11, 000 jetojnë në 

                                                
4
  Petrit Kello, ka lindur në Bilisht të Shqipërisë me 5 janar 1934. Nga 

Shqipëria për shkak të regjimit të egër komunist të E. Hoxhës është 

larguar në Greqi me 27 mars 1950, në të  cilin vend ka jetuar nëpër 

kampe të ndryshme të refugjatëve deri me 19 gusht të vitit 1951. Prej 

gushtit të vitit 1951 deri më 3 nëntor 1952 ka jetuar në Gjermaninë 

perendimore si ushtarë i KKSHL, me 7 nëntor 1952 ka arritë në 

Australi 
5
 Po aty 

6
 Dr. Riza Sadiku, Lidhja Kosovare, Prishtinë, 2006 

Sydney, i cili qytet sot numron afër pesë milion banorë. 
7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Njëri nga disa numrat e Buletinave të Shqiptarëve të 

Australisë, botuar në Perth, 1949 

 

Në këtë kontinent, shqiptarët fillojnë të emigrojnë me 

numër më të madh prej vitit 1948, të cilët kryesisht në 

fillim vendoseshin në qytetin Perth, kurse nga viti 1949, 

në këtë qytet organizojnë Këshillin  e Lidhjes të 
Shqiptarëve në Australi, i cili Këshill, prej vitit në fjalë 

boton edhe BULETININ e Lidhjes të Shqiptarëve në 

Australi, me qendër në Perth, përmes të cilit Buletin, 

shqiptarët informohen me ngjarjet që zhvillohet nga 

regjimi komunist në territoret etnike shqiptare, 

veprimtarinë kombëtare të  mërgimtarëve jo vetëm në 

Australi, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 

Kanadas, Turqisë dhe shtetet Evropiane8. 

 

Vlenë të theksohet se mërgimtarët shqiptarë që 

vendoseshin në kontinentin e Australisë nga viti 1948, 

kryesisht ishin simpatizant dhe anëtarë të Ballit 
Kombëtar, të cilët i qëndruan besnik deri në fund të 

jetës së tyre platformës politike të Mit’hat Frashërit, dhe 

gjithëmonë u angazhuan në afirmimin e vlerave politike 

të Dekalogut të Ballit Kombëtar, qëllimi i të cilit ishte 

Shqipëria Etnike. 

(vijon) 

 

                                                
7
 Infoarkiv, 24 korrik 2011 

8
 Gjërësisht shiko Buletinin e Lidhjes të Shqiptarëve në Australi, 

1949-1951, Perth, Western Australia. 
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Treva e Lugut të Drinit të Bardhë dhe shkolla shqipe 
(pjesa e dytë) 

 

Rruga për hapjen e shkollës shqipe në historinë Lug Drinase dhe atë shqiptare, ishte aq e vështir por edhe krenare dhe 
tejet e guximshme 

 

... që të dytë për punën e tyre 

patriotike ndiqeshin nga pushteti 

Serbo-Malazias. Atë Kelmenti 

arriti që t’i shmanget disa 

atentateve të përgatitura duke u 

tërhequr në zonat e Shqipërisë,  

ndërsa Atë Luigj Palaj u masakrua 

mizorisht me 1913 nga forcat 

serbo-malaziase. Por, atë që 

s’munden ta bëjnë forcat pushtuese 
në Atë Kelmendin e bënë forcat 

komuniste në vitin 1945 në 

Shqipëri. Ekzekutimi i tij mbetet 

në ndërgjegjejen e kohës. 

 

Në vitin 1913 popullatën e kësaj 

treve e përshkruan furtuna të reja 

më të tmerrshme se ndonjë herë 

me parë. Përvetësimi i Rrafshit të 

Dukagjinit nga malazezët  

aplikohej me një ndëshkim dhe 
gjenocid të paparë. Ushtria 

malaziase nënshtroi këto fshatra 

me forcën e hekurt duke i vrarë, 

përndjekur dhe djegur shtëpitë më 

të forta që i bënin rezistencë këtij 

asimilimi total. Ushtria e prirë nga 

shumë malazias vendor pushkatoi 

shumë burra Lugdrinas, burgosi 

dhe i përndoqi për Shqipëri me 

mijëra familje dhe disa fshatra të 

tëra. Kjo popullatë arriti të kthehet 

prapë në vatrën e vet, por për vite 
të tëra saj ju desh që të marrë 

veten. Pra kaluan edhe disa vite që 

edhe një herë te rihapet shkolla 

shqipe.  Në arsimimin e kësaj 

popullate kontribut të veçantë 

dhanë edhe  Atë David Pepaj dhe 

Atë Lorenc Mazreku të cilët e 

rihapën edhe një herë shkollën 

shqipe duke shfrytëzua autoritetin 

e vet tek qarqet Austro-Hungareze 

(1915). 
 

Pas kësaj rihapje mësues këtu u 

emërua atdhetari nga Prizreni 

Ndue Vorfi. Në këtë kohë shkolla 

numëronte 186 nxënës, ishte 4 

klasëshe ku punohej me dy klasë 

së bashku. Lëndet që mësoheshin 

ishin: shkrimi dhe këndimi shqip, 

gramatika, aritmetika, historia, 

gjeografia, mësimi i natyrës, 

mësimi i fizkulturës dhe mësimi 

fetar. 

Në mësim ishte i angazhuar dhe 

Atë David Pepaj, ndërsa tekstet 

shkollore siguroheshin nga Atë 

Lorenc Mazreku e që merreshin 
nga Komiteti Shqiptar i  Shkodrës. 

Duhet të ceket se kjo shkollë 

lugdrinase si dhe shkolla të tjera  

në rrethet e ndryshme të Kosovës 

kishin përkrahje të madhe 

materiale dhe morale nga 

atdhetarët  Bajram Curri dhe 

Hasan Prishtina me të cilët edhe 

bashkëpunonte mësuesi i shkollës, 

Ndu Vorfi, 

 
Kjo shkollë kreu me sukses 

misionin e vet kombëtar dhe 

arsimor deri në vitin 1919 kur 

Kosovën dhe vet Lugdrinin e 

vërshoi një vlug tjetër i 

represaljeve. Kësaj radhe nga 

ekspeditat serbe. Serbi duke e 

konsideruar Lugun e Drinit si vatër 

të dijes dhe tejet të rrezikshme për 

vete, vendosi ta çrrënjos 

popullatën duke e djeg tërë Lugun 

e Drinit. U rrafshuan për tokë katër 
fshatra si edhe vet Zllakuqani si 

qendër e trevës, ndërsa tjerat 

fshatra pjesërisht dogjën. 

 

Atë David Pepaj me atë rast do ta 

ngrit zërin në të gjitha qarqet 

ndërkombëtare dhe zëri i tij dhe 

klerikëve tjerë në diplomacitë 

ndërkombëtare bëri që popullata e 

dëbuar të kthehet prapë në vatrat 

shekullore, ndonëse tani të 
shkrumbuara nga barbarizmi 

serbo-sllav.  

 

Shkolla shqipe në Lugun e Drinit, 

përkatësisht në Zllakuqan, 

misionin e vet arriti ta vazhdoi 

edhe më pas, dhe atë edhe për 22 

tjera. Vlugun me të madh të 

aktiviteteve e zhvilloi sidomos pas 

vitit 1941 duke ju falënderuar 

Këshillave të Rrethit të cilat me 

hyrjen e forcave gjermano-italiane  

ishin formuar nga ideologët më të 

njohur të atij rajoni, siç ishte Ndue 

Përlleshi, i cili pas votimeve të 

rrethit u emërua Kryetar në 
Budisals, ku menjëherë filloi së 

funksionuari edhe shkolla tjetër 

shqipe. Ndërsa në Zllakuqan në 

krye të Këshillit si kryetar rrethi 

erdhi Tun Deda, ndërsa sekretar 

Mark Laskaji. Me vendosjen e 

këtyre Këshillave në rreth, në 

trevën e Lugut të Drinit  mendohej 

që punët të drejtoheshin nga 

vendorët, dhe për atë arsye edhe 

ishin zgjedhur prijësit e më të 
devotshëm. 

 

Pasi i vunë në lëvizje këto 

ndryshime atyre ju lehtësua lidhja 

me Shqipërinë, përkatësisht me 

Këshillin e Arsimit të formuar nga 

Ernst Koliqi, Ministër i atëhershëm 

i Arsimit të Shqipërisë. Kjo 

Ministri dërgoi dy mësues, Ndrec 

Ndu Gjokën nga Mirdita në 

shkollën e Zllakuqanit dhe Prek 

Kaçin nga Shkodra si mësues në 
shkollën e Budisalsit. Mësuesi 

Ndrec Ndu Gjoka u prit në 

Zllakuqan me entuziazëm të 

veçantë pasi tanimë  kjo trevë 

kishte një traditë të lindur për 

arsimim. Ai gjatë tërë kohës punoi 

me përkushtim mjaft te madh jo 

vetëm të një mësuesi por edhe të 

një atdhetari. Ai tani në përbërje 

kishte edhe më se gjysmën 

nxënëseve edhe vajza te fshatit. 
Mësuesi Ndrec Ndue Gjoka 

punonte edhe me të moshuarit që 

dhe atyre së paku të ju mësonte 

shkrim-lexim. 

 

(vijon)
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Kulturë 

 

Shkruan: Prof. Dr. Zymer Ujkan Neziri 
Zymer Ujkan Neziri lindi më 6 nentor 1946 në Siparant (ose Zahaq) të Pejës. Kreu Fakultetin Filozofik të Prishtinës (1971)  ku  

mbrojti magjistraturën (1979) dhe doktoratën  (1995). Nga viti 1967 merret me vjeljen e folklorit dhe i epikës historike. Pos 

tjerash ka realizuar edhe dy qëndrime studimore në SHBA, në Universitetin e Harvardit (shtator-tetor 2002 dhe shkurt 2007) 

dhe një në Austri, në Vjenë (nëntor 2005). Në Vjenë, në cilësinë e bursistit të Ministrisë Federale të Arsimit, të Shkencës dhe të 

Kulturës të Qeverisë së Austrisë, ka realizuar projektin ’’Dorëshkrimet shqip të folklorit të Maksimilian Lambercit  

(Maximilian Lambertz)’’, në Akademinë e Shkencave të Austrisë-Arkivi, si dhe në Bibliotekën Kombëtare të Austrisë. Ka 

shikuar dhe ka analizuar dorëshkrimet e Lambercit në rrreth 60 dosje: folklor, folkloristikë, mitologji,  

 

 

Eposi i kreshnikëve: monument i trashëgimisë kulturore shqiptare 
(pjesa e parë) 

                   

Këngët shqiptare të Eposit të Kreshnikëve janë cikël këngësh epike heroike 

legjendare. Ato radhiten ndër shtyllat më të rëndësishme artistike të kulturës 

shpirtërore të shqiptarëve. Eposi i Kreshnikëve është jehonë poetike disash-

tresore e jetës së përbashkët9 (sh.VI-VIII), por edhe e konflikteve disasheku-

llore ndëretnike,10 e kacafytjeve dhe e përgjakjeve ilire-shqiptare me ardhësit 

sllavë të jugut në Iliri (Ballkan), që nga fillimi i ardhjes së tyre e deri në 

shekullin XIV, sidomos në shekujt XIII-XIV, kur ky konflikt u acarua dhe u 
zgjerua, siç thotë historiani A. Buda (1986), në kohën e forcimit të pushtetit 

feudal qendror serb të dinastisë së Nemanjiqëve.11 Edhe epikologu gjerman 

M. Lambertz (1958) pajtohet se këto këngë «rrjedhin nga koha e dyndjes së 

sllavëve nëpër Danubin e Poshtëm në Ballkan dhe ruajnë ende kujtimin e 

luftërave të vjetra të ilirëve ose shqiptarëve kundër sllavëve, që u dyndën në 

kohën rreth vjetëve 700-800».12 Këto këngë janë ndër eposet e fundit aktive 

në Evropë në fillim të këtij mijëvjeçari dhe me të drejtë thuhet se e ka vendin 

në arealin e epikës botërore.13   

 

Eposi i Kreshnikëve dhe këngët epike ilire: Eposi i Kreshnikëve është 

vazhdimësi e ciklit të këngëve epike ilire, meqë ilirët i kanë pasardhës 
shqiptarët e sotëm, prandaj këngët epike ilire janë paraprijëse të Eposit të 

Kreshnikëve. Se ato pasqyrojnë vepra heronjsh që nga periudha antike, kjo 

vërehet edhe në elementin mitiko-përrallor, thotë epikologu D. Shala 

(1985).14 Jeta epike ilire gjatë periudhës shumëshekullore të luftës dhe të 

kryengritjeve kundër romakëve ka prodhuar këngë epike, të cilat janë hallkë 

lidhëse me Eposin të Kreshnikëve. Ndonëse mungojnë dëshmi të kohës 

antike të këngëve epike ilire, ka dëshmi ndihmëse historike, arkeologjike e 

linguistike. Linguisti kroat R. Katiçiq (1988) sjell dëshmi për këngët epike 

ilire, e duke folur për formulat e stërlashta të këngëve epike në Iliri, në bazë 

të dëshmive antroponomike e homonimike ilire.15 

 

Eposi i Kreshnikëve dhe ciklet e këngëve epike historike: Eposi i 
Kreshnikëve është paraprijës i cikleve të këngëve epike historike te 

shqiptarët, që fillojnë nga cikli i Betejës së Kosovës (sh.XIV), cikli i 

këngëve të Gjergj Kastriotit Skënderbeut (sh. XV) dhe ciklet e tjera të  

                                                
9 Shaban Sinani, Mitologji në Eposin e Kreshnikëve, studim monografik, botim i dytë, Argeta-

LMG, Tiranë, 2006, f. 66. 
10

 Alfred Uçi, «Epika heroike dhe roli i saj në folklorin shqiptar», në: Çështje të folklorit 

shqiptar, 2, Akademia e Shkencave e RPS e Shqipërisë, Instituti i Kulturës Popullore, Tiranë, 

1986, f. 28; Andromaqi Gjergji, «Etnosi ynë në epikën legjendare», në: Çështje të folklorit 

shqiptar, 2, IKP, Tiranë, 1986, f. 117; Zymer Neziri, «Veçori të këngëve të kreshnikëve», rev. 

«Educologia», Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Mësuesisë, Prishtinë, 2001,  f. 75. 
11

 Aleks Buda, «Eposi dhe historia jonë», në: Çështje të folklorit shqiptar, 2, IKP, Tiranë, 1986, 

f. 54. 
12

 Maximilian Lambertz, Die Volksepik der Albaner, Leipzig, East Germany, 1958, 184 f.; 

Shihni botimin shqip, përkthim i Eqrem Çabejt: Maksimilian Lambertz, Epika popullore e 

shqiptarëve,në: Çështje të folklorit shqiptar, 6, IKP, Tiranë, 1998, f. 5. 
13

 Alfred Uçi, «Epika heroike dhe roli i saj në folklorin shqiptar», në: Çështje të folklorit 

shqiptar, 2, IKP, Tiranë, 1986, f. 40. 
14

 Dr. Demush Shala, Rreth këngëve kreshnike shqiptare, «Rilindja», Prishtinë, 1985, f. 5. 
15

 Radosllav Katiçiq, «Mbi gjuhën e ilirëve», rev. «Fjala», nr. 21-22, Prishtinë, dhjetor 1988, f. 1 

e 7. 

mëvonshme (sh. VXI e XVII), 

sidomos ato të periudhës së Ali 

pashë Tepelenës e të Mahmut pashë 

Bushatit (sh. XVIII e XIX), të 

Lidhjes Shqiptare të Prizrenit (sh. 

XIX), të fazës së fundit të 

kryengritjeve kundërosmane 
(fillimi i shek. XX), të Lëvizjes 

Kaçake ndërmjet dy luftërave 

botërore e deri te cikli i Luftës 

Çlirimtare 1997-2001. 

 

Eposi i Kreshnikëve dhe 

lahutarët: Këngët e Eposit të 

Kreshnikëve këndohen nga 

lahutarët, të cilët janë rapsodë që 

dallohen për  zërin e tyre tërheqës, 

për mjeshtërinë e të rënit të lahutës 
dhe për teknikën e mbamendjes së 

vargjeve, siç ishte lahutari i A. 

Llordit nga krahina e Plavës dhe e 

Gucisë, Adem Brahimi16. Ata janë 

të njohur edhe për mjeshtërinë e 

rikrijimit të vargjeve të harruara. 

Përveç këtyre veçorive, te lahutarët 

e dalluar hetohen edhe aftësia e 

paraqitjes krahasuese dhe 

hiperbolike të heronjve, si dhe 

aftësia e ndërtimit të tipareve 

fantastike të personazheve. 
Lahutarët janë kryesisht blegtorë, 

shumica të lindur në zonat malore 

ose kodrinore-malore. Lahutarët e 

njohur dinë mbi dhjetë mijë 

vargje.17 Ata janë kryesisht me-

shkuj, por ka edhe femra lahutare 

në Shqipërinë e Veriut.18  

 (vijion)

                                                
16

 Adem Brahimi këndoi për A. Llordin 

këngën me 2163 vargje. 
17

 Vetëm në krahinën e Rugovës, në fund të 

shekullit të kaluar, kanë pasur në repertor 

mbi 10 mijë vargje: Isuf Selmani-Kuklecaj, 

Haxhi Meta-Nilaj, Shaban Groshi dhe Isë 

Elezi-Lekëgjekaj.  
18

 Mustafa Gërcaliu, «Tipi i rapsodit të 

këngëve të kreshnikëve», në: Çështje të 

folklorit shqiptar, 2, IKP, Tiranë, 1986, f. 

302. 
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                       Kulturë 

 

Shkruan: Ilimi Bani, piktor dhe kritik arti 
Ilmi (Rexhep) Bani, lindi  në Vlorë ku edhe jeton. Përfundoi shkollën e mesme artistike “Jordan Misja” në Tiranë, dega pikturë, 

pastaj studioi në akademinë e arteve (ILA) në Tiranë, pashtu në degën pikturë. Më pas vazhdoi studimet pasunversitare në regji 

dhe film të shkurtër televiziv, histori dhe kritikë arti dhe filozofi. Aktualisht është mësues i lëndëve vizatim, pikturë dhe teori 

arti në shkollën e mesme artistike “Naim Frashëri” si dhe pedagog i jashtëm në Universitetin “Ismail Qemali” në Vlorë në 

lëndën e edukimit figurativ. Ai është poashtu i angazhuar në aktivitet të vazhdueshëm artistik dhe studimor. Përveç çmimeve 

lokale ka marrë edhe disa çmime kombëtare dhe atë tre çmime në pikturë dhe katër çmime në studimet teorike të artit figurativ. 

                                    

 

“Motra Tone” 
(pjesa e parë) 

 

Kol Idromeno 
Që në fillimet e veta tërhoqi 

vëmendjen e shkodranëve me 

projekte urbane e ndërtimore që i 

dhanë qytetit të tyre një pamje të 

re. U bë masivisht  i njohur si 

fotograf dhe i la “gojë hapur” 

bashkëqytetarët me shfaqjet e 

para të filmave. Personaliteti i 

plotë e i pa diskutueshëm i tij 

ndriçoi në pikturë, brenda dhe 

jashtë Shkodrës, në ambientet e 

kulturuara dhe në rrethet artistike. 
Të gjithë i habiti realizmi i thellë, 

sidomos në gjininë e portretit. Në 

këtë drejtim artistik ai shënoi 

arritje kulmore dhe mbeti në 

historinë e artit shqiptar si 

themeluesi i tij.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                Motra Tone 

 

Kol Idromeno lindi në Shkodër 

në vitin 1860. I ati, Arsen 

Idromeno kish ardhur nga 

Çamëria dhe ishte martuar me 

shkodranen Roza Saraçi. Studioi 

pak kohë për pikturë në Itali dhe 

për vite të tëra shëtiti dhe pa 

shumë. Tabloja e parë që e bëri të 
rëndësishëm ishte një porosi nga 

kisha e qytetit me subjekt nga jeta 

e Krishtit e titulluar “Rrugët e jetës”. Konceptimi artistik i kësaj tabloje ishte 
tepër i guximshëm dhe revolucionar, e shndërroi ngjarjen kristiane në një 

pamje të jetës shkodrane. Të gjithë personazhet, përveç Krishtit dhe Marisë, i 

paraqiti si fshatarë, muzikantë e zanatçinj, me kuaj a më këmbë, secili me 

pamjen e vet konkrete e individuale, me fizikun dhe fytyrën përkatëse, me 

veshjen allashkodrançe, tradicionale dhe bashkëkohore. Figurat kanë dritë dhe 

plastikë realiste. Edhe peizazhi po kështu është i kundërt me skemën e 

peizazhit të pikturave të Davidit apo të Onufrit. Kjo mënyrë krijuese ishte 

katërcipërisht larg traditës mesjetare kishtare. Përfytyroni sa të dalldisur i ka 

lënë kjo pamje fetarët e lartë, dhe jo pak i ka futur në diskutime intelektualët 

shkodranë. Rëndësia e këtij revolucioni artistik është në suazën e artit tonë. 

Pseja është fare e thjeshtë: ishte një konceptim që italianët e kishin zbatuar 400 

vite më parë në kohën e Rilindjes, prej nga, besoj unë, e huazoi Idromeno.  

 

Pozimi, fotografia dhe tabloja 
Arshivimi i emrit të Kol Idromenos si themelues i realizmit në artin figurativ 

shqiptar ka të paktën dy arsye. E para: Jetësimi bashkëkohor e realist i motivit 

të vjetër kristian në pikturë, siç e pamë në tablonë “Udhët e jetës”. E dyta: 

Mjeshtëria e lartë e interpretimit dhe realizimit në veprat e tjera. Kulmi i kësaj 

mjeshtërie u shfaq njëherë e përgjithnjë tek vepra  “Motra Tone”. Qysh mbas 

ilirëve, arti shqiptar realist nuk kish parë portret më të arrirë se ky. Kjo tablo 

me të drejtë është konsideruar themeli i artit tonë realist. Çudi! Me sa dijmë 

është portreti i parë i punuar nga Idromeno dhe u “qëllua në shenjë”. Fantazia, 

talenti, aftësitë nxorën në dritë këtë kryevepër të arteve tona figurative. 
Portretet e mëvonshme, si dhe veprat e tjera nuk i ka të këtij niveli në asnjë 

komponent të artit.   

 

“Motra Tone” u realizua në janarin e vitit 1883. Autori qe 23 vjeç. Rruga e 

realizimit të tablosë është rruga e realizmit francez të Courbet, pikturimi me 

model nga natyra. Por, meqenëse Idromeno i bëri të motrës fotografi dhe 

pikturë, janë dhënë mendime për bashkëveprimin e tyre. Këto mendime kanë 

ndryshime por në thelb bien në ujdi dhe pranojnë që vepra është rezultat i 

punës me modelin e gjallë. Nisur nga portreti në pikturë arrijmë në 

përfundimin se Idromeno më parë i ka bërë fotografinë të motrës dhe pastaj 

pikturën. Ai e rregulloi Tonen se si të qëndronte e se si do të shikonte dhe e 

fotografoi me veshje “allafrenga”. Pas fotografimit (se kur?) atij vetë ose 
Tones i ka vajtur në mendje t’i bënte portretin edhe në pikturë. Ai e vendosi të 

motrën të qëndronte sërish po në atë pozim si në rastin kur e fotografoi; e ulur, 

me torsin, portretin dhe sytë të kthyer nga e majta. Por ai gjykoi se kjo pozë 

ishte shumë pak për të bërë një vepër në pikturë. Mendja e këtij konstruktori të 

imagjinimeve filloi të punojë me shpejtësi. E veshi modelin me kostum 

popullor qytetar, jelek të kadifenjtë dhe çarçaf të bardhë. Kështu i dha të 

motrës një pamje tërheqëse, shkodrane qytetare, shqiptare e vërtetë, nga ato të 

kohërave parafotografike me të cilën iu ngopën sytë. Përpara kishte një model 

të pasur me lëndë piktorike. Pas kësaj iu kujtua një gjest që e bënin gratë kur 

bisedonin. I tha Tones ta imitonte atë. Ajo, tamam si shkodrane, kapi lehtë 

anën e çarçafit me dy gishtrinjtë e hollë dhe e çoi tek cepi i buzëve.        

(vijon)
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  Shkruan: Brahim Avdyli, Zvicër 
Autori u lind me 5 shtator 1960 në fshatin Morinë të Gjakovës. Fakultetin Filologjik e kreu në Universitetin e Prishtinës, 

drejtimi letërsi dhe gjuhë shqipe. Pastaj përfundoi kursin pasuniversitar në akademinë diplomatike shqiptare në fushën e 

marrëdhënieve ndërkombëtare dhe diplomacisë. Më vonë përmbyll edhe studimet postdiplomike në Universitetin e Strugës, 

gjegjësisht në fakultetin e shkencave politike, me ç`rast mbrojti temën e magjistraturës në lëminë e mërgatës shqiptare të 

Zvicrës. Ka botuar shumë shkrime, artikuj dhe analiza. Gjatë viteve 1990-1995 ka udhëhequr revistën ’’Qëndresa“ në Zvicër. 

Poezia e tij është përkthyer në italisht, gjermanisht, rumanisht, anglisht. etj. Ai  është anëtar i Lidhjes së Shkrimtarëve të 

Kosovës, i Autorëve të Zvicrës (AdS), i Shoqatës së Krijuesve Shqiptarë të Zvicrës dhe i Lidhjes Ndërkombëtare të Poetëve, 

Shkrimtarëve dhe Artistëve Shqiptarë.  

 

 

Nëna Terezë 

1 

Kur e marr lapsin në dorë 

e qes përpara fytyrën e Gonxhes 

dhe mbes i mrekulluar. 

  

Çuditërisht më bashkohesh Nëna 

Terezë 
me pamjen e gjyshes sime si fëmijë 

duke vrapuar pas fëmijëve 

që të mos rrëzohen.  

 

I ke të njëjtat duar, të njëjtën pamje 

të njëjtin shikim plot pikëllim 

por buzëqesh për një pikë të lartë  

jashtë njeriut 

 

i shpërndanë buzëqeshjet e tua 

deri sa të digjet shpirti 

për një grimcë të vogël të fatit… 
 

E vocërr është lulja por bëhet simbol 

ti je nëna e madhe e shqipes kokëulur 

për të lumin Zot  

dhe të dhënat e Tij 

 

 

 

 

 

 

që bota e sëmurë pas kapitalit 

kthehet vonë dikur t`a shohë 

dramën e madhe të njerëzimit… 

 

2. 

Nisesh prej Shkupit 
në Londër e kthehesh në Kalkutë 

je dashuri e gjallë e zemrës shqiptare 

 

dy metra trup  

të bëjnë vigan përtej shekujve 

 

e më del përballë  

me nënagjyshen 

si bijë e veçantë e shqiptarisë. 

 

je e njësuar me paqen nëpër botë 

forcë magjike e përjetësisë 
shembull i rrallë i frymëzimit 

për dashurinë tënde të pasosur, 

 

tokë e qiell i përmbledhë në fjalët e 

tua 

dhe çdo gjë që jeton brenda tyre 

ia jep shpresat që duhet t`i ketë 

 

 

 

 

për ta përballuar dhembjen… 

 

3. 

Kur e marrë lapsin mbetem pa fjalë 

po të ma hapin zemrën  

do të të gjëjnë- 
zjarrin e zemrës sime e mbanë 

ndezur, 

 

lëshon dritë të vaktë mbi njerëz 

pushtetin e butësisë e forcën e 

dashurisë 

e lëshon nëpër shekuj, 

 

pa ty do të isha shumë i varfër 

me ty ndjehem i vetmuar nëpër botë 

 

frymëzimit i thërras me fjalët e tua 
rriten prore nën kujdesin tënd 

 

e vdes me dashurinë tënde të 

madhe!... 

 

 

 

 

  Shkruan: Bajame Hoxha-Çeliku, Belgjikë 
Bajame Hoxha-Çeliku, u rrit nëpër kampet e internimit. Pas viteve '90-ta doli nga kampet dhe vazhdoi studimet. Ndërkohë iu 

dha e drejta për të botuar të gjitha ato që sistemi komunist ia mohoi. Ajo tani jeton bashkë me familjen e në Bruksel (Belgjikë). 

Bajame Hoxha-Çeliku është anëtare e Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë që nga viti 1998. Ka botuar pas 

demokracisë njëmbëdhjetë libra. Ajo shkruan në  prozë, në poezi, për të rritur dhe për fëmijë. 

 

 

 

 

Një jetë 
Kam një jetë që rroj me shpresë... 

Dhe kjo shpresë s'më le të vdes 

Por, sa zbret dielli, lart nga mali 

Më vret dhimbjen, më vret mallin. 

 

Eh, o zemër sa s'pëlcet 

Nga ky mall që mbetet shkretë 

Nga kjo jetë, nga kjo rrenë 

Nga kjo rrenë që më mbërthen... 

 

 
 

 

 

 

 

 

S'e kam provuar 
Dashurine s'e kam provuar 
As në shpirt, e as në duar 

Veç në sy, e mbaj të shkruar 

Si një yll që s'ka të shuar... 

 

Prisni 
Prisni, prisni gjersa të vdes 

Dhe shfletoni me kujdes 

Cilën faqe, tmerr e mall 

Do lexoni, ju më parë? 

 

Po ta çfletoni shpejt tani 
ju dhuroj shumë lot në sy 

Po më mirë, dhimbjet në plagë 

Le t’i bart, ky shpirt i ngratë. 
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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:  

www.futbollishqiptar.eu 

U mbajt ’’Turneu i Pavarësisë së Kosovës-2012’’ 

 
Në Vjenë, me 15 prill 2012 u zhvillua me sukses 
’’Turneu i Pavarësisë së Kosovës-2012’’. Pjesëmarës në 

këtë aktivitet sportiv ishin 20 ekipe të ndara në 4 grupe. 

Me këtë rast në finale u takuan ekipit FC Megi dhe 

klubi Lahuta e Malësisë ku me rezultatin minimal 1:0 

fitoi FC Megi. Vendi e tretë i takoi Extravagant-it, 

ndërsa i katërti ekipit Besimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         FC Megi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                     Lahuta e Malësisë 

 

Në këtë manifestim mysafirë ishin edhe Ambasadori i 
Republikës së Shqipërisë Dr. Vili Minarolli si dhe 

Ambasadori i Republikës së Kosovës Dr. Sabri Kiqmari 

të cilët bënë edhe ndarjen e kupave fituesve. Për argëtim 

në frymën kombëtare u përkujdes shoqata kulturore ’’12 

qershori’’ e cila me disa valle u paraqit para një publiku 

të konsiderueshëm. 

Filloi sezoni i ri i Ligës Shqiptare në Futboll në Austri 

 
E diela e tretë e prillit mblodhi 

dashamirët e futbollit shqiptar në 

një vend. Pikërisht në këtë ditë, 

para më shumë se 500 shikuesve u 
bë dhe hapja solemne e sezonit të 

ri të Ligës Shqiptare në Futboll në 

Austri (LSHFA).  

 

 

 

 

Në fjalën e tij, Qani Sulejmani, 
kryetari i kryesise së LSHFA ndër 

të tjera tha ’’fillimi i kampionatit 

është një kënaqësi e veçantë. 

Falënderoj të gjithë ata që 

kontribuan për fillimin e këtij 

kampionati. Falënderimi i posaçëm 

për përfaqësuesin e Ambasadës të 

Republikës së Kosovës në Vjenë, 

komisionin e garave, lidhjen e 

referëve, komisionin disciplinor, 
vëzhguesit, shoqatën kulturo- 

sportive ’’Afrim Zhitia’’, 

shoqërinë ’’12 qershori’’ nga 

Vjena si dhe arsimtarët e mësimit 

plotësues në gjuhën shqipe në 

Austri. Ky Kampionat do të jetë 

shumë interesant duke pasur 

parasysh konkurencën e ekipeve që 

pretendojnë kreun e tabelës. Kjo na 

jep shpresë se gjithë shqiptarët që 

jetojnë dhe veprojnë në Austri që 
do ta kuptojnë qëllimin dhe 

synimin e kësaj Lige. Ka edhe 

shumë për të bërë në çdo aspekt. 

Lus Ekipet anëtare në LSHFA që 

të japin kontributin e vet në fushë 

dhe jashtë saj. Të kenë parasysh se 

janë duke e prezentuar kombin 

shqiptar dhe sportin shqiptar në 

diasporë. Dita e dielë është një 

festë sportive shqiptare‘‘ përmbylli 

fjalën e tij përshëndetëse Qani 

Sulejmani.  

 

 

 

 

Klubet e 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 

http://www.futbollishqiptar.eu/
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Intervista me bokserin pejan në Vjenë Shpëtim Shalën 
Shpëtimi e ka filluar karrierën e boksit si amator në klubin ’’Peja’’, të udhëhequr nga trajneri Ahmet Shala. Në vitin 2002 arrin 

të stoliset me titullin Kampion i Kosovës në kategorinë e juniorëve. Vitin e ardhshëm futet në reprezentacionin e Kosovës. Në 

vitin 2005 zhvendoset në Austri dhe fillon stërvitjet me klubin ’’BC Wien’’ ku stërvitet nga kijuesi i kampionëve, trajneri i  

mirënjohur austriak, Josef Kovarik. Nën udhëheqjen e tij Shpëtimi arrin t'i fitoj disa tituj; 2005-Kampion i Vjenës; 2006-

Kampion Internacional i Vjenës dhe me 2007-titulli ASKÖ-Kampion i Austrisë.  Në janar të vitit 2008 njihet me aktivistin 

shqiptar, Shpëtim Redo dhe nën menaxhimin e tij arrin të futet në boksin profesionist, kategori kjo në të cilin gjendet edhe sot. 

 

 

 

 

 

 

 

Shpetim, do të isha mirënjohës 

nëse mundesh në pika të 

shkurta ta përshkruash 

biografinë tënde dhe karrierën 

prej sportisti?  

Vij nga Peja, sportin e boksit e 

kam filluar para 11 viteve, pra në 

moshen 15 vjeqare dhe atë në 

klubin e boksit ’’Peja’’. Në 

boksin amator i kam zhvilluar 30 

duele. Kam qenë kampion i 
Kosovës për juniorë dhe 

përfaqësues i reprezentacionit të 

Kosovës. Kam qenë gjithashtu dy 

herë kampion i Vjenës dhe 

ASKO-Kampion i Austrisë. Në 

vitin 2008 kam debutuar në 

boksin profesionist dhe deri tani i 

kam 12 duele të zhvilluara, të 

gjitha fitore, prej tyre 4 me 

nokaut. Poashtu e kam fituar edhe 

titullin Kampion Internacional i  
Austrisë në peshën gjysëm të 

rëndë. 

 

Kush ju pagëzoi me nofkën 

’’Albanian Bomber’’?  

Me nofkën ’’Albanian Bomber’’ 

të cilën e mbaj me krenari të 

madhe më pagëzoi menaxheri im 

i parë, Shpetim Redo, falë të cilit 

unë u bëra boksier profesionist 

dhe i cili ka merita shumë të 

mëdha në karrierën dhe jetën time 
sportive. Unë e falenderoj shumë 

atë për të gjitha dhe do t’i jem 

mirënjohës tërë jetën. 

  

 A është titulli ’’Austria 

International’’ titulli më i 

dashur që keni fituar deri 

tani?  

Po. Titulli Kampion International 

i Austrisë është njëherit titulli më 

i madh të cilin e kam fituar deri 
më tani dhe gjithashtu edhe titulli 

më i dashur, duke pasur parasysh 

rrethanat në të cilat e kam fituar 

atë titull. Ka qenë një mbrëmje e 

paharruar boksi me 14 prill 2009  

 
 

në Prishtinë, unë e kisha vetëm meçin e gjashtë në boksin profesionist dhe për 

kundërshtar e kam pasur gjermanin Lars Buchholz, i cili kishte 12 meçe në 

boksin profesionist. Unë arrita të shënoj fitore me vendim unanim të 

gjyqtareve pas 10 raundeve të zhvilluara. Ky duel u transmetua drejtpërdrejt në 

Radio Televizionin e Kosovës dhe pas përfundimit të tij mora mirënjohje të 

shumta nga adhurues të boksit kudo që gjendesha. Mos të harroj të përmend se 

ky eveniment për titull ishte organizuar nga menaxheri Shpetim Redo dhe ishte 

një spektakel i vërtetë në Kosovë.  

 

Pas disa vitesh veprimi në Austri u kthyet në vendlindje ku edhe e 

vazhdoni karrierën. Pse? 
Për momentin jam më shumë i përqëndruar në ndërtimin e karrierës time në 

Kosovë. Së bashku me disa miq e kam themeluar Federatën e Boksit 

Profesionist të Kosovës (e para në histori të Kosovës) dhe po mundohemi ta 

zhvillojmë boksin profesionist këtu. Besoj se edhe e kemi arritur qëllimin. Unë 

tashmë i kam organizuar 4 meçe profesioniste në Pejë dhe qyteti është 

shëndrruar në një qytet të boksit. Pra, çdo herë kur boksoj palestra është e 

stërmbushur me tifozë. Vitin e kaluar isha prapë në Vjenë për një duel të cilin 

e fitova dhe besoj se do të zhvilloj edhe shumë duele tjera në Austri. 

  

A ka kushte të mjaftueshme për ushtrime në Kosovë? 
Të jem i sinqertë, kushtet në Kosovë nuk janë optimale për stërvitje. Mirëpo 
nuk është e pamundur të pregaditet njeriu për një meç në Kosovë. Unë duelet e 

fundit i kam zhvilluar në Kosovë dhe stërvitjet i bëj në Pejë, pranë klubit 

’’Besa’’. Aty e kam gjetur mbështetjen e ngrohtë nga strategu i mirënjohur 

pejan i boksit, Fuat Muhaxheri. Jam shumë i kënaqur me punën të cilën e bëj 

bashkë me të dhe sa herë që hyj në ring jam i pregatitur 100%. Mos të harroj t'i 

përmend edhe trajnerët Besim Gashi dhe Zijadin Rama të cilët gjithashtu janë 

pjesë e shtabit teknik në stërvitjet e mia. Unë i falënderoj të tre nga zemra 

sepse janë njerëz të mrekullueshëm dhe jam shumë krenar që kam rastin të 

stërvitem me ta. 

  

A po stërviteni për momentin dhe kur do e kemi meçin tuaj të rradhës? 
Për momentin jam në 
stërvitje intenzive për 

duelin tim të radhës 

që do të zhvillohet së 

shpejti në Pejë. 

  

Me cilin 

kundërshtar do të 

kishit dëshirë të 

përballeni? 
Për momentin nuk 

kam ndonjë 
kundërshtar të 

preferuar. Mirëpo jam në rrugë të mirë drejt sukseseve dhe kam ambicje të 

mëdha të sfidoj tituj të çmueshëm të boksit profesionist. Kështu që së shpejti 

do të jem i gatshëm ta sfidoj titullin e kampionit evropian e pse jo edhe atë 

botëror. 
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Kur do kthehet Shpetim Shala 

në Austri? 
Sipas të gjitha gjasave, në Austri 

do të kthehem pas meçit të 
lartëpërmendur. Kam ndërmend 

t’i vazhdoj studimet pranë 

Universitetit të Vjenës të cilat i 

kam ndërprerë për shkak të 

karrierës sime si boksier. Mendoj 

se që nga semestri i vjeshtës së 

këtij viti do të përqëndrohem në 

studime krahas karrierës sime të 

boksit. 

  

A do ketë meç të organizuar në 

Austri në një të ardhme të 

afërt? 

Po, sigurisht se deri në fund të vitit besoj se do t'i zhvilloj së paku 2-3 duele në 

Austri. Jam në kontakt të vazhdueshem me klubet e bokseve në Austri dhe 

promoterët austriakë. Për momentin nuk e kam ndonjë datë të caktuar, mirëpo 

jam në kërkim të një dueli dhe jam optimist se data do caktohet dhe të 
bëhet publike së shpejti. 

 

Për fund, ndonjë mesazh për shqiptarët që jetojnë në Austri? 
Në Austri kam një shoqëri shumë të mirë me shqiptarët që jetojnë atje dhe i 

përshëndes të gjithë nga zemra. Porosia ime për ta është që pas kthimit tim në 

Austri të vazhdojnë të më përkrahin si gjithmonë deri më tani nëpër tribuna 

sepse ata janë një shtytje shumë e madhe për mua si sportist. 

  

Shpetim, ju falënderoj nga zemra dhe njëherit suksese në ndeshjet e 

ardhshme. Shpresoj të takohemi së shpejti.  

Faleminderit edhe juve për intervistën. Patjetër do takohemi në Vjenë 
 

Intervistoi: Valentin M. 

  

________________________________________________________________________________________________ 

 

I riu shqiptar që premton 
 

 

Manuell Shala, i lindur me 21 maj 2000 në fshatin 

Raqë të Malësisë së Gjakovës dhe me banim në Vjenë, 

me datë 4 maj 2012 në ‘’Superdribling’’19, theu 

rekordin e Evropës. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                             Manuell Shala 

                                                
19 
http://www.superdribbler2012.at/index2.php?p=gallery&o=8&o2=8 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nga prilli deri në qershor të vitit 2012 kompania 

’’Kelly’s’’ dhe gazeta vjeneze ‘’Kronen Zeitung’’ ishin 

në kërkim të dribluesit më të mirë në të gjithë Austrinë. 
Gara Super Driblues 2012 u mbajt në 5 kategori të 

moshave të ndryshme. Në shqyrtim ishin sidomos këto 

aftësi: reaksioni i nisjes, manovrim dhe kontrolli i topit. 

Dribluesi më i mirë në Austri i vitit 2012 do të marrë si 

shpërblim dy bileta avioni për në Barcelonë, ku do të 

mund të përcjellin një ndeshje nga finalja botërore në 

futboll. Kurse ai që mund ta thyej rekordin botëror (që 

momentalisht e mban Mesi me 5 sekonda e 12 të 

qindtat) do të marrë një shpërblim prej 10.000 euro në 

tubimin final. 

 
Prej 197 pjesëmarrësve, Emanuell Shala zuni vendin e 

parë si super dribluesi më i mirë dhe theu rekordin e 

Europë me shpejtësi 5 sekonda e 47 të qindtat e 

sekondës (5,47). Sipas jurisë Emanuell Shala me këtë 

shpejtësi rradhitet i treti në botë. Neve na mbetet t’i 
duartrokasim dhe t’i dëshirojmë suksese edhe më të 

mëdha në të ardhmen. 

http://www.superdribbler2012.at/index2.php?p=gallery&o=8&o2=8

