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                Edukimi jo-formal 
                Femra dhe Arsimimi  
                Mësimi Shqip 
 
 

 

 

Intervista 
Këndi kulturor 
Aforizma 
Anekdota 
 

 

PSHDK-parti me orientim drejt vlerave të demokracive perëndimore 

Partia Shqiptare Demokristiane e Kosovës është parti e spektrit të djathtë politik, e cila vepron në 
skenën kosovare që nga dekompozimi i ish sistemit monist, kur filloi jeta demokratike në këtë pjesë 
të Evropës Juglindore, roli i së cilës në proceset demokratike ka qenë fundamental. PSHDK është 
formuar më 4 nëntor 1990 në Gjakovë, dhe që nga atëherë ka marrë pjesë aktive në të gjitha 
proceset fundamentale për Kosovën. Gjatë këtyre njëzet viteve të aktivitetit politik, PSHDK ka 
zhvilluar aktivitet brenda dhe jashtë Kosovës, pra në planin kombëtar dhe ndërkombëtar për lirinë, 
demokracinë dhe Pavarësinë e Kosovës, të gjitha këto në kontekstin e integrimit në familjen e 
madhe perëndimore. 
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FJALA E REDAKSISË 
 
Të nderuar lexues, 
     Ju tashmë keni në dorë botimin e parë të gazetës ,,DIELLI 
DEMOKRISTIAN'', i cili eshte organ i Partisë Shqiptare 
Demokristiane të Kosovës-dega në Vjenë dhe botimi i të cilës 
realizohet nga këshilli redaktues i saj. Ky numër koincidon me 
100 vjetorin e lindjes së Nënë Terezës. PSHDK duke qenë parti 
me traditë 20 vjeqare si parti parlamentare dhe pjesë e 
bashkëqeverisjes në nivelin qendror dhe atë komunal është e 
përgaditur më mirë se asnjëherë më parë, me synimin që të 
mbetet një ndër partitë politike më me influencë në Kosovë në 
përgjithësi. Me daljen e numrit të parë të gazetës ,,DIELLI 
DEMOKRISTIAN'' po vazhdon vendosja e një ure të re 
komunikimi mes PSHDK dhe anëtarëve dhe simpatizantëve 
tanë, sidomos në veçanti në Vjenë dhe në përgjithësi në Austri. 
Në këtë botim, ju do të gjeni shumë materiale me interes për 
rrjedhat e përgjithshme në shoqëri dhe rolin e PSHDK në 
zhvillimet demokratike të Kosovës dhe në diasporë. Këtu 
poashtu do të gjeni edhe informacione lidhur me organizimet 
dhe aktivitetet tona. Për më tepër, ju mund të na shkuani lidhur 
me pyetjet, vërejtjet dhe sugjerimet tuaja në adresëën e e-mail-
it: dielli-demokristian@hotmail.com të cilave do tu përgjigjemi 
në numrin e radhës të kësaj gazete, e cila  pritet të dalë prapë në 
shtator të  këtij viti. Këshilli redaktues falënderon të gjithë  ata 
që  ndihmuan në  botimin e kësaj gazete  periodike, e  në  
veçanti ata që dërguan shkrimet e tyre, si dhe mbështetësit tanë 
moral. Ky numër është përpiluar, dizajnuar dhe botuar në saje të 
punës dhe angazhimit vullnetar të aktivistëve tanë. 
Lexim të këndshëm!  
 
Kryeredaktor: 
Vilson Pepaj 
  
Këshilli redaktues: 
Kristina Pjetri 
Mark Gjuraj 
Lush Neziri 
Mark Marku 
 
Bashkëpunëtorë të jashtëm: 
Hazir Mehmeti 
Anita Marku 
Shtjefën Daka 
Zef Ndrecaj 
Valentina Pjetri 
 
Kontaktoni PSHDK  në Vjenë edhe në: 
pshdk-vjene@hotmail.com 
pshdk.vjene@yahoo.com 
pshdk-vjene (në facebook) 

së shpejti edhe: www.pshdk-vjene.at 
 
 
 

 
��“Me gjak jam shqiptare; me 
nënshtetësi, indiane. Përsa i 
përket besimit, jam murgeshë 
katolike. Sipas thirrjes, i përkas 
botës. Por zemra ime i përket 
plotësisht Zemrës së Krishtit". 
´ 
 Nënë Terezës, me shtat imcak, 
por me besim shkëmbor, të 
patundur, iu besua misioni të 
kumtonte dashurinë e etur të 
Jezusit për njerëzimin, 
veçanërisht për më të varfërit 
ndër të varfër. "Hyji vijon ta dojë 
botën dhe na dërgon ty e 
mua për t'u shprehur të varfërve 
dashurinë dhe mëshirën e Tij". 
Në shpirtin e saj, përplot me 
dritën e Krishtit e me dashuri të 
zjarrtë për Të, kishte një dëshirë 
të vetme : "Të shuante etjen e 
dashurisë së Tij për shpirtrat 
njerëzore".  
 

mailto:info@pshdk-ks.org
http://www.pshdk.org/
mailto:dielli-demokristian@hotmail.com
mailto:pshdk-vjene@hotmail.com
mailto:pshdk.vjene@yahoo.com
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PSHDK në diasporë  
 

• Ideja për themelimin e PSHDK është përkrahur nga një numër i madh i shqiptarëve në tërë 
Kosovën dhe jashtë saj, kudo ku jetojnë shqiptarët 

• Emërtimi shqiptare i është dhënë mbase kjo parti është parti kombëtare, nuk bën dallime 
fetare, kurse pikëpamjet politike janë pikëpamje të civilizimit kristian europerëndimor.  

• Orientimi politik i PSHDK është i djathtë dhe zgjidhjen e çështjes shqiptare në Ballkan e 
sheh përmes integrimeve mbarëshqiptare dhe si të drejtë të vetevendosjës së vetë 
shqiptarëve 

• Aktivitetin PSHDK e zhvillon përmes Programit dhe strategjive për zgjidhjen e çështjeve 
politike, ekonomike, kulturore e tjera mbi baza të parimeve të demokracisë dhe shtetit ligjor 
për të gjithëë njerëzit 

• PSHDK vepron në Republikën e Kosovës dhe në diasporë (Zvicër, Gjermani dhe Austri).  

 

PSHDK në Austri (1994-2010) 

Dega e PSHDK në Graz u formua në  maj të vitit 1994, kohë kjo kur qendra e Bashkësisë së 
Degëve të PSHDK për Austri ishte në Linz, në krye me Pren Shalën. Aktivitetet kryesore përgjatë 
kësaj periudhe ishin: pjesëmarrja në kongresin e Unionit Demokristian në Tiranë (1995), organizimi 
i tryezës së rrumbullakët me Dr Alois Putigam, anëtar i kryesisë së Partisë Popullore të Austrisë 
(ÖVP), mbajtja e tribunës shkencore me temën ,,Çështja Shqiptare’’(1997) në të cilën morën pjesë 
edhe përfaqësues nga dega e PSHDK,  klubi i studentëve shqiptar në Graz, instituti i historisë, 
seksioni e Evropës Juglindore i Universitetit të Grazit, etj. Vlen të përmenden edhe dërgimi i letrës 
së hapur drejtuar institucioneve amerikane dhe personaliteteve shtetërore si Bill Klinton (1998). Në 
mars të vitit 2000 u organizua kuvendi zgjedhor i PSHDK për Austri, në të cilin morën pjesë edhe 
Demush Zefi dhe Rok Berisha, anëtarë të kryesisë qendrore të PSHDK si dhe Luz Thaçi, sekretar i 
Bashkësisë së Degëve të PSHDK për Gjermani. Menjëherë pas kuvendit, delegacioni i PSHDK pati 
një takim me politikanët austriakë, nga ku vlen të veçohet takimi me Dr Rainholt Lopatka, ish 
sekretar i Partisë Popullore të Austrisë (ÖVP). Në ndërkohë u arrit të formohen edhe degët e 
PSHDK në disa qytete të Austrisë, si në: Mürzzuschllag, Amstetten, Schladming dhe Vjenë.  Më 21 
mars 2010 në Graz u mbajt  jubileu i 15 vjetorit të themelimit të degës së PSHDK së qytetit të Graz-
it si dhe 10 vjetori i ri-organizimi të BD të PSHDK  për Austri.  

 

Kryetari i bashkësisë së degëve të PSHDK në Austri: Prekë Brahimi 

  Prekë Brahimi u lind me 20 janar 1940 në fshatin Shëngjon  (ish     
  Gllaveçicë), komuna e Pejës. Me 1968 në zgjedhjet komunale të rajonit të  
  Pejës zgjidhet  këshilltar në Asamblenë Komunale, ndërsa nga zyrtarët e Entit  
  të atëhershëm të Arsimit caktohet si mësimdhënës. Që nga vitet 80-ta jeton në  
  Austri dhe që nga ditët e para të ardhjes së tij në këtë shtet  ai angazhohet me  
  tërë qenien e tij në organizimin e mërgatës shqiptare. Më 1994 themeloi   
  degën e Partisë Shqiptare Demokristiane të Kosovës (PSHDK) për Graz,  në  
  të cilën së pari kishte pozitën e nën-kryetarit dhe me pas edhe atë të kryetarit të 
Bashkësisë së Degeve të PSHDK për Austri, post të  cilin e mban edhe sot. Pos veprimtarisë 
politike dhe patriotike Prekë Brahimi është edhe autor i dy librave: ,,Udhëtimi i çmalljes për një 
copë dhe‘‘ (2006) si dhe ,,PSHDK-bartëse e veprimtarive politike e kombëtare në Austri‘‘ (2010), të 
cilat tregojnë përkushtimin, mallin si dhe dashurinë e tij për atdhe dhe liri kombëtare.  
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PSHDK në Vjenë (2009-2010) 
 
Me 10 maj 2010, me iniciativën e disa aktivistëve vullnetmirë u krijua këshilli iniciues dhe më pas 
dhe u ri-aktivizua dega e PSHDK në Vjenë, në një kuvend madhështor në të cilin morën pjesë 44 
delegatë,  dhe i cili zgjodhi edhe kryesinë prej 13 anëtarësh. Aktivitetin kryesor PSHDK në Vjenë e 
ndërmori me rastin e zgjedhjeve lokale të vitit të kaluar në Kosovë duke mobilizuar diasporën që të 
marrë pjesë në këtë proces demokratik për të votuar përmes postës, duke bërë kështu që të dërgohen 
me qindra vota për PSHDK në Kosovë. Për këtë vit një ndër synimet tona është që të përkrahim 
aktivitetin e organizuar nga Misioni Katolik Shqiptar i quajtur ,,Java e Nënë Terezës'' që do të 
mbahet nga 26 gusht-5 shtator 2010 me rastin e 100 vjetorit të kësaj figure të krenarisë sonë 
kombëtare.  
Në vitet që vijnë presim që të rrisim koordinimin me degët tjera të PSHDK në Austri dhe Kosovë 
me qëllim që së shpejti të botojmë edhe gazetën partiake, të kemi web-faqen tonë të internetit, 
librezat partiake dhe infrastrukturën tjetër. Këto ditë do të mbahet edhe kuvendi zgjedhor i PSHDK 
në Kosovë dhe ne shpresojmë se nga ky kuvend do të dalë një kryesi dhe një kryetar i përkushtuar 
në rrugë të promovimit të partisë sonë me vlera kombëtare dhe shtetërore. 
 
 
Kryetari i degës së PSHDK në Vjenë: Vilson Pepaj 

   Vilson Pepaj u lind në fshatin Brekoc të komunës së Gjakovës me 13 tetor të 
   vitit 1972. Shkollën fillore dhe të mesme i përfundoi në qytetin e lindjes,  
   kohë kjo gjatë të cilës ishte aktiv edhe si futbollist në klubin e njohur  
   ,,Vllaznimi’’. Në fund të viteve të 80-ta detyrohet që, për shkak të refuzimit të 
   ftesës për të kryer shërbimin  ushtarak në ish-armatën jugosllave, të vij  
   në Austri, ku i bashkëngjitet prindërve dhe familjes së ngushtë. Është i  
   martuar dhe prind i tre fëmijëve. Që nga ardhja e tij në Vjenë është aktivizuar 
   në organizime të ndryshme të diasporës, ndërsa ishte dhe anëtar i këshillit 
iniciues për ri-aktivizimin e degës së PSHDK në Vjene, në të cilën fillimisht mori detyrën e 
nënkryetarit të kryesisë. Në kuvendin e mbajtur në shkurt të vitit 2010 u zgjodh njëzëri kryetar i 
degës së PSHDK në Vjenë, dhe njëkohësisht është dhe nënkryetar i Bashkësisë së Degëve të 
PSHDK për Austri.  
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Intervista: Ju prezentojmë …studenten e dalluar: Kristina Pjetri 
  Së pari ju përshendes juve dhe ju falenderoj për ftesën nga redaksia e gazetës ''Dielli   
  Demokristian''. Unë quhem Kristina P. Pjetri dhe kam lindur në Gjakovë. Shkollën fillore dhe të  
  mesme i kam kryer në Gjakovë, ndërsa në vitin 2009 kam përfunduar Fakultetin e Edukimit, në  
  drejtimin Teknologji-Informatikë. Gjatë shkollës së mesme dhe studimeve, njëkohësisht jam marrë 
  edhe me shumë aktivitete të tjera. Disa vite me radhë kam qenë anëtare e Këshillit Rinor të Gjakovës, 
  ndërsa nga viti 2005-2008 kam qenë kryetare e Kuvendit në Fakultetin e Edukimit. Poashtu kam qenë 
  edhe nënkryetarja e parë në Forumin Rinor të PSHDK dega në Gjakovë. Për momentin jam duke i 
  vijuar studimet Master në Universitetin e Vjenës. 
Znj. Pjetri, kur keni ardhur për herë të parë në Austri, dhe cili ishte qëllimi i ardhjes suaj në Vjenë? 
Për herë të parë në Austri kam ardhur në dhjetor të 2007, ndërsa sa i përket qëllimit tim, kam pasur dhe kam vetëm një: 
vijimin dhe përfundimin e studimeve Master në Universitetin e Vjenës. 
 
Cilat ishin përshtypjet e juaja për popullin dhe shtetin austriak?  
Të ju them të drejten, në fillim jam ndier e humbur. Ka qenë vështirë për tu integruar në rrethin e tyre. Por, megjithatë 
kam pasur përshtypje të mira sepse kam parë së kam ardhur në një shtet ku respektohet studenti dhe puna, si dhe 
respektohet ligji. 
 
Si ju pritën institucionet arsimore në Vjenë? 
Nga institucionet arsimore jam pritur jashtëzakonisht mirë. Nga personat përgjegjës kam marrë informacionet e 
nevojshme, jam informuar për kursin e gjuhës gjermane, për rregullat e Universitetit si dhe për procedurat për 
vazhdimin e studimeve. 
 
Cilat janë eksperiencat tuaja lidhur me kursin e gjuhës gjermane dhe këtë gjuhë në përgjithësi? 
Ka qenë një eksperiencë shumë e mirë edhe pse gjatë mësimit të gjuhës gjermane kam hasur në vështërsi. Mund të them 
se gjuha gjermane hynë në rangun e gjuhëve të rënda, mirëpo duke ju faleëderuar Zotit, miqëve të mi dhe punës time të 
palodhshme, jam e kënaqur me arritjet e mia deri më sot. Gjatë këtij kursi kam njohur shumë studentë nga e tërë bota, 
dhe përveç mësimit të gjuhës gjermane kam mësuar edhe për kulturat dhe traditat e popujve të ndryshëm. 
 
Cilat janë vështirësitë me të cilat ballafaqohen të huajt në Austri? 
Studentët e huaj këtu në Austri ballafaqohen më shumë vështirësi. Si problem kryesor është gjuha, mandej integrimi në 
një rreth të ri, njohja e një kulture tjetër, ligjet, problemi i banimit etj. Është privilegj të jesh student në një vend të huaj, 
por nuk është aspak lehtë për të arritur tek suksesi, sepse shumë studentë janë të detyruar që krahas studimeve edhe të 
punojnë. 

 
Sa jeni të kënaqur me aktivitetet e ofruara nga shoqatat dhe partitë shqiptare në Vjenë? 
Nuk kam shumë njohuri për shoqatat dhe partitë politike këtu në Vjenë, mirëpo me këtë rast do të falenderoja PSHDK 
dhe Misionin Katolik Shqiptar në Vjenë për organizimet dhe përkrahjen morale që kanë dhënë dhe po japin në 
vazhdimësi, jo vetëm për ne studentet, por për të gjithë shqiptarët në përgjithësi. 

 
Cilat janë kontaktet tuaja me popullatën vendase? 
Kam kontakte të mira. Mund të them se çdo herë mësoj diçka të re nga ata. Janë të respektueshëm, dhe në rastet kur 
kërkoj ndonjë ndihmë prej tyre mundohen të japin sqarime. Pra, nëse jo zgjidhje të problemit, së paku sygjerim për të 
vazhduar më tutje. 
 
Cilat janë planet tuaja në fushën arsimore dhe profesionale? 
Edhe pse nuk është lehtë për të arritur tek suksesi dhe qëllimi im në fushën profesionale, me ndihmën e Zotit dhe me 
punën time të palodhshme, si edhe deri më tani, shpresoj t'i përfundoj studimet Master dhe t'i arrij synimet e mia. 

 
Ku e shihni veten pas 5 vitesh? 
Ndoshta është herët të flas për këtë, mirpo shpresoj që gjatë këtyre 5 viteve do të përmirësohet gjendja në sferën e 
punësimit në Kosovë, dhe mbas kësaj periudhe kohore të jem e punësuar diku në institucionet e Kosovës. Kjo ka qenë 
dhe është një ëndërr e imja. 
 

Cila do të ishte porosia juaj për studentët dhe studentet kosovare? 
E di se shumë të rinjë kosovarë ëndërrojnë të studiojnë diku në Evropë. Në lidhje me këtë, porosia ime do të ishte që të 
mësojnë sa më shumë dhe të vijojnë ndonjë kurs gjuhe para se të shkojnë në shtetet ku dëshirojnë të studjojnë, sepse 
vetëm në këtë mënyrë mund të hasin në më pak vështirësi...Intervistoi:  

Anita Marku
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Intervista: Ju prezentojmë …ndërmarrësin e suksesshëm: Lush Neziri 
   Jam lindur në fshatin Brekoc të komunës së Gjakovës me 13 janar 1975. Shkollimin  
   fillor e kam përfunduar në vendlindje, ndërsa në fillim të viteve 90-ta u detyrova të  
   marrë rrugën e mërgimit, si dhe shumë kosovarë të tjerë, dhe të vij në Vjenë, vend  
   ku dhe përfundova edhe shkollimin e mesëm. Në ndërkohë kam vijuar edhe kurse të  
   ndryshme për përgaditje profesionale. 
  
 
 
 
 
Z. Neziri, çfarë kujtoni nga ditët tuaja të para në Vjenë? 
Qytetin e bukur të Vjenës, takimi me babain tim dhe shokët e tij, poashtu edhe ndjenjën e mungesës së atdheut tim. 
 
Si filluat të merreni me ndërtimtarinë si profesion? 
Se pari u regjistrova në shkollën e ndërtimtarisë, të cilën pas tri vitesh e përfundova me sukses. Pastaj u angazhova si 
profesionist në një ndërmarrje private, ku punova për 12 vite të tëra. Pas një kohe me lindi ideja që të hapja një firmë të 
vogël. Së pari fillova vetëm, por pas pak puna erdhi duke u shtuar dhe numri i kontratave duke u rritur. Kështu që edhe 
u rrit nevoja për më shumë punëtorë. Deri më sot jemi shumë të suksesshëm si ndërmarrje, por pa punë të pa lodheshme 
kjo së shpejti edhe mund të ndryshojë. 
 
Sa keni përkrahur aktivitetet në diasporë? 
I kemi përkrahur për aq sa kemi mundur. 
 
Sa janë të suksesshëm afaristët shqiptarë në Vjenë? 
Janë mjaft të sukseshëm, por jo dhe aq sa do të duhej dhe sa do ishte e mundur. Në këtë kontekst, unë mendoj se në këtë 
fushë mund dhe duhet të ketë një bashkëpunim edhe më të mirë dhe më të madh mes shqiptarëve.  
 
Cila është rëndësia e njohjes së gjuhës gjermane në afarizëm? 
Pothuaj e shenjtë, sepse gjuha është një element shumë i rëndësishëm, jo vetëm në fushën e biznesit por edhe në jetën 
private.  
 
Cilat janë  lehtësirat nga shteti në aspektin taksativ? 
Mund të them që nuk ka aq shumë lehtësira. Aq sa fiton edhe paguan.  
 
Çfarë mendoni për marëdhëniet mes afaristëve kosovarë dhe atyre austriakë? 
Marëdhëniet në mes këtyreve kombeve edhe si kolektiv edhe si individë janë shumë të mira, të cilat veç janë duke u 
shtuar. 
 
Intervistoi: Mark Marku 
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Shkruan: Mag. Shtjefën Daka 
 
MATJA E DEMOKRACISË 
 
Një prej kushteve më të domosdoshme që e mat demokracinë e një shteti është rritja ekonomike 
e atij vendi. Niveli i rritjes ekonomike bën që pjesmarrja në jetën politike të shoqërisë civile të 
rritet. Participimi i parë në jetën politike të shoqërisë civile ndodhi në vendet e industrializuara, 
kur klasa punëtore bëri kërkesë në klasen elite që ndikimi i tyre të rritet në proceset e 
vendimmarrjes. Kështu u bë zgjerimi i pjesmarrjes së popullsisë në të drejten e votimit si 
elektorat i pavarur, dhe me këtë ata dëshmuan se dëshirojnë të marrin pjesë në jetën politike, me 
votën e tyre të tregojnë feedback-un e një qeverije. Kështu nuk ndodh në vendet që janë labile 
apo që nuk kanë traditë në demokraci. Dhe në shtetet që janë në tranzicion shumë gjëra duhet të 
fitohen me revolta, sepse pjesmarrja e tyre nëpër votime bëhet vetëm për të legjitimuar atë pjesë 
të elitës, por jo që elita edhe të kenë të drejtën të udhëheqin me autoritarizëm. Tranzicioni jep 
shanse të formohen strukturat demokratike, por nuk garantonë etablimin dhe stabilizimin e një 
demokracije (Huntington). Kështu për të garantuar dhe stabilizuar demokracinë nevoitet 
përfshirje më e gjerë e gjithë spektrit si politik ashtu edhe civil. Ndërlidhja e interesave të 
klasave duhet të bëhet „globalja“ mbi lokalen dhe të organizohen aq mirë, saqë pa u përfaqësuar 
ata, politikat nëpër sistemet funksionale të mos kenë zbatim. Për këtë janë të domosdoshme një 
konsultim shumë me i ngurtë i sindikatave të ndryshme. Është më e sigurt se të parët që ndikuan 
në zhvillimin e zgjerimit të demokracisë së zgjedhjeve ishin punëtorët, ata kërkuan që me 
doemos të jenë pjesë e zhvillimeve apo inputeve në politikë. Dhe kjo nuk ndodhi dhe aq lehtë. 
Kjo shkoi deri në atë masë, saqë u bënë shumë revolta. Mbas luftës së parë në Gjermani u 
vendos sistem demokratik i qeverisjes, dhe mbas luftës së dytë me fitoren e aleatëve të 
perëndimit dhe vendosjes së demokracisë nën kontrollin e amerikanëve. Një prej kritereve që një 
sistem demokratik të qëndroj dhe të jetë i sigurtë është edhe historia e tij demokratike, siç e ka 
Gjermania.  Në Kosovë ekziston njëfarë lloj demokracije e zgjedhjeve ku elita politike ndyshon, 
e cila elitë pastaj vetes ia lejon që më shumë propaganda të udhëheq ashtu si asaj i shkon 
përshtati. Kjo më së miri dëshmohet kur i bëhen kritika qeverisë dhe ajo direkt këto kritika i 
neutralizon me kundër-kritika apo edhe me injorancë, duke dëshmuar se kjo është në dëm të 
Kosovës dhe shkojnë edhe më larg duke e lidhur përditshmërinë politike me emocionalizëm të 
luftës për liri, as që ka përpjekje për të identifikuar problemin, e lëre më që ai të futet në agjendë. 
Pra komunikimi i mirëfilltë në mes të elitës politike dhe shoqërisë civile mungon aq shumë në 
Kosovë, saqë mund të thuhet se kjo demokraci që ekziston është shumë e brishtë, bile mund të 
thuhet se edhe zbehet nganjëherë për së tepërmi. Ky sistem i qeverisjes të kujton sistemet 
neopatrimoniale të Afrikës, ku njerzit me ndikim, apo mëë mirë të thuhet njerëzit e pasur kanë 
qasje në politikë, ndërsa shtresat tjera-ajo e varfra (sepse as në Kosovë nuk ekziston klasa e 
mesme) as që është në dijeni për zbatimin e politikave të ndryshme. Gjermania përmendet si 
shembull në çdo vend kur është fjala për tranzicionet demokratike. Ky vend e ndërtoi të ardhmen 
me moton „të sigurojmë vende të punës“ dhe me „Wohlstand für alle“ që do të thotë „mirëqenie 
për të gjithë qytetarët“. Kjo moto e ndërtimit të ardhmes së Kosovës mungon në Kosovë, 
mungon iniciativa e qeverisë që përnjëmend të krijoj vende pune, mungon përgjegjësija apo 
ndërgjegja se nëse unë nuk e bëj një pune mirë duhet të largohem vetvetiu, por jo edhe të 
largohem për mossuksesin e tërësisë, që tash për shkaqe të ndryshme politike të largohet një apo 
disa persona nga posti. Prapë kthehem te ajo që u përmend në fillim, se nëse dëshirojmë që 
demokracija në Kosovë të jetë me të vërtetë e sigurtë, atëherë të krijojmë një bazë të fortë 
ekonomike, që përnjëmend ky vend të zhvillohet dhe të ketë parasysh me objektivitet problemet 
me të cilat ballafaqohet shteti, sistemi politik dhe sistemet e ndryshme shoqërore brenda shtetit. 
 
(Autori ka lindur me 17 korrik 1983 në Klinë dhe është magjister i shkencave politike në Vjenë) 
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EDUKIMI JO-FORMAL 
(një koncept i ri) 
  
Përpos edukimit formal (që ofrohet në shkolla dhe fakultete) dhe edukimit in-formal (që nënkupton të lexuarit e 
shtypit, pjesëmarrjen në inciativa të ndryshme vullnetare, etj) ekziston edhe edukimi jo-formal. Ky lloj edukimi 
dallohet nga dy të parët sepse nuk organizohet nga institucionet arsimore dhe është i strukturuar (më shumë si grup-
kolektiv se sa si individ). Ai ofrohet kryesisht nga organizatat jo-qeveritare, qendrat rinore, asociacionet dhe 
organizmat privat. Ai paraqitet në formë të kurseve, trajnimeve, seminareve, konferencave, etj. Pjesëmarrësit në 
këto aktivitete (e që janë kryesisht të rinjë) mësojnë njohuri të reja dhe pasurojnë ato ekzistuese.  

Për këtë atyre u lëshohen edhe çertefikatat përkatëse nga organizatorët. Këto organizime zhvillohen kryesisht pa 
pagesë apo me një kundërvlerë shumë simbolike, ndërsa në to mësohen gjuhët e huaja, përdorimi i kompjuterëve 
dhe internetit, zhvillohen shkathtësitë jetësore, komunikimi, rrjetëzimi, planifikimi dhe menaxhimi i situatave 
jetësore dhe profesionale. Kjo mënyrë e edukimit e pasuron kapacitetin intelektual dhe mundëson adaptimin në 
dinamikën e imponuar nga koha dhe zhvillimet e shpejta në shoqëri. Ai poashtu ndihmon dukshëm edhe në rritjen e 
mundësive për punësim, ku jemi dëshmitarë që organizatat, instucionet dhe kompanitë qoftë vendore apo të huaja 
më nuk mjaftohen me paraqitjen e diplomave për përfundimin e shkollimit superior nga ana a aplikuesve për punë, 
por gjithnjë e më tepër kërkojnë edhe njohuri shtesë (sidomos njohjen e gjuhës angleze dhe IT-së).  

Nuk thuhet kot se mosnjohja e së paku një gjuhe të huaj dhe përdorimit të kompjuterëve është ,,analfabetizëm 
modern". Në këtë kontekst, komuniteti ndërkombëtar ka dhënë një kontribut të rëndësishëm, ndërsa të rinjët kosovar 
kanë mirëpritur mundësitë e një sistemi të ri: ,,të mësuarit gjatë tërë jetës". Në kohën kur në Kosovë çdo ditë e më 
pak po lexohen librat, kur njerëzit shumë më rrallë dhe më pak po kontaktojnë njëri-tjetrin nevojitet që të zgjohet 
vetëdija qytetare dhe të shfrytëzohen mundësitë e krijuara në mënyrë që të jemi më të gatshëm të kthehemi aty ku 
kemi qenë me shekuj, në Evropën Perëndimore, dhe që edhe ne si komb të japim kontributin tonë në promovimin 
dhe jetësimin e vlerave më të larta të paqes dhe lirisë për të gjithë, vlera këto që identifkohen me një shoqëri 
globale-të arsimuar, edukuar dhe kulturuar, e aftë që të marrë përsipër udhëheqjen e njerëzimit nëpër mileniumet që 
pasojnë. 

Shkruan: Kristina Pjetri 
 
FEMRA DHE ARSIMIMI 
 
     Pyetja e parë që do të shtronim në fillim të këtij trajtimi është: Cila është shoqëria kosovare në njerën nga shtyllat 
kryesore të një kombi në çështjen e arsimimit? Duhet potencuar se janë bërë disa hapa të rëndësishëm që në këtë 
fushë kaq të ndjeshme të ketë përmirësime, por e vërteta është se vështirësitë janë të dukshme dhe evidente. Njëra 
ndër çështjet e rëndësishme që me tërë problematikën që paraqet tek ne si shoqëri, si organizim apo edhe si parti 
politike është edhe arsimimimi i femrës. 
 
     Problemet e së kaluarës që deri vonë kanë determinuar pengesat në këtë fushë kanë qenë të konsideruara 
rrejshëm si të natyrës kryesisht etike, pse jo edhe kujtime dhe mentalitetete regresive të trashëguara nga shoqëria 
otomane. Duke qenë një shoqëri e organizuar një kohë të gjatë me prijësin e familjes, i cili ka pasur në dorë të 
,,montojë” tek pjestarët e tjerë të familjes sistemin e Kanunit të Lekë Dukagjinit, është krejt e qartë se kjo metodë 
duke menduar të mbajë një sistem pozitiv të vlerave, ka mbajtur në fakt një sistem regresiv i cili ka sanksionuar me 
ndihmën e një kodi mesjetar shkollimin dhe arsimimin sidomos të femrës, njërën prej vlerave primare të një 
shoqërie të organizuar. 
 
     Duhet konstatuar se në një shkallë shumë më të ulët këto komplekse të së kaluarës janë prezente deri diku edhe 
sot. Por në fakt sot ekzistojnë edhe dilema të tjera shtesë siq është për shembull problemet socio-ekonomike, të cilat 
ju shërbejnë si ,,atu” prijësve të shtëpisë që në vend të shkollimit të zgjedhin për femrën kosovare, që mund të jetë 
arsimdashëse dhe e talentuar, si të gjitha koleget e saj në shtete të tjera- mërgimin. 
 
     Në fakt, kjo është plaga kryesore e një tranzicioni të vështirë të cilin po e kalojmë si shoqëri e një shekulli të ri që 
bart në vete vlera moderne, ndërsa fatkeqësisht, tema jonë shumë e diskutueshme është arsimimi i femrës. 
Organizimi i një shoqërie fillon nga arsimimi i cili duhet të jetë i organizuar dhe në një formë i liberalizuar me një 
sistem shtetëror, i cili duhet të ofrojë mundësi dhe prosperim edhe për faktin që të ju merret prijësve të kodit të 
Lekës një atu bllokuese në kuadër të përpjekjeve tona të përbashkëta që me arsimim të zëmë trenin e Europës, i cili 
edhe ashtu po ecë me shpejtësi marramendëse. 
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Shkruan: HazirMehmeti, arsimtar në Vjenë 
 

 MËSIMI SHQIP NË DIASPORË, MË SHUMË SE SFIDË 
 
Mësimi i gjuhës shqipe e ka shqetësuar me vite e shekuj njeriun tonë, në veçanti  në diasporë. Kjo ishte 
barra më e rëndë e gurbetit dhe shpeshherë e pakapërcyeshme. Mërgata e vjetër sot ka pak elemente 
kombëtare mu për shkak të humbjes së gjuhës. Këtu duhet përjashtuar abreshët në Itali të cilët e kultivuan 
gjuhën duke mësuar lexim e shkrim me shekuj. Ky është një shembull i rrallë pozitiv jo vetëm brenda-
kombëtar, se si duhet organizuar në ruajtjen e gjuhës.  
Sot mërgata jonë është shumë më e fuqishme në të gjitha aspektet, por në organizimin e mësimit në 
gjuhën amtare është larg asaj që duhej të ishte. Një fakt  i cili flet shumë është se, në tërë mërgatën 
shqiptaer anembanë botës në mësimin plotësues të gjuhës shqipe nuk janë të përfshirë as 8% të fëmijëve. 
Më mirë qëndron puna në disa shtete si në Finlandë, Suedi, Gjermani, Austri, Zvicër etj. Më keq është në 
Greqi, Itali aty ku është një mërgatë relativisht e re. Qëndrimi i Greqisë është i ditur historikisht dhe tani 
si qëndrim racist ndaj shqiptarëve. Qeveria e Shqipërisë dhe bashkëkombësit tanë në Greqi kanë qenë 
shumë të ngathët dhe të pa vullnet për të kërkuar atë që u takon me të gjitha Konventat Ndërkombëtare 
për të Drejtat e Njeriut: mësimin elementar në gjuhën amtare.  
Dobësia në lëmin e arsimit dhe edukimit është pjesë e dobësive tona në organizimin e tërësishëm në mër-
gatë. Rrethanat e reja kërkojnë formë të re të organizimit tonë. Këtë si duket nuk kemi forcë ta bëjmë pa 
ndihmën e qeverive tona. Ato duhet ta kuptojnë se vlera e parë e një kombi të përparuar është arsimi dhe 
edukata. Qe në kohërat e hershme u vërtetua se ato shoqëri që investuan në arsim ishin më të përparuara 
dhe të zhvilluara ekonomikisht. Pse sot nuk mësojmë nga historia! Në kohët e pushtimit të kombit tonë 
pushtuesit e panë me një sy të veçantë si të rrezikshëm për ta pikërisht arsimin dhe edukimin me bazë të 
shëndoshë kombëtare. Dhe, me të vërtetë ashtu ishte e do të jetë. Rasti i fundit kur u dëshmua një gjë e 
tillë ishte kur pushtuesi serb në Kosovë e pa rrezikun dhe fundin e tij nga ngritja arsimor e edukative në 
Kosovë. Andaj represioni u vu në mbylljen e institucioneve, ndjekjen e arsimtarëve, thjesht shkatërrimin 
e arsimit si baza më e fuqishme e progresit të një kombi. Është i çuditshëm qëndrimi mospërfillës i 
qeverive tona në Shqipëri dhe Kosovë ndaj nevojës aq të madhe për arsimin dhe edukimin e brezave kur 
dihen shkatërrimet që janë bërë në disa gjenerata, pasojat e të cilave po duken qartë. Këtu bën pjesë edhe 
arsimi në mërgatë. Nëse qeveritë tona nuk kanë mjete materiale (kjo, pjesërisht qëndron) kanë mundësi të 
ndihmës organizative, të aktivitetit më të theksuar dhe të vendosur të politikës në marrëdhënie me shtetet 
ku ka mërgatë shqiptare. Nuk mjafton organizimi ynë vetëm në shoqata, klube etj. Është i domosdoshëm 
përfaqësimi i këtyre në një organ koordinues vendimmarrës kur bëhet fjalë për të ardhmen e fëmijëve si 
pjesë e kombit tonë të vogël. Secila shoqatë e ka në programin e saj  preokupimin me çështjen e kulturës 
kombëtare, e në kuadër të saj edh mësimin elementar shqip. Fatkeqësisht pjesa më e madhe e tyre vetëm 
në letër. Ato të paktën kanë mundësinë e informimit të prindërve për rëndësinë e ruajtjes së gjuhës 
amtare. Në Zvicër e Gjermani etj. ku financimi bëhet (pjesërisht) direkt nga prindërit disa shoqata të 
fushës përkatëse dhe individë të veçanti kanë bërë megjithatë një punë shumë të vlershme.  
Shumë më e lehtë është të përfshihen më shumë nxënës në ato vende ku mësimi financohet nga shteti si 
në:Austri, Finlandë, apo Suedi. Konkretisht në Austri mundësitë janë më favorizuese. Por, edhe 
përkundër kësaj, vijimi është i ulët. Nga gjashtëdhjetëmijë bashkëkombës tanë që jetojnë në Austri 
vlerësohet se dhjetëmijë deri  në dymbëdhjetë mijë duhet të jenë fëmijë. Por, prej tyre mësimin në gjuhën 
shqipe e ndjekin vetëm diku rreth njëmijë e gjashtëqind fëmijë, që do të thotë pak mbi 10 për qind. Duke 
përjashtuar rastet e rralla përgjithësisht prindërit po tregohet të papërgjegjshëm ndaj detyrimeve që kanë 
në edukimin e arsimimin e  fëmijëve në baza kombëtare. Kohëve të fundit në shumë shtete të zhvilluara  i 
është dhënë një rëndësi e veçantë arsimimit multikulturor. Në këtë aspekt duhet parë perspektivën e 
integrimeve të përgjithshme të kombeve brenda kontinentit tonë ku shtohet nevoja për të mësuar shumë 
gjuhë, e në veçanti gjuhën e nënës. Historia është e pamëshirshme ndaj gabimeve. Këtë e kemi provuar 
me lëkurë pikërisht ne, shqiptarët. Andaj do ta mbyllja këtë vështrim me fjalët domethënëse të vizionarit 
tonë të njohur Sami Frashërit: ,,Shërbimi që bën arsimi për përmirësimin e një kombi, ligji s'mund ta bëjë 
kurrë". 
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Këndi kulturor: 
 
Pa Adresë 
Dhembja ime mbeti atje 
Ku gurët i rrokulliste era 
Pas lashë zjarr veriu 
Që na dogji të gjithëve nga pak 
Loti me përcolli detërave 
I vetëm-pa askë pranë 
Udhëkryqeve me përplasi 
Jete e shumëzuar me asgjë 
Derisa bota po zvogëlohej 
Në sytë e mi …. 
 
 
Ohne Wohnsitz 
Mein Schmerz blieb dort 
Wo die Steine von Wind bewegt wurden 
Hinter mir lies ich das Nordfeuer 
Das uns alle leicht verbrannte 
Tranen begleiteten mich in die sieben Meere 
Allein, mit niemand an meiner Seite 
Das Leben, mit null multipliziert 
Sties mich auf Kreuzungen 
Während die Welt kleiner wurde 
Vor meinen Augen … 
 
 
Aforizma: 

• Të uriturin për dashuri është më e vështirë ta largosh, se sa të uriturin për të ngrënë  
             (Nënë Tereza) 

• “Kurrë nuk kemi të drejtë të quhemi komb i qytetëruar, sado që të mësojmë gjuhë të 
huaja, sepse kombi nuk qytetërohet vetëm me mësimin e gjuhëve të huaja, por me 
mësimin e gjuhës së vet”  (Filip Shiroka)  

• “Gjuha ruhet atje ku shkruhet” (Populli)  
• Të falësh nuk do të thotë të harrosh (Ismail Kadare) 
• Mos ec pas meje, unë s'udhëheq dot. Mos ec para meje, se mbase s'te ndjek. Ec pranë 

meje dhe të bëhemi miq (Albert Kamus) 
• Të duash dhe të të duan do të thotë të ndjesh diellin nga të dyja anët (David Viscott) 
• Duaji të gjithë, beso vetëm disa. Askujt mos i bëj keq (William Shakespeare) 
• Çdo herë mbani mend se vendimi juaj për të patur sukses është më i rëndësishëm se çdo 

gjë tjetër (Abraham Lincoln) 
• Njeriu është i lirë vetëm atëherë kur i shërben së vërtetës (Sami Frasheri)  
• Nëse rrezikon mund të humbasësh, nëse nuk rrezikon ke humbur gjithësesi  

            (Anthony D'Angelo)  
 
Anekdota: 
Nje mik e pyeti Pitagoren: -Çfarë mbani mend si gjënë më karakteristike,nga shkolla që drejtoni? 
-Pas do leksioni unë i porosis nxënësit që para se të flejnë mos harrojnë t'i bëjnë pyetje vetes: 
Çka bëra sot dhe çka lash pa bërë??!!! 
 
 


