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Leon Duhanaj
„Ndjenja e të qenurit shqiptar për mua është kombinacioni i kënaqësisë  dhe krenarisë.
Për mua angazhimi në shërbim  të kësaj ideje dhe kombit tim është kombinacion i
kënaqësisë dhe lumturia ime realizohet me suksesin e kombit tim“

Arbër Sopa
„Mbrojtja e vlerave kombëtare, qe sa më pak të kemi asimilim të të rinjëve. Unë jam
munduar që përmes vallëzimit sa më  shumë të inkuadroj dhe ta njoftoj  rininë shqiptare
të të gjitha trojeve me kulturën tonë të begatshme,“

Naim Krasniqi
Prindërit kanë kontribuar në shumë mënyra dhe ishin torturuar për me qenë ne sot këtu
ku jemi. Edhe unë tash dua të kontribuojë edhe më shumë për të ardhmen e fëmijëve të
mi.“

Mark Kqiraj
„Pse jam në shoqatën Nënë Tereza, arsyeja është se shoqata jonë është apo vepron në
frymën kombëtare, kulturore dhe ma e rëndësishme është se është  pranë qytetit të
Göppingenit.“

Besnik Krasniqi
„Në radhë të parë  aktivizimi im në shoqatën Nënë Tereza më bën prejardhja e të parëve
të mi nga Kosova. Jam krenar që jam Shqipëtar.
Historia, vuajtjet, sakrificat e një populli më bëjnë që të jem përkrahës i ati populli cilido
qoftë ai.“

Basri Peci
„Me kontribuo për çështje kombëtare, edukimin e fëmijëve me ndjenjën shqiptarë.
Me e zhvillu komunitetit për një jetë mes Kosovës dhe Gjermanisë më të mirë dhe pa
dallime.“

Marjan Topllanaj
Kam nderin të jam antar i shoqatës „Nënë Tereza“, dhe jam angazhuar  të jap
kontributin tim për ruajtjen e vlerave tona kombëtare që gërshetohen me veprat
humanitare të nënës tone madhe, emrin që me shumë krenari e mban edhe shoqata jonë
“Nëna Tereze”

Nora Gashi-Abedini
“Dua që të kultivojmë dhe ruajm gjuhën shqipe , të promovojmë veçorit dhe traditat e
vendit dhe rajonit nga vimë,të pasurojmë jetën kulturore dhe shoqërore të qytetit,
gjithëashtu të  japim kontributin për të bërë Göppingenin qytet të bashkimit dhe
shumëllojshmërisë”
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Fjala e hyrjes.

Diaspora shqiptare në periudha të ndryshme ka luajtur një rol të rëndësishëm e ndonjëherë
vendimtar në historinë tonë kombëtar.

Një mision të tillë pati ajo edhe gjatë dekadave të kaluara, përkatësisht përgjatë viteve 1990 deri
2000 dhe atë në një formë tjetër e vazhdon edhe sot.

Dihet se për shkak të rrethanave të njohura historike, ne përjetuam robëri, shtypje, izolim dhe
këto u bënë faktorë të emigrimit të madh të shqiptarëve  ndër vite.

Kjo monografi është fryt i punës së mërgatës shqiptare në një pjesë të Gjermanisë dhe pasqyrim
i aktivisteve 30-vjeçare të Shoqatës Kulturore “Nëna Tereze” që njëherësh vë në pah pikërisht
këtë rol të madh të diasporës sonë në të gjitha proceset e rëndësishme kombëtare.

Për ne si Shoqatë,nxjerrja e kësaj monografie përbën një gëzim të madh,sepse na rikujton kohët
e sfidat nëpër të cilat kaluam si shoqëri,si dhe na rikthen në vëmendje fuqinë e madhe të shpirtit
të mërgatës që nuk kurseu asgjë për të ndihmuar atdheun dhe njerëzit që kishin nevojë.

Botimi i kësaj monografie është një gëzim sidomos për anëtarët e shumtë të Shoqatës, për gjithë
ata që e kanë mbështetur atë, për fëmijët dhe familjet e shumta, që për vite të tëra na kanë
qëndruar afër, si dhe për dashamirët që na kanë mirëpritur e përkrahur me ngrohtësi kurdoherë.

Rruga jonë tridhjetëvjeçar përshkon kohët e shumta të historisë së re të popullit tonë, rënien e
murit ndërshqiptar, shkatërrimin e Jugosllavisë, emigrimin e madh të shqiptarëve në perëndim,
luftën e Kosovës, eksodin dhe rikthimin e njerëzve në Kosovë, rimëkëmbjen dhe një varg
ngjarjesh tjera të rëndësishme, në të cilat ne jemi munduar të lëmë gjurmë të vogla.

Tri dekada tona janë dekada të shoqëruar me plot sfida, vështirësi të panumërta, por edhe me
suksese të dukshme, e të cilat na kanë motivuar dhe nxitur, që asnjëherë të mos ndalemi në
rrugëtimin tonë.
E kështu, në njëfarë mënyrë, kjo Shoqatë është bërë një lloj vatre e ngrohtë, rreth së cilës jemi
bashkuar, sa herë na ka munguar atdheu dhe traditat tona.
Shoqata jonë e konsideron shumë të rëndësishëm organizimin e jetës s në emigracion, sepse
kështu bëhemi promovues të identitet tonë, si dhe integrohemi në vendet ku jetojmë, duke
respektuar e vlerësuar vendin pritës.

Tashmë në kushte të reja, shoqatat, klubet, ansamblet, kanë mision: të ruajnë traditat tona të
përbashkëta, gjuhën dhe vlerat e identitetit tonë.

Në këtë jubile, Shoqata jonë po pasurohet me një monografi modeste, me tekste të shkurta,
vlerësime të miqve e dashamirëve tanë dhe me faksilime, fotografi e shkrime që janë dëshmi të
rrugëtimit tonë 30 - vjeçar.
Shoqata jonë me këtë rast, falënderon të gjithë ata që kanë kontribuar, mbështetur dhe inkurajuar
përgjatë kësaj kohe.

Në dekadën e re, ne po hyjmë me energji të reja, më të përgatitur dhe të gatshëm të punojmë e të
veprojmë sipas programit të Shoqatës dhe qëllimeve të saj.
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Eingangs Wort

Die albanische Diaspora hat in verschiedenen Epochen eine wichtige und manchmal
entscheidende Rolle in unserer nationalen Geschichte gespielt.
Die im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung sehr große Diaspora spielte nicht nur rückblickend
auf die letzten Jahrzehnte und bzw. auf das Jahrzehnt von 1990 bis 2000 eine wichtige Rolle
sondern setzt diese Mission - wenn auch in anderer Form – noch heute fort.
Es ist bekannt, dass historische Umstände wie Gefangenschaft, Unterdrückung oder Isolation die
wir erleben mussten im laufe der Jahrzehnte zu den wichtigen Faktoren der großen
Auswanderungsbewegungen aus dem Kosovo zählen.
Diese Monographie spiegelt das Ergebnis der Arbeit der albanischen Diaspora in einem Teil
Deutschlands und der 30-jährigen Aktivistinnen des Kulturvereins "Mutter Teresa" wider, sie
reflektiert die große Rolle unserer Diaspora im Umfeld aller wichtigen nationalen Prozesse.

Diese Jubiläumsschrift erfüllt unseren Verein mit großer Freude, denn sie erinnert uns an die
Zeiten und die Herausforderungen, die wir als Gesellschaft durchlebt haben. Sie ist Zeuge welch
große Kraft im Geiste der Diaspora wohnt um unserer Heimat und den Menschen in Not zu
helfen. Sie ist Ausdruck der Freude für die vielen Mitglieder des Vereins, für alle Unterstützer
unseres Vereins, für die vielen Familien und Kinder die mit uns seit Jahren verbunden sind und
für alle Menschen, die uns willkommen geheißen und uns auf unserem Weg unterstützt haben.
Wenn wir auf unsere 30-jährige Reise zurückblicken, dann durchqueren wir gleichzeitig auch
viele Male die neue Geschichte unseres Volkes, den Fall der interalbanischen Mauer, die
Zerstörung Jugoslawiens, die große Auswanderung der Albaner in den Westen, den Kosovo-
Krieg, den Exodus oder die Rückkehr der Menschen nach Kosovo. Wir blicken jedoch auch
zurück auf die Erholung der Situation und auf viele andere Ereignisse, deren Aufzählung jedoch
den Rahmen dieser Festschrift sprengen würden. Und bei diesem Rückblick erkennen wir auch
mit Freude die kleinen Spuren, die wir mit unserer Arbeit und unserer Vereinsarbeit in dieser
Geschichte hinterlassen haben.
Es sind drei Jahrzehnte die gespickt waren mit vielen Herausforderungen, mit vielzähligen
Schwierigkeiten und Problemen die sich uns auf unserem Weg entgegenstellten, aber
offensichtlich auch mit Erfolgen und vielen positiven Erlebnissen. Und genau dieser Erfolge und
Erlebnisse sind es, die uns immer wieder neu motivieren und ermutigen diesen Weg auch in
Zukunft zu gehen.
Und somit wurde unser Verein gewissermaßen zu einem warmen Ort an dem wir uns
versammeln, wenn wir unsere Heimat und Tradition vermissen.
Für unseren Verein ist es sehr wichtig, Kulturelleleben zu organisieren. So fördern wir unsere
Identität, integriert uns in den Ländern in denen wir jetzt leben und lässt uns die Gastländer
respektieren und wertschätzen
Im neuen Umfeld haben unserer Vereine, Klubs und Ensembles die gleiche Mission: unserer
gemeinsamen Traditionen, unsere Sprache und die Werte unserer Identität zu bewahren.
Unser Verein wird zu unserem Jubiläum durch Festschrift, Texte, Bewertungen durch Freunde,
mit Faksimiles, Fotografien und Vieles mehr bereichert – als stumme Zeitzeugen unserer 30-
jährigen Reise.
Aus diesem Anlass möchten wir hiermit all denjenigen danken, die in dieser Zeit mitgewirkt
haben, die uns unterstützt und immer wieder ermutigt haben. Wir werden in das kommende
Jahrzehnt mit neuen Energien und gut vorbereitet starten. Wir fühlen uns bereit, auch in der
Zukunft gemäß den Programmen und Zielen unseres Vereins zu handeln und zu arbeiten.
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Në fillimi është fjala e kryesisë

Të dashur anëtarë të Shoqatës,

miq dhe dashamirë,

të dashur lexues!

Jam i lumtur dhe njëherësh shumë i nderuar që me rastin e 30-
vjetorit të Shoqatës mund të shkruaj këtë hyrje.

Përmes këtij libri modest, po përpiqemi të paraqesim rrugëtimin tonë si
Shoqatë, veprimtarinë e Shoqatës nëpër kohë dhe periudha të ndryshme, misionin e saj,
bashkëpunimin me shoqata tjera shqiptare dhe të huaja, me dëshirën që ky libër të mbetet një
dëshmi e kohës dhe provë e organizimit tonë të madh kombëtar ndër vite në shërbim të lirisë,
humanizmit, kulturës dhe misionit fisnik të Nënës sonë të madhe, Nënës Tereze, nën emrin e së
cilës kemi vepruar.

Göppingeni – vend i mikpritjes dhe strehimit të shqiptarëve

Emigrimi i shqiptarëve në rrethin e Göppingen-it filloi menjëherë pas Luftës së Dytë Botërore
dhe lidhet me të mbijetuarit e masakrës që komunistët bënë mbi shqiptarët në Tivar të Malit të
Zi. Kjo ishte kohë e vështirë dhe përplot sakrifica për kombin tonë.
Kështu, në fund të 50-ve vëllezërit Gjoni, janë refugjatë nga Shqipëria që vendosen në
Göppingen dhe ata jetuan këtu deri kur ra komunizmi në Shqipëri dhe u kthyen atje në vitin
1991.
Sipas të dhënave që kemi, ndërkaq, një fazë tjetër e emigrimit të shqiptarëve nisi në fillim të
viteve të 70-ta dhe lidhej kryesisht me të përndjekur politikë të kohës, kurse më i njohur ndër
shqiptarët e asaj kohe ishte Emin Fazlija alias Emil Kastrioti, themelues i partisë Besëlidhja
Demokratike Kombëtare Shqiptare - BDKSH.
Kurse faza tjetër e emigrimit më të madh lidhet me përkeqësimin e raporteve në ish Jugosllavi,
kur shqiptarët e Kosovës filluan t’ iu nënshtroheshin dhunës sistematike, burgosjeve, vrasjeve,
vetëm e vetëm pse kërkonin zëshëm barazi, lirie dhe shtet.

Göppingeni dhe fillimi i shoqatës

Duhet përmendur faktin se Shoqata jonë u themelua nga brezi i parë i shqiptarëve që kishin
emigruar në këtë rajon, dhe u pagëzua me emrin e Nënë Terezës, meqë për shqiptarët Nëna
Tereze përfaqëson njërin nga personalitet më të rëndësishme - që së bashku me krye heroin tonë
Gjergj Kastriotin - Skënderbeun, përbëjnë dy shtylla themelore të identitetit kombëtar dhe
njëherësh lidhin çdo njeri, pa kurrfarë dallim feje, krahine ose niveli shoqëror.

Fushat e veprimtarisë së shoqatës

Shoqata jonë përgjatë këtyre vjetëve të organizmit dhe të veprimtarisë, ka zhvilluar aktivitete të
ndryshme e me qëllime të shumëfishta, duke filluar prej atyre humane, bamirëse, kulturore,
sportive e deri tek ato edukative. Ndër të tjera, po veçojmë:

- Organizim i mbrëmjeve informative me miqtë që janë aktivistë të të drejtave civile;
- Grumbullimi i ndihmave për Kosovën, mbledhja dhe furnizimi me ndihma për popullin e
Kosovës;
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- Edukim, shkolla dhe mësimi në gjuhën amtare për fëmijët, nga viti 1997;
- Jeta kulturore në rreth.

Göppingeni dhe integrimi

Qëndrimi progresiv i komunitetit tonë është mirëpritur dhe përkrahur edhe nga qyteti dhe rrethi
përmes forumit për integrim dhe platformave tjera.
Pjesëmarrja në festivalin për rihapjen e qendrës së re të qytetit dhe pjesëmarrja në të gjitha
platformat e shkëmbimeve ndërkulturore të qytetit tonë nxitën një pjesëmarrje aktive të
komunitetit dhe shoqatës sonë në jetën shoqërore e sociale të qytetit.
Shoqata, duke filluar nga viti 1997, ka organizuar edhe mësimin në gjuhën amtare me
mbështetjen të rrethit, të prindërve dhe nxënësve, për çka u jemi gjithëve mirënjohës.
Po ashtu, ne organizuam ngjarje kulturore në gjuhën shqipe në lokalet e Shoqatës.
Me rastin e  shënimit të Njëqind Vjetorit të Lindjes së Nënë Terezë- ngjarje kjo me rëndësi
kombëtare - ne ishim pjesë  lutjeve për paqe, me ç’rast u mbajt një meshë solemne, e cila u
përcoll me aktivitete tjera. Kjo ngjarje u realizua në bashkëpunim edhe me miqtë kroatë.
Po ashtu, vlen të përmendet se ky mesazh pati jehonë pozitive, u përcoll dhe u transmetua në
mediumet shqiptare: në Shqipëri, Kosovë dhe në Maqedoni.
Një aspekt tjetër i rëndësishëm i misionit tonë ishte dhe vazhdon të jetë mbështetja për Kosovën.
Kështu, në saje të bashkëpunimit me spitalet e Ulmit dhe Heidelbergut, si dhe Allianz für Kinder
nga Steyer në Austri, kemi arritur të mundësojmë që shumë fëmijë nga vendlindja të marrin
trajtim mjekësor adekuat në këto vende. Këto kanë ndodhë përgjatë viteve 2006/07; fëmijë nga
Shqipëria (Elbasani), pastaj përgjatë viteve 2009/10 nga Kosova: një fëmijë nga Leposaviçi, një
fëmijë nga Rahovec dhe një nga Podujeva.
Ndërkaq, me rastin e  shënimit të 100-të Vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë, të organizuar mirë
dhe të përgatitur me shumë përkushtim, ne prezantuam programin tonë në të dyja gjuhët, shqip e
gjermanisht, kurse një vjet më vonë, fëmijët e komunitetit tonë interpretuan Himnin Gjerman me
rastin e pesë vjetorit të pavarësisë së Kosovës.
Pjesëmarrja e jonë në Marshin e  Paqes së majit dhe aktivitetet e gruas në kuadër te aktiviteteve
të përbashkëta me organizimet e qytet, janë shembujt të vlerësimit dhe të integrimit të
bashkësisë shqiptare në Gjermani.
Ne sot zhvillojmë bashkëpunim kulturor me të gjithë shoqatat në qytetin tonë, bashkëpunim ky i
cili u mundësua falë përkushtimit të familjeve dhe njerëzve që janë aktivë në shoqatë, për çka
Shoqata jonë është mirënjohëse dhe falënderuese.
Ne këtu ndihemi në shtëpi, sepse fëmijët tanë lindin, shkollohen dhe rriten dinjitetshëm, ashtu
siç e përshkruan edhe Ligji Themeltar, se dinjiteti i njeriut është i pacenueshëm.
Ne jemi këtu - jo vetëm pse punojmë dhe paguajmë taksa - por ngase këtu ndihemi edhe të
lidhur në gjithë sferat sociale dhe shoqërore.
E Shoqata jonë “Nënë Tereza” është një pjesë atdheu në shtëpinë tonë në Göppingen, është një
vatër që na lidh, na bashkon dhe na ndihmon të ruajmë vlerat e traditat tona dhe ato t’i
promovojmë edhe për të tjerët.
Ky libër, me pak përshkrime, faksimile, vlerësime e përjetime të njerëzve dhe fotografi është një
dëshmi e këtij kontributi dhe shenjë e këtyre lidhjeve me vlerë.

Ky libër do të shërbej si nxitje për të vazhduar rrugëtimin tonë, të bashkuar e për të mirën e
përbashkët.

Jahja Gashi , shoqata  Nënë Tereza në Göppingen
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Am Anfang steht das Wort vom Vorstand

Liebe Vereinsmitglieder,

liebe Leserinnen und Leser,

liebe Freunde und Unterstüzer des Vereins,

ich freue mich und fühle mich sehr geehrt, dass ich anlässlich
des 30-jährigen Bestehens unseres Vereins die Einleitung dieser Festschrift verfassen durfte.

Mit diesem Buch wollen wir, unseren Weg als Verein und die Tätigkeit des Vereins durch die
Jahre, seine Mission, die Zusammenarbeit mit anderen albanischen und nichtalbanischen
Vereinen darzustellen, mit dem Wunsch, dass dieses Buch als Beweis der Zeit bleibt und als
Beweis unserer großen Organisation im Laufe der Jahre im Dienste der Freiheit, des
Humanismus, der Kultur und der helfenden Mission unserer großen Mutter, Heilige Mutter
Teresa, unter deren Namen wir unser Ehrenamt erbracht haben.

Göppingen als Ort des Schutzes und der Unterbringung:

Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg kamen Albaner als Überlebende eines
kommunistischen Massakers in der montenegrinischen Stadt Bar in Deutschland und auch hier
im  Landkreis Göppingen an. Die Gebrüder Gjoni kamen bereits Ende der 50er Jahre als
Flüchtlingen aus Albanien nach Deutschland. Sie ließen sich in Göppingen nieder und lebten
dort bis zu ihrer Rückkehr nach Albanien 1991.

Anfang der 70-er Jahre hatten wir auch politische Verfolgte aus Jugoslawien unter uns. Zu den
bekanntesten unter den Albanern zählte sicherlich Emin Fazlija alias Emil Kastrioti, der Gründer
der Albanischen Nationaldemokratischen Bundes.

Göppingen und die Anfänge des Vereins.

Unser Verein wurde von der ersten Generation Albanern gegründet. Mit Mutter Teresa als
Namensgeberin unseres Vereins und dem Nationalhelden Gjeorgj Kastriot – Skënderbeu
verbindet das Albanische Volk den Gedanken und die Hoffnung aller Menschen an ein
friedliches Zusammenleben unabhängig von Religion, Herkunft oder sozialem Stand.

Die Tätigkeitsbereiche des Vereins sind:
- Organisation von Informationsabenden mit befreundeten Bürgerrechtlern
- Sammlung von Hilfsgütern für den Kosovo,
- Bildung: Schule mit muttersprachlichem Unterricht für Kinder (ab 1997)
- Kulturelles Leben im Landkreis.

Göppingen und Integrationsarbeit:

Die fortschrittliche Haltung und die Aktivitäten unseres Vereines werden auch von der Stadt und
dem Landkreis mit dem Integrationsforum und anderen Plattformen unterstützt.
Die Teilnahme am Festival zur Wiedereröffnung der neuen Innenstadt oder die Teilnahme an
allen Austauschplattformen unserer Stadt zeugen von der aktiven Beteiligung unserer Gemeinde
und unseres Vereins am gesellschaftlichen Leben.
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Ab 1997 haben wir mit Unterstützung des Landkreises den Muttersprachenunterricht neu
organisiert. Zudem organisieren wir in den Räumlichkeiten des Vereins auch kulturelle
Veranstaltungen in albanischer Sprache.

Den 100. Geburtstag von Mutter Teresa konnten wir als Mitorganisatorin und Teil der
Friedensgebete feiern. Die Messe und weitere begleitende Aktivitäten wurden in
Zusammenarbeit mit unseren kroatischen Freunden organisiert.

Unsere Botschaft wurde im Fernsehen in Albanien und im Kosovo und auf TV2 in Mazedonien
übertragen und ausgestrahlt.

Durch die Kooperation mit den Kliniken Ulm und Heidelberg sowie der “Allianz für Kinder”
aus Steyer in Österreich ist es uns gelungen, vielen Kindern aus Südost Europa eine adäquate
medizinische Versorgung zu ermöglichen. Zu nennen wäre hier 2006/2007 Kinder aus Elbasan
(Albanien) oder in den Jahren 2009/2010 jeweis ein Kind aus kosovarischen Städten Leposavic,
Rahovec und Podujeva.

Sorgfältig vorbereitet starteten wir in den albanischen Unabhängigkeitstag anlässlich des 100.
Jahrestages der Unabhängigkeit Albaniens und präsentierten unser Programm in beiden
Sprachen.
Ein Jahr später spielten die Kinder unserer Verins anlässlich des 5. Jahrestages der
Unabhängigkeit des Kosovo die Deutsche Nationalhymne.

Als Beispiele für Wertschätzung und Integration sind auch unsere Teilnahme am Mai-
Friedensmarsch und der Frauenaktivitäten im Rahmen von Aktivitäten mit Organisationen in der
Stadt Göppingen zu nennen.
So haben wir heute einen regen Austausch mit vielen anderen Vereinen unserer Stadt.
Ein Austausch, der jedoch erst durch das Engagement von Familien und Menschen, die in
unserem Verein aktiv sind, ermöglicht wurde.
Wir fühlen uns hier zu Hause. Nicht nur, weil unsere Kinder hier geboren, erzogen und in
Würde aufgewachsen sind. In einer Würde, wie sie durch das Grundgesetz mit “der
Unantastbarkeit der Würde” beschrieben wird.
Wir sind nicht nur hier, weil wir hier arbeiten und Steuern zahlen.
Nein, wir sind auch hier, weil wir uns auch mit allen sozialen Bereichen verbunden fühlen.
Der Verein “Mutter-Teresa” ist ein Stück Heimat hier in Göppingen.
 Eine Organisation, die uns verbindet, uns eint und uns hilft, unsere Werte und Traditionen zu
bewahren und anderen zu vermitteln und weiterzugeben.

All dies sollte uns allen als Ansporn dienen, den eingeschlagenen Weg vereint und zum Wohle
der Allgemeinheit auch in Zukunft weiter zu gehen.

Danke

Jahja Gashi :  Mutter Teresa e.V. in Göppingen
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Imer Lladrovci shef i Konsullatës në Stuttgart

Shoqata me aktivitet të tillë si “Nëna Tereze” përbëjnë
një lloj përfaqësie diplomatike embrionale në botë

Të nderuara familje të dëshmorëve,
Të nderuar dhe respektuar veteranë e invalidë të UÇK-së,
Të nderuara familje të martirëve,
Të nderuar, studentë, mjekë, mësimdhënës e veprimtarë
të shoqatës Nëna Terezë.
Të nderuar miq gjermanë,

I.

Vitet 1990 për shqiptarët në ish Jugosllavi ishin vite
jashtëzakonisht të vështira. Beogradi e kishte rritur
presionin mbi shqiptarët që nga viti 1981 në vazhdimësi
për të arritur në nivelet e aparteidit, diskriminimit total etnik në fund të viteve 1990.
Ishte e qartë për këdo se Beogradi në fillimin e viteve 1990  po përgatitej për një goditje të
madhe e të fortë kundër nacionalizmit shqiptar, siç quhej në Beograd Lëvizja jonë Kombëtare.
Në këtë dhjetvjeçar,  me dramaticitet të madh për federatën jugosllave që po shkërmoçej, u vu
në veprim projekti i fshehtë serb për dëbimin në stil të gjerë  të shqiptarëve nga vendet e tyre të
punës dhe administrata dhe zëvendësimin e tyre me  serbë nga vise të ndryshme të Serbisë dhe
të Jugosllavisë.  Qindramijë shqiptarë në këtë kohë mbetën pa asnjë burim financiar për të
përballuar shpenzimet e jetesës, kështu që ikja e tyre nga Kosova ishte e rrjedhojë direkte e
këtyre masave shtetërore të Serbisë. Beogradi donte që botës t‘i prezantohet si një shtet normal,
kështu që ky emigrim në masë i popullsisë shqiptare në asnjë mënyrë nuk duhej të kuptohej si
ikje nga represioni e dhuna policore, me një fjalë në këtë kohë  duhej të kryhej një spastrim etnik
pa dhunë direkte krejt i ndryshëm nga dëbimi që u realizua në vitin 1999 kur shqiptarët u zbuan
shtëpi për shtëpi nga policia, ushtria dhe paramilitarët serbë që vrisnin, digjnin  dhe plaçkitnin
pasurinë e shqiptarëve. Intervenimi i NATO-s në Jugosllavinë e cunguar e detyroi regjimin serb
të heq maskën dhe t‘i prezantohet botës me fytyrën e vërtetë raciste antishqiptare.

II.

Dhjetëvjeçari i fundit i shekullit XX  te shqiptarët që kërkonin lirinë e munguar krijoi
përshtypjen sikur  historia po përsëritej.

 77-78 vjet më parë, në fillim të shekullit XX, sidomos në kohën e luftërave ballkanike
qindramijë shqiptarë ikën drejt Turqisë. Një valë e tjetër shpërnguljesh, këtë herë përmes një
marrëveshjeje jugosllavo-turke, ndodhi në fund të viteve 1930, por shpërthimi i Luftës së Dytë
Botërore e shpëtoi Kosovën nga zbrazja e elementit shqiptar. Jo shumë gjatë pas përfundimit të
luftës, mes viteve 1948 e 1966, përsëri përmes një marrëveshjeje jugosllavo-turke, marrëveshja
e vitit 1956 që u nënshkrua në Shkup nga  ministri i jashtëm jugosllav Koćo Popović dhe
ministri i jashtëm turk  Mehmet Fuat Këprülü, si rezultat i politikave antishqiptare të
komunistëve jugosllavë nën udhëheqjen e Josip Broz Titos e Aleksandar Ranković-it nga
hapësira shqiptare ikën 440.000 shqiptarë. Në një kohë kur në gjithë ish Jugosllavinë nuk jetonin
më shumë se 1,5 milion shqiptarë, rreth gjysmëmilioni shqiptarë të ikur do të thoshte zvogëlim i
popullsisë shqiptare për 30%.  Shqiptari ndihej i huaj në dheun e tij. Këto humbje të mëdha e
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traumatizuan popullin tonë, kështu që shpërngulja në masë e viteve 1990 u përjetua si një
hemorragji kombëtare me pasoja largvajtëse. Ekzistonte frika se  Kosova po hynte në një cikël
të ri vicioz  shpërnguljesh. E vetmja gjë shpresëdhënëse ishte se këtë herë ndryshe nga tre
eksodet e mëdha të shekullit XX  shqiptarët ishin drejtuar kah Perëndimi, kështu që në këtë ikje
kishte dhe  shpresën që në fillim ishte vërtet e vogël, por që vit pas viti kjo shpresë  erdhi duke u
rritur. Njerëzit vërtet po iknin, por edhe mund të ktheheshin një ditë.  Në këtë kontekst Shoqata
Kulturore “Nëna Terezë” dhe veprimtaria e saj janë  në funksionin e simbolit të shpresës.
Shqiptarët e tre shpërnguljeve të mëhershme të mëdha të shekullit XX humbën përgjithnjë për
Kosovën.

III.

Göppingen është një qytet i vogël jo larg Stuttgart-it që si qendër e madhe industriale njihet mirë
ndër shqiptarët e ish Jugosllavisë, sepse që nga fillimi i viteve  1970  u kthye në një qendër të
madhe emigrimi. Shqiptarët në Göppingen, në anën tjetër, tek pas fillimit të viteve 1990 u
kthyen në një bashkësi etnike të perceptueshme në publik.  Jo vetëm mediat shqiptare, por edhe
ato gjermane i bënë jehonë veprimtarisë së Shoqatës Kulturore “Nëna Tereze“. Shqiptarët këtu
jo vetëm që s‘i shkëputën lidhjet me atdheun, por për më tepër këto lidhje u bënë gjithnjë e më
të forta. Në një kohë kur shteti i Kosovës nuk njihej në botë, shoqata me aktivitet të tillë si
“Nëna Terezë” përbëjnë një lloj përfaqësie diplomatike embrionale në botë. Ne nuk kishim në
atë kohë përfaqësitë e shtetit tonë, por bota na njihte falë aktivitetit të dendur politik e kulturor të
shoqatave shqiptare. Dhe Shoqata Kulturore “Nëna Terezë“  mund të thuhet pa e tepruar se
përbën një model të shkëlqyer veprimtarie “Nëna Tereze” ishte pjesë shumë aktive e botës
shqiptare që jepte kontributin e saj në luftën e madhe për shtetin e Kosovës që si madhësi
politike nuk mund të injorohej, por që, në anën tjetër, ishte ende larg  ekzistencës së tij si subjekt
ndërkombëtarisht i pranuar. Kosova si shtet në atë kohë ishte më tepër një ideal se një realitet i
prekshëm. E prekshme ishte vetëm dhuna dhe terrori serb dhe këmbëngulja shqiptare për një
realitet tjetër që përkonte me idealet e saj. Në këtë konfiguracion shoqata kulturore “Nëna
Terezë” është një element lehtësisht i dallueshëm. Largësia e madhe nga atdheu për anëtaret e
kësaj shoqate nuk përbënte pengesë për ta ndihmuar lindjen e shtetit të ri. Kështu jo  vetëm në
kohën e Luftës së Kosovës në vitet 1998-1999, por edhe shumë vite më herët në Göppingen
shqiptarët mblodhën mjete financiare për të mbështetur rezistencën. Në kohën e luftës së UÇK-
së mbështetja e saj financiare, materiale dhe në plane të tjera ishte e madhe. Në 30 vjetorin e
themelimit të kësaj shoqate nuk na mbetet tjetër veçse të përgëzojmë gjithë anëtaret e saj të
dikurshëm dhe ata që ende sot janë aktiv për punën e madhe atdhetare që kanë bërë përgjatë
gjithë këtyre viteve.

Imer Lladrovci, Konsull & shef i Konsullatës së Përgjithshme të Republikës se Kosovës në
Stuttgart.
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Jemi pjesë përbërëse dhe e pandashme e popullit dhe vendit tonë - Xhafer Leci

(Kujtimet e mia rreth bashkëpunimit  me  Shqiptare “Nëna Terezë”
në Göppingen të Gjermanisë)

Ne mërgimtarët kudo që gjendemi, jemi pjesë përbërëse dhe e
pandashme e popullit dhe vendit tonë:
(„Para se të filloj të flas-shkruaj për aktivitetet tona të fillim-
viteve 1990-ta, dëshiroj të shkruaj pak fjalë për shoqatat e
para gjatë  kohës së Jugosllavisë titoiste.

Në fund-vitet 1960-ta dhe fillim-vitet 1970-ta, edhe pse në
Gjermani jetonin 36 mijë shqiptarë, nuk kishte asnjë Klub-
shoqatë shqiptare, por vetëm jugosllave.
Ka pasur subjekte politike apo më mirë me thënë
organizata antikomuniste, të cilat punonin për bërjen e
Shqipërisë Etnike dhe demokratike, po nuk kishim shoqata shiptare te organizimit
tonë. Konsullata Jugosllave në Stuttgart të Gjermanisë, në vitin 1977, hapi Klubin “Hasan
Prishtina”.
Ftesës për pjesëmarrje nga konsullata e Stuttgart-it për Kuvendin themelues të Klubit “Hasan
Prishtina” nuk ju përgjigja, sepse, si antikomunist që isha dhe jam, nuk e kisha vendin aty.
Në vitin 1978, në Düsseldof të Gjermanisë, qe hapur Klubi, “Emin Duraku” kjo aq sa di ishte
hapur nga Konsullata e Dyseldorfit,  dhe në München ishte hapur Klubi ”Rilindja”, nuk më
kujtohet viti, kurse në Sindelfingen, në vitin 1982, qe hapur Klubi “Isa Boletini”.

Me formimin e partive pluraliste në ish Jugosllavi, pas hedhjes së librezave komuniste të
Jugosllavisë, edhe në Kosovë u themelua Lidhja Demokratike e Kosovës, më 23 dhjetor 1989, e
cila njihet si fuqia më e madhe politike në historinë e Kosovës dhe të mërgatës.
Në Gjermani u themelua Dega e LDK-së, më 5 maj 1990, në Esslingen Zell, ku edhe unë me
shokë të mi ishim bashkëpjesëmarrës. Pak muaj më vonë, me iniciativën time dhe Qemajl
Morinës, në Kirchheim/unter Teck themeluam aktivin e LDK-së, ku numri i pjesëmarrësve ishte
97 bashkatdhetarë, nga Kirchheim-i, me rrethinë, Göppingen-i dhe Esslingen am Neckar. Pas
pak muajsh u themelua aktivi i LDK-së në Göppingen, kryetar zgjidhet Veli Fazlija.

Ndërsa më 08.12.1990 në Göppingen, themelohet Shoqata “Nëna Terezë”, kryetar është
zgjedhur Abit Fazliu, arkëtar Feim Broqi, të cilin e njihja më së miri.
Më vonë Shoqatën “Nënë Tereza”, një kohë e ka drejtuar profesor Mazllum Hasimja, pastaj
arsimtari Sylë Sylaj dhe që shumë vite Jahja Gashi, inxhinier.
Më 12 shtator 1992, në Nürtingen, me iniciativën time, në cilësinë e kryetarit të aktivit të LDK-
së, organizova një mbledhje, në rendin e ditës caktova dy pika:
1.- Pajisja me libreza të LDK-së;
2.- Themelimi dhe emërtimi i një shoqate shqiptare.
Unë dhe as anëtarët tjerë të kryesisë së aktivit të LDK-së, nuk pranuam propozimet, për
zgjedhjen e një kryesie.
Me vota të fshehta dhe në mënyrë demokratike, pas shumë propozimeve të mërgimtarëve-
veprimtarëve, me shumicë votash, Shoqata u pagëzua me emrin e heroit “Kadri Zeka” dhe u
zgjodh kryesia. Kryetar u zgjodh Faredin Emërllahu, biolog.

Bashkëpunimi i parë në mes Shoqatës “ Kadri Zeka” dhe ”Nënë Tereza” u bë në vitin 1993, me
rastin e një organizimi- turniri në futboll të vogël, organizuar nga Shoqata “Kadri Zeka”, në
Kirchheim/Teck, ku morën pjesë shumë ekipe. Nga Shoqata “Nëna Terezë” prezantuan profesor
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Mazllum Hasimja, Asllan Boshnjaku, inxhinier, të cilët i njihnin mirë rregullat e lojës së
futbollit dhe ata na ndihmuan në përpilimin e programit-mënyrën si të zhvillohen ndeshjet.

Në vitin 1993, u mbajtën zgjedhjet e reja, kryetar u zgjodha unë për katër vite (1993-1997).
Pra, nga viti 1993 e deri në ditët e sotme, pavarësisht zgjedhjeve të kryesive të reja,
vazhdimisht kemi bashkëpunuar, duke marrë pjesë në organizimet e njëra-tjetrës dhe, duke
ndihmuar në forma të ndryshme aktivitete e të dyja shoqatave. Me rastin e promovimit të librit
tim: “Në themelet e traditës kombëtare shqiptare” në vitin 2006, në lokalet e Shoqatës “Nënë
Tereza”, profesor Mazllum Hasimja ka referuar, kurse në vitin 2011, Shoqata “Nëna Terezë”, në
shenjë respekti për kontributin tim në rrafshin kombëtar, më ka nderuar me Mirënjohje,
nënshkruar nga kryetari i atëhershëm, Sylë Sylaj!
Në vitin 2012 në lokalet e Shoqatës “Nënë Tereza”, Shoqata “Kadri Zeka” ka mbajtur
Kuvendin zgjedhor, kryetar u zgjodh Taxhidin Bakiu, ndërsa me propozimin e kryetarit të
Besëlidhjes, Emin Fazlija, alias Emil Kastrioti, në cilësinë e mysafirit, njëzëri mua, Xh.Lecin,
më zgjodhën kryetar Nderi.
Me kryetarin aktual shumëvjeçar, Jahja Gashi, kemi bashkëpunuar ngushtë. Shoqata jonë
ka ndarë mirënjohje z. Jahja Gashi.
Jahja Gashi ka treguar aftësi dhe shkathtësi të mëdha organizative me palën gjermane në
shumë  fusha, për çka edhe sukseset nuk kanë munguar. Kështu, ngjashëm kemi bashkëpunuar
edhe me Shoqatat tjera “Bardhosh Gervalla“ në Ludwigsburg, ”Atdheu” në Schëäbisch
Gmünd. Ndërsa Shoqata Jusuf Gërvalla në Heilbronn u shua shpejt, për shkaqe të
mosmarrëveshjeve në mes të majtës dhe të djathtës.
Në Heilbronn u themelua “Këshilli organizativ” nga Abaz Imeri me shokë, i cili ende është
aktiv. Shoqata tjetër ”Jusuf Gërvalla” në Hannover, në lokalet e saj ka organizua aktivitete
gjatë vite, “Dardania“ në Mannheim, kryetar Naser Hoxha etj.
Edhe me Shoqatat e themeluara, pas luftës së fundit, kemi bashkëpunuar në shumë fusha, si
“Qendra Kulturore Shqiptare” në Stuttgart, të cilën për shumë vite e ka drejtuar dhe vazhdon ta
drejtojë Vitor Spaqi; Shoqata “Pavarësia” në Stuttgart, e themeluar dhe e drejtuar, një kohë të
gjatë, nga Baki Mustafi, me shokë, e më vonë nga Xhevdet Syla, kryetar; Shoqata "Yjet e
Kosoves" e.v. Emmendingen, Kryetar Tahir Shabani; Shoqatën Kulturore Gjermano-Shqiptare
“SCANDERBEG”- Freiburg, kryetar Skënderbeg Klaiqi; Shoqata Kulturore Shqiptare
“Kosova” në Fellbach, e drejtuar nga Sadik Zogaj etj. Krejt këto kanë funksionuar dhe
vazhdojnë veprimtarinë e tyre në Republikën e Baden-Württembeg-ut.
Edhe me dy Shoqata të Republikës së Bayern-it, “Sali Çekaj” në Pfafehoffen, me kryetar Osman
Ferizi dhe, Shoqata Bekim Berisha “ABEJA”, në Moosburg, aktualisht kryetar, Bashkim
Halilaj, Organizimet e Shoqatave tona kanë qenë: Kombëtare, sportive, kulturore dhe
humanitare, si Festat e Pavarësisë së Shqipërisë; Shpallja e Pavarësisë së Kosovës në Kaçanik
me 1990; pjesëmarrja në demonstrata të shumta, deri në çlirimin e Kosovës; ri-shpallja e njohjes
formale
të pavarësisë së Kosovë në vitin 2008, nga vendet më të fuqishme demokratike të botës;
akademi përkujtimore; promovime të librave; pjesëmarrje në festat e qyteteve gjermane;
ndihmave të shumta humanitare, për shëndetësinë, arsimin dhe çlirimin e Kosovës.
Pas vitit 2008, kur Kosova u njoh ndërkombëtarësh si shtet i pavarur, filluan lidhjet me
Ministrinë së Jashtme. Me vendosjen e diplomacive të ambasadave e konsullatave është thelluar
edhe bashkëpunimi dhe bashkërendimi i aktiviteteve tona, ku tanimë përfaqësuesit e shteti
gjithmonë i kemi ftuar në tubimet tona, kanë ardhur dhe i kemi mirëpritur, përshëndetur, ftuar në
foltore, kanë folur dhe i kemi duartrokitur.

Xhafer LECI Kryetar Nderi i Shoqatës Shqiptare Kadri Zeka në Nürtingen
Wendlingen, 23.10.2021
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Çka shkruhet, ajo mbetet! – Vitor Spaqi

Kryetari i Shoqatës Shën “Nëna Tereze” nga Göppingeni,
zotëri Jahja Gashi me mori ne telefon dhe më tregoi se
më kishin  përzgjedhur - ndër të përzgjedhurit tjerë - që të
shkruaja diçka për Shoqatën tonë, sepse Shoqata kishte
vendosur të bënte një monografi për 30 - vjetorin e
themelimit.

Lajmi më gëzoi.

Por me një skepticizëm e pranova sepse në këtë rast mund
t’ i mbetesha borxh ndokujt, duke mos i thënë të gjitha
ato që do të duhej t’i thosha për ndonjë ngjarje dhe
vlerësim të një aktiviteti apo projekti të caktuar!
Sidoqoftë në këtë rast e falënderoj Jahja Gashin dhe
Kryesinë e Shoqatës Shën “Nëna Tereze” që më vlerësuan!

Unë u njoha  drejtpërdrejt me Shoqatën Shën “Nënë Tereza”, nëpërmjet aktiviteteve të
përbashkëta të cilat i koordinuam së bashku me Qendrën Kulturore Shqiptare!
Është për të potencuar se puna dhe angazhimi i anëtarëve të kësaj Shoqate e ka fillimin qysh më
herët duke pasur parasysh kohën dhe kërkesat që iu parashtroheshin komunitetit shqiptarë në
rrethana të ndryshme shoqërore e politike, por gjithsesi ka pasur unitet dhe padyshim se ka qenë
një Shoqatë e merituar! Vite më vonë me përfshirjen e gjeneratës së re në anëtarësi dhe në
Kryesi të Shoqatës, kjo Shoqatë bëri kthesë të madhe në zhvillimin e saj, duke punuar në shumë
projekte dhe jo vetëm në aktivitete nga më të ndryshmet, në shumë prej të cilave isha edhe unë
personalisht i ftuar!

Në këtë rast vlen të potencohet se kryetari i tanishëm bën punë të mrekullueshme së bashku me
Kryesinë e tij.  Dua të përmendet fakti se kjo Shoqatë ka një bashkëpunim të ngushtë me të
gjitha shoqatat në BW dhe jo vetëm, kjo shoqatë, ka një bashkëpunim të mirëfilltë edhe me
shoqata të nacionaliteteve të tjera që veprojnë në Göppingen!

Shoqata Shën “Nënë Tereza” është e dalluar për shumë arsye, sepse, në çdo kohë dhe rrethanë i
ka dalë zot atdheut e sidomos në raste emergjente, si p.sh. në aspektin humanitar; tërmete,
vërshime apo ndihma të llojeve të ndryshme. Në këtë Shoqatë, emri i Shën Nënë Tereza i
ngrohë mendjen dhe zemrat e anëtarëve, ndaj kur Mark Kqiraj thotë po, Jahja, Arbëri , Nora apo
Besniku vejnë gishtin lartë për miratim dhe si vëllezër të bashkuar rreth gjuhës, kulturës, traditës
tonë të çmuar, japin kontributet e tyre të vlerësuara dhe të çmuara!

Kjo Shoqatë, ka edhe traditën e bashkëpunonit edhe me Misionin Katolik Shqiptar por edhe me
xhaminë shqiptare, sepse kjo është vlera, kjo është pasuria shpirtërore e veçantë edhe në botë,
vlerë e pakontestueshme shqiptare, përkatësisht e kësaj shoqate! Në cilësinë e Kryetarit pranë
Qendrës Kulturore Shqiptare në Shtuttgart, ju uroj gjitha të mirat në rrugëtimin tuaj human!

Unë kërkoj falje se ndoshta kam mbet borxh për diçka që nuk është thënë, sepse nuk mund të
përmbledhin të bëmat e kësaj shoqate, me këtë vlerësim dhe në këtë mënyrë, por gjithsesi puna
dhe kontributin i juaj do të vlerësohet nga brezat që vijnë.

Vitor Spaqi, Kryetar i Qendrës Kulturës Shqiptare në Stuttgart
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Shoqata një vatër e ruajtjes dhe kultivimit të vlerave tona - Nora Gashi-Abedini

Kur m'u desh të lija Shkupin për të jetuar në Gjermani, përpos
dhimbjes së mungesës mu duk se po lija pas edhe kontributin dhe
përfshirjen time në fushën sociale.
Që në fillim të ardhjes sime në  Göppingen, rastisi të dëgjoja për
shoqatën, pasi familja e bashkëshortit tim kanë qenë  aktiv që në
fillimet e hershme të themelimit të saj.
Dëgjova për shoqatën dhe zemrën ma çoi peshë ideja se sa shumë
nevojë kishte për vullnetarë dhe aktivistë ajo copëz Shqiperie në
mes të Göppingenit.
Në fillim kontribuoja me ç'të mundja, duke ndihmuar aty ku
kishte nevojë, ndërsa më vonë u përfshiva sistematikisht në
aktivitetet e Shoqatës. Gjithçka filloi nga një takim festiv për
festat e Krishtlindjes në Göppingen. Tek ndiqnim së bashku me
familjen Sopa vallëtarët e misionit Katolik nga Shtutgarti , ne
morëm sinjalin se copëzës së Shqipërisë në Göppingen i  mungonte hareja.
Atmosfera e bukur festive dhe entuziazmi që sollën në sallë vallëtarët, na dha bindjen  që
shoqata jonë duhet të rikthejë sërish  grupin e valleve, që kishte disa vjet që nuk funksionte.
E kështu ramë dakord  që të krijohet një grup i valltarëve,  fakt që mua më dhuroi gëzim dhe
shpresë. Fillimisht këtë ide e mbështetën vetëm anëtarët e shoqatës, e sigurisht kishte edhe
skeptikë në lidhje me ecurinë dhe atë që  do vinte më pas.
Por shumë shpejt grupi u rrit ndjeshëm, e bashkë me të,  edhe entuziazmi jonë.
Përfshirja e sa më shumë valltarëve na jepte mundësinë jo vetëm t'a mbështesnim aktivin
vallëtarët por dhe të rinjtë në përgjithësi, forcën dhe potencialin e tyre të madh .
Kështu mundësohej të krijonim kontakte, të mbanim fort lidhjet mes nesh, të gëlonim aktiv me
ide dhe projekte të reja.
Larmia e aktiviteteve shoqëruar me koncerte të shumta edhe nga grupi i valleve të kësaj shoqate
i ka bërë shqiptarët të ndjehen më pranë e më të lidhur me njëri-tjetrin , I ka bërë të ndjehen
krenarë për Shqipërinë e vogël në mes të Göppingenit, krenarë të  prezantojnë  me dinjitet para
publikut gjerman traditat dhe kulturën e bukur shqiptare .
Aktivitetet  si  Festa e Flamurit, apo ai për  Pavarësinë e Kosovës, “8 Marsi”, Dita
ndërkombëtare e Nënës, Festivali Ndërkombëtar i “Muzika  në  Rrugë”, Festa  Verore e Qytetit
të Göppingenit, Parakalimi “Marshi i Paqes “ janë fryti dhe dëshmia e gjallë e punës së madhe
dhe të suksesshme të kësaj shoqate, duke e ngritur shoqatën  në rangun e shoqatës model në
Göppingen dhe rrethina, falë bashkëpunimit të  ngushtë edhe me komunitetet të tjera.
Gjatë kohës së fluksit të madh të refugjatëve të ardhur nga Kosova apo Shqipëria para gjashtë
vjetësh, në bashkëpunim me Mentorët Ndërkombëtar të Prindërve, të certifikuar nga Qyteti i
Göppingenit Denis Topllanaj dhe unë  ishim  gjithmonë aty.
Kontribuuam duke ndihmuar si  përkthyes apo këshilltarë vullnetarë. Rol të madh në ecurinë dhe
mbarëvajtjen e shoqatës kanë gratë. Dëshira dhe vullneti i tyre për  t’u angazhuar dhe për të
kontribuar në ruajtjen dhe kultivimin e traditave si dhe vlerave kulturore, kombëtare dhe
humanitare, bëri që Aktivi i Gruas të  fitonte rolin e saj  në shoqëri. Shumë emra parakaluan dhe
ndihmuan që ky zë të dëgjohet fort ...
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Aktivitetet si: Dita ndërkombëtare kundër dhunës ndaj gruas, 8 Marsi, Dita e Nënës, “Një kafe
me refugjatet” e kështu me radhë treguan ndër të tjera se kur gratë bëhen bashkë , bëhen bashkë
vlerat,  se gjuha do I mbajë shqiptarët gjithmonë të lidhur fort pavarësisht vendndodhjes  e
distancave .
Ishte kënaqësi të bashkëpunoja me Eli, Zejnepe, Katarina, Mia, Tereza, Gita, Mirlinda, Zade,
Bardha, Rukie, Klodiana, Sanije, Valbona, Valdete, Dita dhe shumë të tjera.

Faleminderit nga zemra secilës prej jush !   E Juaja NORA

Nora Gashi-Abedini, shoqata Nënë Tereza Göppingen

Mos harro se lëkura rrudhet,
e flokët mbulohen me borë;
Ditët bëhen vite…
por më e rëndësishmja
nuk ndryshon kurrë!
Forca jote e bindja jote s’njohin moshë.
Shpirti yt e shtrin pëlhurën e merimangës
që mosha ta endi mbi fytyrë!
Pas çdo pikarritje, ka një pikënisje.
Pas çdo suksese, një zhgënjim.
Përderisa je gjallë, gjallëro!
Në qoftë se të mungon çka bëje më parë,
bëje përsëri,
mos rri duke parë fotografi
të zverdhura nga koha!
Mos e lerë të ndryshket hekuri
që ke brenda vetes.
Sillu në mënyrë që, në vend të mëshirës,
të gëzosh respekt.
Kur të rëndojnë vitet e s’mundesh më të vraposh,
ec shpejt.
Kur s’do të mundesh as të ecësh shpejt,
ec!
E kur as të ecësh s’do të mundesh,
përdore shkopin e shko…
Veç për t’u ndalë,
ti kurrë mos ndalo!

Nënë Tereza
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Përvjetori i 30-të i shoqatës Nënë Tereza në Göppingen – Baki Mustafi

Një përshkrim i shkurtër për Shoqatën “Nënë Tereza” në Göppingen
me rastin e  përvjetorit të saj të 30 –të nga Baki Mustafa

Ishte viti 2000 kur unë dhe familja ime për një jetë më të
mirë erdhëm në Stuttgart. Në atëkohë interesimi im ishte që
të takohesha më bashkëkombësit e mi dhe të bashkëpunonim
për ta organizuar sa më mirë jetën në diasporë, të përafronim
shqiptarët për të ruajtur  gjuhën dhe kulturën tonë të bukur.
Pasi që isha anëtar  i Besëlidhjes Kombëtare Demokratike
Shqiptare, kisha kontaktet e rregullta me kryetarin e
Besëlidhjes, Emin Fazliu, i cili jetonte në afërsi të
Goppingenit. Me Bacën kishim një bashkëpunim të ngushtë
në të gjitha sferat që ndërlidheshin me çështjen kombëtare, në ndërkohë ai më informoi se në
Goppingen nën menaxhimin e Shoqatës “Nënë Tereza” zhvillohet Mësimi Plotësues në Gjuhën
Shqipe, dhe më kërkoi që mundësisht një paralele të hapej edhe në Stuttgart.
Në Mars të vitit 2003 Baca Emin drejton një takim në lokalet e Shoqatës “Nënë Tereza” në
Goppingen me profesorin e respektuar Mazllum Hasimja.
Ishte profesor  Mazllum Hasimja ai që m’i dha konturat e para për hapjen e një paraleleje  të
Mësimit Plotësues në Stuttgart, dhe përveç ndihmës së rëndësishme profesionale, ai për disa
muaj edhe mbajti Mësimin Plotësues në gjuhën shqipe në Stuttgart.
Vlen të theksohet se në atë kohë, për aq sa më kujtohet Mazllum Hasimja ishte edhe kryetar i
Shoqatës “Nënë Tereza.”
Nga ajo kohë bashkëpunimi  im me Shoqatën ka qenë shumë i ngushtë dhe më shumë se
vëllazëror. Nga ajo kohë ne në Stuttgart kishim disa pikëtakime ku zhvillohej Mësimi Plotësues
në Gjuhën Shqipe, por nuk kishim ndonjë Shoqatë ku zhvillohej ndonjë aktivitet më i gjerë
kulturor.  Në vitin 2010 me iniciativën e një grupi aktivistësh formohet Shoqata “Pavarësia” ku
kryetar i parë u zgjodh profesori i respektuar, Fahredin Shala.
Me  profesorin Shala zhvilluam një aktivitet të ngjeshur dhe mobilizuam  shqiptarët e Stuttgartit
rreth të bukurave tona shqiptare.
E misioni ynë ishte që të bënim një organizim të shqiptarëve në nivel të Republikës së BW, ku
adresë  për një organizim të tillë për ne ishte prapë Shoqata “Nënë Tereza” në Goppingen, pasi
që njiheshim mirë me kryetarin e Shoqatës, zotëri Jahja Gashin. Pasi vihemi në kontakt  dhe pas
shumë bisedave dhe takimeve vendosëm për bashkimin e shqiptarëve rreth një trungu. Si projekt
të rëndësishëm kemi respektimin e heronjve nën emërtimin  “Heronjtë na Bashkojnë” dhe për
disa vite nën ombrellën e mbi dymbëdhjetë shoqatave organizojmë akademinë përkujtimore për
heroin kombëtar Sali Çekajn, në Goppingen dhe në Stuttgart.
Bartës të këtyre organizimeve ishin Shoqata “Nënë Tereza” në Goopingen dhe Shoqata
“Pavarësia” në Stuttgart, pa anashkaluar edhe kontributin e shoqatave tjera të cilat na u
bashkuan në organizuam.
Shoqata “Nënë Tereza” në Goopingen në 30- vjetorin e saj bartë një bagazh  të madh të
organizimeve kombëtare dhe kulturore, për çka meriton mirënjohje dhe respekt.
Kjo Shoqatë përveç organizimeve të saj  që i bën  në shërbim të komunitetit shqiptar,  ka arritur
që të përmirësojë imazhin tonë në një nivel të lartë në qytetin e Goppingenit.
Unë uroj që kjo frymë pozitive të ruhet dhe të përcillet edhe te gjeneratat që do vijnë pas nesh.

Baki Mustafa, Kryetarit i Ansamblit Pavarësia, Stuttgart,  31.09.2020
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Shoqata “Nëna Terezë” gjithmonë na bashkon - Leon Duhanaj

Ishte pranvera e hershme e vitit 2017 dhe pas disa muajsh qëndrimi
në Gjermani, ku isha rikthyer pas 18 vjetësh për të jetuar në
mërgim, po merrja pjesë në një  ngjarje kulturore. Në atë ngjarje,
zonja Rudolf më prezantoi  me përfaqësuesit e Shoqatës,
përkatësisht Klubit “Nëna Terezë” në Göppingen.

Me vetë thashë - Nënë Tereza përherë na bashkon.

Atëkohë, disa informata të vlefshme rreth shoqatës m’i dha zonja
Rudolf, i cila po ashtu  më njoftoi me kryetarin e Jahja Gashi dhe
bashkëshorten e tij Nora Gashi- Abedini.
Po në këtë ngjarje takova edhe zotëri Agim Qerimi, mërgimtar nga treva e Kosovës Lindore, një
aktivist dhe biznesmen tejet i suksesshëm.
Për mua ishte një ndjenjë e mirë që në një ngjarje të tillë të takoja bashkëkombës dhe të njihesha
me vlera të larta që përfaqëson populli ynë në diasporë.
 Pak muaj me vonë, aplikova me një projekt në kuadër të Ministrisë së Diasporës në Kosovë, ku
dhe fitova një pjesë të financimit, projekt me të cilin iu bashkova bashkëpunimit me Shoqatën
“Nëna Terezë”, për të vazhduar dhe thelluar këtë bashkëpunim me kontakte dhe me aktivitete të
përditshme.
Në aktivitetet e Shoqatës “Nëna Terezë” u njoha me një angazhim ndryshe nga ai i cili isha
mësuar me herët nëpër shoqata e klube shqiptare, u njoftova me një angazhim të sinqertë dhe
shumë frytdhënës.
U njoha për së aferim me aktivitetet e Shoqatës e cila tashme shënon edhe jubileun tridhjetë,
gjithnjë në shërbim të kombit e atdheut dhe duke afirmuar përherë vlera humane.
U njoha me dokumente dhe dëshmi rreth aktiviteteve të shumta, në kohë e rrethana të ndryshme,
kur Shoqata i kishte dalë në ndihmë atdheut dhe kombit me të gjitha mjetet dhe mundësitë, pra
si në kohë paqeje po ashtu edhe në kohë lufte.
U njoha me një Shoqatë e cila gëzonte autoritet të lartë në qarqet kulturore e politike në qytetin e
Göppingen-it dhe me gjerë, dhe kjo më ka bërë që të ndihem krenar mua, por besoj dhe çdo
shqiptar.
Shoqata “Nëna Terezë” tani pashmangshëm është pjesë e çdo aktiviteti kulturor në qytet e
komuniteti shqiptar dhe pjesë përbërëse dhe e respektuar në kuadër të komunitetit kulturor e
politik.
 Për ketë është e pashmangshme të mos veçoj angazhimin e madh të kryetarit, zotëri Jahja
Gashi, i cili me sakrificë të madhe bën që komuniteti shqiptar në qytet të gëzojë respekt.
Për ne shqiptarët, pasi fituam lirinë me çlirimin dhe pavarësimin e Kosovës, sfida me e madhe
do të jetë globalizmi, i cili mund të triumfojë kundrejt nevojës për të ruajtë vlerat kombëtare,
gjuhën dhe traditën.  Ne mërgimtarët në këtë drejtim, kemi sfida të shumta.
Prandaj, në çdo ngjarje me rëndësi për vendin, duhet të kthehemi prapa dhe të mendojmë për
rrugët e zhvillimit tonë kombëtar. Ta rikujtojmë mesazhin e ish Presidentit amerikan Bill
Clinton, i cili na porositi me qartë: " luftën e fituam bashkë, tash koha ta fitoni paqen."
E paqja fitohet vetëm duke fituar luftën kundër asimilimit dhe tjetërsimit kombëtarë. Në ketë
kontekst, Shoqata “Nëna Terezë” bën punë të jashtëzakonshme pikërisht nën moton e thënies së
Shën Nënë Terezës, “duke bërë punë të vogla, por me dashuri të madhe.”
Në ketë vit jubilar për Shoqatën, sfidat vazhdojnë të jenë të ndryshme, por gjithsesi të mëdha.
Në këtë aspekt, dua të apeloj te çdo mërgimtar, që të bëjnë përpjekje individuale e komunitare
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që të integrohen në jetën publike të vendeve ku jetojnë dhe punojnë, por njëherësh të mos
ndalojnë asnjëherë së punuari për të ruajtë vlerat, traditën, gjuhën dhe historinë kombëtare.
Gjuha nuk ruhet mjaftueshëm, nëse fëmijë i mërgatës nuk arrijnë që të njohin shkrim lexim,
bashkë me vlerat më të dallueshme e më fisnike të kombit tonë.
Prandaj mos u mashtroni pas kapitalit, sepse është i përkohshëm, kurse  fatkeqësisht asimilimi
kur ndodh, ai është i përjetshëm.

Të kujtojmë sot e përherë porosinë e vargjeve të poetit tonë kombëtar, At Gjergj Fishta:
Pra, mallkue njai bir Shqyptari,
qi këtë gjuhë të Perëndis’,
trashigim, që na la i Pari,
trashigim s’ia len ai fmis;
edhe atij iu thaftë, po, goja,
që përbuzë këtë gjuhë hyjnore;
qi n’gjuhë t’huej, kur s’asht nevoja,
flet e t’veten e lèn mbas dore.
Në gjuhë shqype nanat tona
qi prej djepit na kanë thânun,
se asht një Zot, qi do ta dona;
njatë, qi jetën na ka dhânun;
edhe shqyp na thanë se Zoti
për shqyptarë Shqypninë e fali,
se sa t’enden stina e moti,
do ta gzojn kta djalë mbas djali.
Pra, shqyptarë çdo fès qi t’jini,

gegë e toskë, malci e qyteta,
gjuhën t’uej kurr mos ta lini,
mos ta lini sa t’jetë jeta,
por për tê gjithmonë punoni;
pse, sa t’mbani gjuhën t’uej,
fisi juej, vendi e zakoni
kanë me u mbajtë larg kambës s’huej,
Nper gjuhë shqype bota mbarë
ka me ju njohtë se ç’fis ju kini,
ka me ju njohtë për shqyptarë;
trimi n’za, sikurse jini.
Prandaj, pra, n’e doni fisin,
mali, bregu edhe Malcija
prej njaj goje sod t’brohrisim:
Me gjuhë t’veten rrnoftë Shqypnia!

Dhe që ta ruajmë gjuhën, kombin, historinë, por edhe të integrohemi në vlerat globale, na
ndihmon bashkimi dhe solidariteti. Në këtë rrugë, shembull të mirë kemi shenjtëreshën
madhështore, Nënën Terezë, prandaj të veprojmë nën emrin e saj dhe duke i përhapë vlerat e saj.

Leon Duhanaj, publicist dhe aktivist, antar dhe këshilltar i shoqatës Nënë Tereza.
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Jeta në shërbim dhe ruajtjen kulturës shqiptare – Arbër Sopa

Kur me propozuan të shkruaj një përmbledhje lidhur me aktivitetin
qe kemi zhvillua ne shoqatë e sidomos ne grupin  e valleve, natyrisht
se u ndjeva i privilegjuar pasi unë ne kohen e luftës kam jetuar ne
një rreth tjetër, në rrethin e Ludwigsburg, por për shoqatën Nënë
Tereza kisha dëgjuar shume fjalë miradije dhe respekti.
Aty e dija se ne vitet e luftës ajo drejtohej nga profesori Mazllum
Hasimja.  Po të kthehem në vështrimin tim, Ne ishim te detyruar të
largohemi nga Vendlindja dhe u vendosëm këtu, ku krijuam rreth te
ri shoqëror, këtu krijuam familjet, këtu jeta vazhdoj me te gjithë
dimensionin e ajo qe kur te lindin femijët na mungonte ishte si te
ruajmë gjuhen.  Dhe në Göppingen funksiononte edhe shkolla
shqipe ajo kishte një vazhdimësi dhe organizohej nga prindërit dhe
ne përkujdesje te shoqatës Nënë Tereza. Në fillim ishin vetëm
nxënësit e shkollës shqipe qe kishin marr pjesë ne grupin e  valleve
ne vitet e 2000-ta.
Ai grup kishte pushuar aktivitetin me largim e disa nxënësve qe kishin vazhduar ne shkollim
jashtë rrethit te Göppingenit. Dhe kështu me familjen Gashi pasi kishim bashkëbiseduar disa
here u takuam ne festen Krishtlindjes që organizon Mision Katolik në Göppingen për familjet në
rrethine e Shtuttgartit.
Për mua edhe si prind edhe si njeri qe e donë artin e vallëzimit, ishte dhe vazhdon te jetë
kënaqësi qe kemi krijuar një grup te fëmijëve me te cilët kemi realizuar programe te ndryshme
me te cilat kemi prezantuar para publikut gjerman dhe komuniteteve tjera.
Me Jahja-në shoqata jone ka dal nga rrethi i prezantimit vetëm para publikut tonë shqiptar, Ai
duke e kuptuar rendësin e Integrimit dhe ruajtjes se vlerave tona kombëtare, ka orientuar dhe
mundësuar që shoqata jonë të prezantohet në të gjithë ngjarjet kulturore të qytetit të
Göppingenit. Sot shoqata është pike takimi dhe ruajtje e vlerave tona kombëtare jo vetëm e
familjeve qe angazhohen, po ashtu është pike takimi e vlerësimi edhe për deputetë të
Bundestagut, Landtagut dhe kuvendit komunal.
Shoqata mund te themi se ne këto vitet e fundit ka arritur te jete promotor i vlerave tona falë
angazhimit dhe përkrahjes ekonomike edhe politike nga organet e shtetit gjerman por edhe nga
përkrahja morale e shteteve tona shqiptare.
Shpresojm që me kthimin e normalitetit në jetën tonë (Pandemia Covid-19) të kthehemi ne
aktivitet, sepse aty e ndiej veten me mire dhe ne shërbim te çështjes sonë për ruajtjen,
prezantimin dhe vlerësimin e kulturës sonë në rrethin tonë dhe me gjerë.
Ne shqiptarët jemi me fat që edhe shkrimi i parë i gjuhës tonë fillon me Formula e Pagëzimit
“Unte paghesont premenit Atit et birit et spirtit seint”
Formula e Pagëzimit, simbolikisht qëndron në themelet e kulturës shqiptare të cilën e ka
vulosur.  Unë do të doja që  vallja shqipe dhe aktivitete tjera tona, do të na japin mundësin te
jetojmë ne harmoni me tjera kombet ne shekullin e ndryshimeve por duke ruajtur veçorit tona
kombëtare.

Uroj që kjo vatër e jona te ketë edhe përvjetor te tjerë te begatshëm ne lidhjen dhe ruajtjen e
miqësive me kombet dhe popujt liridashës kudo ne botë ashtu si ishte Nënë Tereza jonë, në
shërbim të paqes dhe dashurisë për njeriun.

Arbër Sopa shoqata Nënë Tereza Göppingen
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Dëshmi, faksimile, fakte, fotografi
Si lindi nevoja dhe si u realizua ideja për themelimin e Shoqatës “Nënë Tereza?”
Përgjatë viteve të 90-ta, tensionet në ish Jugosllavi ishin të mëdha. Shteti  po dezintegrohej dhe
luftërat ballkanike kishin filluar. Shqiptarët ishin të shtypur dhe jetonin pa liri.
Shtypi dhe Radio Televizioni Publik i Kosovës përditë jepnin një pasqyrë reale të zhvillimeve
dramatike në Kosovë por edhe në vende tjera.  Në anën tjetër, Muri i Berlinit ishte shembur dhe
për shqiptarët lindën shpresa se do të mund të rrëzoheshin edhe muret e ndarjes mes shqiptarëve
dhe sidomos ato mure të dallimeve të mëdha që përjetonin ata atëbotë.  Por fatkeqësisht kjo nuk
ndodhi, përkundrazi, represioni dhe dhuna u shtuan mbi shqiptarët e Kosovës, teksa Shqipëria
dilte e lodhur dhe e dërmuar nga komunizmi i egër drejt rrezeve të lirisë e demokracisë.
Atëkohë, në Prishtinë filloi të organizohej jeta paralele dhe kjo erë e re u përcoll me vrull kudo
në diasporë. Pikërisht në këto kushte dhe rrethana u duk se erdhi momenti që edhe shqiptarët e
diasporës të organizoheshin dhe t’i dilnin në ndihmë atdheut e të ruanin lidhjen me të.
Ishin kohë e vite dramatike, sidomos momentet kur u ndalua Radio Prishtina të emetonte
program në gjuhën shqipe. Atëherë të gjithë së bashku - emigrantë dhe punëtorë të përkohshëm -
u bashkuan me një qëllim të lartë e fisnik, për bashkim, që të ndihmohej atdheut, në muajt dhe
vitet që do të vinin. Më poshtë, përmes dëshmive të kohës, po paraqesim të dhënat për
themelimin e Shoqatës dhe rregullores së punës.

Beweise, Faksimiles, Fakten, Fotos
Wie und weshalb entstand unsere Vereins „Mutter Teresa“ ?
In den 1990er Jahren waren die Spannungen im ehemaligen Jugoslawien groß. Der Staat zerfiel
und die Balkankriege hatten begonnen. Die Albaner wurden unterdrückt und führten ein Leben
ohne Freiheit. Die Zeitungen und das öffentlich-rechtliche Rundfunkfernsehen des Kosovo
lieferten täglich realistische Bilder der dramatischen Entwicklungen im Kosovo wie auch in
anderen Ländern. Zu Zeiten des Berliner Mauerfalls wuchsen für die Albaner auch die
Hoffnungen, dass nun auch die Mauern der Spaltung zwischen den Albanern niedergerissen
werden kann – hier insbesondere die Mauer der großen Unterschiede die sie damals erleben
mussten. Aber leider geschah in Kosovo genau das Gegenteil. Repressionen und Gewalt gegen
die Kosovo-Albaner nahmen zu als Albanien, müde und vom wilden Kommunismus erdrückt,
den Weg in Richtung Freiheit und Demokratie einschlagen wollte. Zu dieser Zeit begann sich in
Prishtina ein paralleles Leben zu organisieren. Und der damit verbundene neue Wind verbreitete
sich schnell innerhalb der ganzen Diaspora. Unter diesen Umständen schien es für die Albaner
der Diaspora an der Zeit zu sein, sich zu organisieren, dem Heimatland zu helfen und die
Verbindung zu diesem aufrecht zu erhalten. Es waren dramatische Zeiten und Jahre,
insbesondere die Momente, in denen Radio Prishtina die Ausstrahlung von Programmen in
albanischer Sprache untersagt hatte. Jetzt war die Zeit gekommen, in denen alle, ob
Auswanderer oder Zeitarbeiter, mit dem hohen und edlen Ziel zusammen kamen: der Heimat in
den kommenden Jahren beizustehen und zu helfen. Im Folgenden stellen wir durch den
Zeitnachweis die Daten für die Vereinsgründung und die Geschäftsordnung und geschäftsfellder
vor.
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Themelimi : Nenshkruesit e Protokollit, Grundung : Unterzeichener des Protokolls

Faksimil i rregullores së punës
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Foto Protokolli i mbeldhjes themeluese (rishkruar nga Profesor Mazllum Hasimja)
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Raport finanziar dhe i Punës 1994

z
Ç

Protkoll i pregaditur nga Kryesia e aktivit të LDK (Pregaditur nga Veli Fazliu) dhe shoqatës që
u lexua në Restaurantin e Rexhë Osajt (më vonë ushtar i UÇK) në Salach mbajtur në vitin
1994. Në Aksionin për ushtrimet që ishin organizuar nga LDK në shqipëri ishin tubuar
95.500,00 Euro.
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Interkulturelle Wochen Göppingen 1996 -1998

Unmittelbar nach seiner Gründung machte sich unser Verein daran, karitative Aktivitäten
zu entwickeln und das kulturelle Leben der Albaner in dieser Stadt und ihrer Umgebung zu
bereichern. So bot unser Verein seit dem zweiten Jahr der interkulturellen Woche der
deutschen Öffentlichkeit ein reichhaltiges Informations- und Kulturprogramm, das sich sehr
positiv auf die Zeit auswirkte.

Menjëherë pas themelimit, Shoqata jonë iu përvesh punës që të zhvillonte aktivitet
bamirësi dhe ta begatonte jetën kulturore të shqiptarëve në këtë qytet dhe rrethinë.
Kështu që, qysh në vitin e dytë të javës interkulturore, Shoqata jonë kishte ofruar
program të begatshëm informativ dhe kulturor për publikun gjerman, ngjarje kjo
që pati një ndikim mjaft pozitiv për kohën.
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Ndihma për Kosovë në Göppingen
Shoqata jonë përgjatë viteve të punës dhe të aktivitetit të saj - sidomos në kohët e vështira për
Kosovën - zhvilloi bashkëpunim të frytshëm edhe me institucionet paralele të Kosovës, që
atëbotë vepronin në perëndim. Këtu po publikojmë edhe një dokument me rëndësi që tregon se
si qeveria udhëhequr nga Bujar Bukoshi mblidhte ndihma për Kosovën në Shoqata dhe klube.
Në digjitalizuam arkivin, atë thesar të mirëmbajtur nga Kryesia e Shoqatës gjatë viteve 1995 -
99.

Fondi i Qeverisë së Republikës & dhe Fondi Vendindja Thërret në një kulm
Në Göppingen ka funksionuar në mënyrë të shkëlqyer një angazhim dhe bashkëpunim i të gjitha
organizatave dhe komisioneve për ndihmë atdheut, siç ishin atëherë “Vendlindja Thërret” dhe “Fondi i
republikës 3%”. Nën drejtimin e profesor Mazllum Hasimjes në Shoqatë kanë funksionuar të dyja
komisionet dhe kanë grumbulluar ndihma për fondet e luftës si dhe ndihma për refugjatët e luftës.

Faturë e Fondit të Republikës
F Fondit Vendlindja Thërret

Krijimi i grupeve Punuese
Për të njohur më mirë kontributin e Shoqatës sonë, me prova dhe dëshmi, po paraqesim
shembullin si u krijuan listat, njëherësh duke paraqitur shumën e parave të dhuruar,  por edhe
kriteret mbi bazë të cilës janë mbledhë ndihmat. Këto lista shërbyen si udhëzues për Komisionet
që punonin në këtë drejtim
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Shembulli i krijimiti të listave me shumën e
dhururar

Kriteret mbi mbledhjen e ndihmave si
udhëzues për Komisionet

Fletdëshmi e dorëzimit të ndihmave

Shembulli i ditarëve dhe Protokolleve (Proces mbajtjet)
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Fotografi nga viti 1998 në festën e Qytetit - 1998 Bilder während des Städfestes

Prezentim i Veprimtaris dhe ushqimeve në festën e qytetit të Göppingenit. Profesori Mazllum Hasmija,
Ganimete Hasimja, Asllan Boshnjaku, Hasan Dance, Bujar Kumnova, Blerta Boshnjaku ....
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Komisionet për ruajtjen dhe rikthimin e anëtarësisë

Aktiviteti arsimor dhe kulturor në vitet 1998/2001

Milaim Jashari , Syl Sylaj,Lulzim Gjinovci ...
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Vorstand des vereins kryesia e shoqatës 21.10.1995

Faksimil i fletës së anëtarësisë

Shembulli i fletës së anëtarësisë është një dëshmi që tregon metodën e punës së Shoqatës.
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Vorstand des Vereins  Zgjedhja e kryesisë së re më 11.01.1998



29

Shtypi shqiptar dhe gjerman rreth luftës në Kosovë

Faksimil i Gazetës Bota Sot 08.02.1999

Faksimil i Gazetës Bota Sot
09.01.1999

Gazeta lokale NWZ mbas fillimit të bombardimeve të
NATO-s i dha jehonë këtij lajmi. Po ashtu, këto punime të
nxënësve të Shkollës Shqipe në Göppingen, janë tregues
sesi nxënësit tanë e kanë përjetuar luftën e Kosovës.

Fletëdëshmi nga pagesat në fondin
e Republikës së Kosovës
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Grumbullimi i ndihmave gjatë 1999 das Jahr in Bildern: Hilfe für Flühtlinge

Dëshmi nga aktiviteti i shoqatës sonë në mbledhjen e ndihmave për njerzit e zhvendosur dhe
përndjekur gjatë luftës në Kosovë



31

„Hilfe für Kosovo“ protokoll i dorëzimit të ndihmave në Herrenberg
Ky aksioni ishte i madh - më i madh i organizuar në Göppingen që nga paslufta - dhe si i tillë
kishte një shtirje të gjerë, me qëllim që t’i vihej  në ndihmë vendit e popullit në kohën kur ai
kishte shumë nevojë.  Gjithsej u mblodhën 2467 pako me Veshmbathje dhe Medikamnte.

Faksimil i një vërtetimi mbi pranim dorzimin e ndihmave

Protokoll i ndihmave për Kosovë 1998/99
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Beispiel der Hilfe von deutsche und andren (Hilfe für Kosovo 1998-99)

Für diese wichtige Aktion ist die unermüdliche und sehr wertvolle Arbeit des
Vereinsvorsitzendes zu begrüßen, die eine sehr wichtige Rolle beim Sammeln von Hilfsgütern
im gesamten Landkreis gespielt hat und diese auch von deutschen Familien gesammelt hat, a
Tatsache, die der Arbeit des Vereins einen Mehrwert verleiht. Die gesammelte Hilfe wurde an
die Orte geschickt, an denen die Kosovo-Kriegsflüchtlinge, die unter schwierigen Bedingungen
lebten, vertrieben wurden, wie in Albanien und Mazedonien.

Sie konnten Kleidung und andere Dinge besorgen, um Tage und Nächte bei kaltem Wetter zu
verbringen. Bei dieser Gelegenheit möchten wir den Unternehmen, den Leitern von Wirtschafts-
, Bank- und Gesundheitseinrichtungen für die sehr umfangreiche und wertvolle Hilfe danken.
E për këtë aksion të rëndësishëm, duhet përshëndetë punën e pakursyer dhe me shumë vlerë të
Kryesisë së Shoqatës, që  ka luajtur një rol tepër të rëndësishëm në mbledhjen e ndihmave në
gjithë rrethin, dhe po ashtu, ka mundësuar që këto ndihma të mblidhen edhe nga familje
gjermane, një fakt ky që ia shton vlerën punës së Shoqatës.  E ndihmat që u mblodhën u dërguan
ne vendet ku ishin zhvendosur refugjatët e luftës së Kosovës, të cilët jetonin në kushte të
vështira, si në Shqipëri dhe Maqedoni.  Atyre iu mundësua të marrin rroba dhe gjësende tjera
për të kaluar ditët e netët në motin e ftohtë.  Me këtë rast, duam të falënderojmë bizneset,
drejtues të institucioneve ekonomike, bankare dhe shëndetësore për ofrimin e ndihmës që ishin
shumë të madhe dhe shumë të vlefshme.
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Përshkrim i ndihmave nga kryesia e shoqatës
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Vereinsmitglieder die Hilfe gesammelt und Transportiert haben

Diese organisierte Aktivität könnte nicht
ohne die freiwillige Hilfe der
unermüdlichsten Mitglieder des Vereins
durchgeführt werden, die sich mit
beispiellosem Willen für die
Aufrechterhaltung unserer Aktivitäten
einsetzen. Heute leben viele von ihnen im
Kosovo, einige leben und arbeiten noch in
und um Göppingen.
Einer der Rückkehrer ist der Direktor der
Kosovo-Polizei, Samedin Mehmedi.

Ky aktivitet i organizuar nuk do të mund
të bëhej pa ndihmën vullnetare të
anëtarëve më të palodhshëm të shoqatës,
të cilat me vullnet të pashoq punuan për
mirëmbajtjen e aktiviteteve tona.
Sot shumë nga ata jetojnë në Kosovë,
kurse disa jetojnë dhe veprojnë ende në
Göppingen dhe rrethinë.

Njëri nga të kthyerit është edhe drejtori i
Policisë se Kosovës, Samedin Mehmedi.

Interkulturelle Wochen 1999, Kosovo ist Befreit

Viti 1999 ishte viti i angazhimeve dhe
punëve të pandërprera për t’i ndalë në
ndihmë popullit të Kosovës.

Kosova ishte çliruar, por për popullin e
vuajtur, të depërtuar, me shtëpi të
djegura, më mijëra viktima, të zhdukur,
tani fillonte beteja e re për rindërtim dhe
ruajtjen e substancës njerëzore.
Kosova po hynte me një vonesë mbi
dhjetë vjeçare në një tranzicion dhe
ishte e pa strukturuar, ashtu siç ishim
edhe ne mërgimtarët këtu në
Göppingen.
E përgjatë kësaj kohe, gjithë aktiviteti i
ynë ishte orientuar vetëm në fushën e
mbijetesës, duke u përpjekur të ofronim
ndihma për të kaluar dimrin e vitit
2000.



35

Mazllum Hasimja – Jeta dhe Veprimtaria

Mazllum Hasimja u lind më 04 janar 1934, në Gjakovë, Republika e Kosovës

Gjakova ishte qyteti i cili e rriti dhe ne te cilin kishte kaluar fëmijërinë dhe luftën e dyte
botërorë.  Ne gjakove ai kishte fillimin si mësues klasave të ultë, në mesin e viteve 50-ta (1957),
pastaj si arsimtar dhe profesor i shkollës së mesme, dhe nga vitet 70-ta si ligjërues e profesor në
Shkollën e lartë pedagogjike të Gjakovës dhe të Prishtinës.
Po në Gjakovë ai u angazhua ne Klubin e Futbollit Vallëzimi, Mazllum Hasimja ishte lojtari
mbrojtësi me i mirë në Kosove në fund të viteve 60-ta.
Ai vazhdoj shkollimin në Shkollën e Lartë Pedagogjike të Shkupit dhe pastaj në Fakultetin
filozofik, në degën gjuhë e letërsi shqipe në Prishtinë, ku edhe diplomoj ne vitin 1965. Po ne
Prishtinë më vonë mori titullin magjistër i shkencave albanologjike.
Profesorit ishte edhe Prorektor i Universitetit të Kosovës gjatë viteve 1981-1983.
Ai ju qëndroi përballë tendencave për degradimin e vlerave të arsimit dhe kuadrove
Universitarë.
Pa shkëputje ai me këtë vendosmëri ai ishte edhe një nga nënshkruesit e Apelit të 215
intelektualëve shqiptarë kundër suspendimit të Autonomisë së Kosovës nga regjimi i Beogradit
në vitin 1989.
Si intelektual Ai ishte mësuar te mos rrije pa u angazhuar dhe ne fund te vitit 1997 hapi shkollën
me mësim plotësues në gjuhen shqipe në qytetin e Göppingenit.
Emri i Mazllum Hasimja si autor tekstesh mësimore, si recensues, si lektor, autor i artikujve të
ndryshëm do te mbetet i paharruar .
Ai është bashkë autor i tekstit mësimor "Gjuha jonë", gramatika e gjuhës shqipe për kl. VII të
shkollës fillore (1983) dhe "Sintaksa e gjuhës shqipe" për kl. II të shkollës së mesme.
Me vone hartoi edhe dy tekste të tjera për arsimin e lartë, "Gramatika e gjuhës së sotme letrare
shqipe" (Sintaksa e fjalisë) dhe "Gramatika e gjuhës së sotme shqipe" (Sintaksa e periudhës),
1991.  Profesori Mazllum ka dhënë një kontribut te jashtëzakonshëm ne kuadër këshillit te
Arsimtarëve Shqiptarë në Gjermani, me organizimin e konkurseve të diturisë.
Ndërsa Kontributi në kuadrin e shoqatës "Nëna Terezë" në Göppingen, ishte i përhershëm deri
ne momentet e fundit.
Profesor Mazllum Hasimja ishte mësimdhënës shumë vjeçar për fëmijët me shkollimin
plotësues në gjuhën shqipe në Göppingen.
Ai gjithashtu ishte ligjërues në seminare të ndryshme për mësimdhënësit shqiptar në Gjermani.
Për shumë vite ishte kryetar i shoqatës Nëna Terezë në Göppingen të gjermanisë.(1998-2005)
Profesori Mazllum Hasmija ndrroj Jetë më 25 dhjetor 2012 , në qytetit e Göppingen (gjermani)
në moshën 79 vjeçare. Me date 28.12.2012 nënë përkujdesjen e Konsullatës se Republikës së
Kosovës në Stuttgart dhe me organizim te arsimtarëve në Republikën e Baden Würtembergut u
mbajt një mbledhje koomerative në Lokalet e shoqatës sonë.
Profesori pushon në varrezat e qytetit të Prishtinës.
Në Arkivën e shoqatës ruajm  materiale  dokuemente, audio dhe video regjistrime nga viti 1992
e këtej të veprimtarisë kombëtar së Profesor Mazllum Hasimja.

Jahja Gashi (Pregaditur ne konsultim me Arhitektin Asllan Boshnjakun )



36

Schreiben an Bundesaußenminister Klaus Kinkel
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Fondi LIRIA KOMBËTARE  dhe ZËRI I ATËDHEUT

Interkulturelle Wochen Göppingen 2001
Einladung und Teilnahme
in Auftakt Fest welche im Rathaus durch
den Sozial Burgermeister Ersten
Burgermeister der Stadt Göppingen
Jürgen Lämmle eröfnet wird.
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Denkmal für die opfer der serbischen massaker in Poklek/Kosova
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Petition an Deutschen Bundestag – Reisedokumente UNMIK Kosovo

Fletëfalenderimi për Neue Mitte në Göppingen 2003

Publikimi i pagesave të Anëtarësisë

Shoqata ka funksionuar me anëtarësi
dhe transparencë të plotë dhe kjo është
 një vlerë e madhe dhe një metodë e
mirë e punës që mund të pasohet në të
ardhmen.
Ja shembulli i pagesave të anëtarësisë:
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Falenderimi i Kryebashkiakut për shoqatën Nënë Tereza

Faksimil i letrës së
Kryebashkiakut Reinhardt Frank
date 12.11.2003 për prezentimin
e programin në NEUE MITTE
me 7 dhe 8 Nëntor të po ati viti.
Aty prezantuan mbi 20 shoqata të
popujve të ndryshëm.

Procesverbal i thirrjes dhe mbledhjes zgjedhore 2005

Aktiviteti i punës në shoqat
dokumentohet, mirëmbahet
dhe evidentohet në gjuhën
shqipe.  Kjo punë ishte bërë
vendosur dhe sistemuar nga
profesori Mazllum Hasimja.
Pedantëria dhe Angazhimi i
tije ishin shembull dhe
shkollë për të gjithë
shqiptarët ne rrethin
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Promovim i Librit të veprimtarit Xhafer Leci në shoqatën Nënë Tereza
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Wir sind stolz auf unseren nationalen Wert
Von Lekë Preçi

Selbst die in Deutschland lebenden und arbeitenden albanischen Auswanderer haben verstanden
und erkennen mit Willen und Aufrichtigkeit, dass das Jahr 2010, das als Jahr der Mutter Teresa
ausgerufen wird, mit verschiedenen Kulturorganisationen vergehen wird.
Albanische Auswanderer aus ethnischen Ländern, die von albanischen Verbänden,
Gesellschaften und Clubs organisiert wurden, haben viele kulturelle Aktivitäten organisiert, um
dieses Jubiläum auf die beste und würdigste Weise zu feiern.
Die Monate September und Oktober waren voller kultureller Ereignisse von Auswanderern nach
Deutschland und in andere europäische Länder.
So wurde im September in Göppingen innerhalb des Kulturvereins, der den Namen unserer
Wohltäterin und humanistischen Mutter Teresa trägt, ein Gedenkabend auf höchster lokaler
Ebene organisiert. Die Präsidentschaft und die Mitglieder dieses Vereins hatten rechtzeitig mit
den Vorbereitungen begonnen, damit dieses Jubiläum so gut wie möglich verlaufen konnte.
Sie fanden den besten Weg und die beste Organisationsform.
Sie hatten die volle Unterstützung der Institutionen der Stadt Göppingen. Und im Rahmen der
Kulturwoche für Ausländer, die in dieser Stadt leben und arbeiten, dieser Organisation, die jedes
Jahr stattfindet, hat dieser Verein eine Anfrage für diese Veranstaltung eingereicht.
Dieses Jubiläum begann mit der Heiligen Messe in der Kirche der Stadt, in der alle
Religionsgemeinschaften dieser Stadt anwesend waren. Der erste, der die Teilnehmer sprach
und begrüßte Herr Sylë Sylaj, Präsident des Mutter-Teresa-Vereins in Göppingen, um das Leben
und Werk von Mutter Teresa weiter voranzutreiben. Sie begrüßten, rezitierten und sangen in
verschiedenen Sprachen aus aller Welt, Afrika und Asien für unsere Nobelpreisträgerin Mutter
Teresa.
Die schönsten Rezitationen erklangen in Muttersprache auf Albanisch. Dieses Jubiläum wird
auch durch die Teilnahme des Konsuls der Republik Kosovo in Stuttgart, Herrn Faket Kajtazi,
gewürdigt.
Ihr Gruß und Ihre Rede waren Hoffnung und Zuversicht für die Auswanderer. Beeindruckend
war die Fotoausstellung über Leben und Werk von Mutter Teresa, die der geehrte Professor
Mazllum Hasimja mit Geschmack und Sorgfalt vorbereitet hatte.
Die Gäste und deutschen Beamten zeigen in ihren Reden gute Gefühle und Eindrücke über diese
Organisation. Den Teilnehmern wurde traditionelles albanisches Essen serviert.
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Krenohemi me vlerën tonë kombëtare – Lekë Preçi

Nga Lekë Preçi

Edhe mërgimtarët shqiptarë që jetojnë dhe veprojnë në Gjermani e kanë kuptuar dhe po e
realizojnë me vullnet dhe sinqeritet që viti 2010, i shpallur si viti i Nënës Tereze, të  kalojë me
organizime të ndryshme kulturore.
Mërgimtarët shqiptarë, nga trojet etnike, të organizuar përmes Shoqatave, Shoqërive dhe
Klubeve Shqiptare kanë organizuar shumë aktivitete kulturore që ky përvjetor të shënohet në
mënyrë sa më të mirë dhe të dinjitetëshëm. Muajt shtator dhe tetor ishin përplot me organizime
kulturore nga mërgimtarët në Gjermani dhe shtetet tjera në Europë.
Kështu,  në shtator, në Göppingen të Gjermanisë, në kuadër të Shoqatës Kulturore që mbanë
emrin e bamirëses dhe humanistes sonë Nëna Tereze, u organizua një mbrëmje përkujtimore në
nivelin më të lartë lokal. Kryesia dhe antarët e kësaj shoqate, me kohë kishin filluar përgatitjet
në mënyrë që ky përvjetor të kaloj sa më mirë. Gjetën mënyrën dhe formën më të mirë të
organizimit.
Patën përkrahjen e plotë të institucioneve të qytetit të Göppingenit.
Dhe në kuadër të javës kulturore për të huajt që jetojnë dhe veprojnë në këtë qytet, organizim
ky, që behet për çdo vit, kjo shoqatë paraqiti kërkesën për këtë manifestim.
Ky përvjetor filloi me Meshën e Shenjtë në Kishën e qytetit  ku ishin prezent të gjitha
komunitete fetare të këtij qyteti. I pari mori fjalën dhe i përshëndeti të pranishmit zotëri Sylë
Sylaj, kryetari i Shoqatës Nëna Tereze në Göppingen, për të vazhduar më tej për jetën dhe
veprën e Nënës Tereze.
Përshëndetën, recituan dhe kënduan në gjuhë të ndryshme nga tërë bota, Afrika dhe Azia për
nobelistën tonë Nëna Tereze.
Më të bukurat recitime tingëllonin në gjuhën e nënës, në gjuhën shqipe.
Këtë përvjetor e nderoi edhe pjesëmarrja e Konsullit të Republikës së Kosovës në Stuttgart,
zotëri Faket Kajtazit. Përshëndetja dhe fjalimi i ti ishin shpresë dhe besim për mërgimtarët.
Mbresëlënëse ishte ekspozita  e fotografive për jetën dhe veprën e Nënës Tereze e përgatitur me
shije dhe kujdes të profesorit të nderuar Mazllum Hasimja.
Mysafirët  dhe zyrtarët gjermanë në fjalimet e tyre shfaqen ndjenja dhe përshtypje të mira lidhur
me këtë organizim. Të pranishmit u shërbyen me ushqime tradicionale shqiptare.
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Një zemër e vogël thrret per një zemër të madhe në Göppingeni
Ein kleines Herz schreit nach einem großen Herzen in Göppingen

Shoqata jonë ka zhvilluar bashkëpunim të frytshëm edhe me shoqata gjermane.

Dhe në saje të bashkëpunimit me

FRIEDENSDORF INTERNATIONAL (D) dhe

Me Allianz für Kinder në Austri, kemi arritur të mundësojmë që fëmijët nga vendlindja të
marrin trajtim mjekësor adekuat në perëndim,

gjatë vitit 2006/07  vajzë  A.K  – Elbasan, Shqipëri,

A.G xx vajzë në vitin 2009 nga Rahovec

pastaj më 20010 vajzë A. M.  –Leposaviç, Kosovë  dhe

dhe E.G xx vajzë në vitin 2010 nga Podujevë.

Atmosferë e shkëlqyer në dy manifestimet të përbashkëta  nga  Xhafer Leci

Para disa ditësh (10/12/2011), në Göppingen të Gjermanisë, në sallën moderne
Stauferlandhalle e cila plotësonte të gjitha kushtet për manifestime solemne, në praninë e qindra
bashkatdhetarëve tanë u kremtua 99- të vjetori i Pavarësisë së Shqipërisë dhe 20 vjetori i
themelimit të SHKSH “Nënë Tereza”.
Fillimisht u këndua Himni Kombëtar nga nxënësit e shkollës me mësim plotësues në gjuhën
shqipe të Göppingen-it, të udhëhequr nga Mr. Mazllum Hasimja. Pastaj u përshëndetën familjet
e dëshmorëve me një minutë heshtje për të rënët e lirisë.
Tubimin, në cilësinë e moderatorit e hapi dhe përshëndeti të pranishmit anëtari aktiv i kryesisë
së shoqatës, Jahja Gashi, duke ua uruar 99 vjetorin e shpalljes së sovranitetit kombëtar e
ndërkombëtar të shtetit shqiptar, duke i përshëndetur pastaj mysafirët: Imer Lladrovci,
zëvendëskonsull në Stuttgart, Xhafer Leci, veprimtar i vjetër i çështjes tonë kombëtare, Besim
Praniqi, Kryetar i shoqatës "Atdheu" në Schëäbisch Gmünd, Nuri Jonuzi, aktivist i shquar, Veli
Fazliu, veprimtar i vjetër, Prof. Mazllum Hasmija, veprimtar dhe ish-bashkëpunëtor i
Universitetit të Prishtinës.
Zëvendëskonsulli, Imer Lladrovci, përshëndeti të pranishmit dhe foli në pika të shkurtra për
rëndësinë e jashtëzakonshme të historisë së Pavarësisë së Shqipërisë, duke përkujtuar luftën e
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fundit heroike të UÇK-së, ditëlindjen e komandantit Adem Jashari, daljen në skenë të UÇK-së,
njohjen Pavarësisë së Kosovës nga 85 vende, etj.
Sylë Sylaj, kryetar, raportoi për aktivitetin 20 vjeçar të SH.K.SH. "Nanë Tereza" në Göppingen.
Në këtë raport pasqyrohet veprimtaria e bujshme shumëvjeçare e aktiviteteve të shoqatës,
ndihmave të ndryshme humanitare, për arsimin, shëndetësinë, luftën, etj. Theksohet
bashkëpunimi me shoqatat tjera shqiptare dhe me palën gjermane... Sipas tij, “edhe pse
veprimtaria jonë zhvillohej në kushte të vështira për mungesë lokali, etj., mërgata jonë ishte e
etshme dhe e palodhshme për liri dhe rezultatet nuk mungonin.”
 Për punën e mirë që kanë bërë u falënderuan edhe ish kryesitë e Shoqatës “Nanë Tereza.”
Nga 120 nacionalitete që jetojnë në qytetin e Göppingen-it, Forumi i të huajve institucion jo
Formal, është transformuar në një Komision Kuvendur Komunal, vlen të cekim se komuniteti
Shqiptar ka përfaqësues te vetin, përderisa komuniteti serb jo.
 Me Mirënjohje të veçantë për kontributin e dhënë për çështjen shqiptare u nderuan: Xhafer
Leci, Nuri Jonuzi, Mazllum Hazimja, Dafina Sylaj-Musliu, Dragica Horvat, Joachim Scheufele,
Bešlic Matica, Jozo Bešlic. Emin Fazlija alias Emil Kastrioti, Kryetar i Besëlidhjes, dhe Veli
Fazlija. Shumë emocionuese ishte ndarja e mirënjohjes (Post Mortum) për të ndjerin Fehim
Broqi, moment i cili nuk kaloi pa i përlotur të birin e Fehimit të ndjerë, Bujarin, dhe shumë
bashkëveprimtarë të tij.
Në këtë Manifestim solemn morën pjesë edhe shumë veprimtarë të tjerë, si: Mejdi Laçaj, Çaush
Krasniqi, Halil Zemaj, Selami Morina, etj.



46

Aktiviteti 20 -vjeqar  shoqatës "Nënë Tereza" në Göppingen
Agresiviteti i shfrenuar i politikës së ndyrë serbe të udhëhequr nga Milloshoviçi u shndërrua në
terror shtetëror që ndillte frikë, pasiguri edhe jo perspektivë për jetën e shqiptarëve. Rrahje pa
shkas, bastisjet me pretekst të kërkimit të armëve (si në kohën e Rankoviçit të viteve 1956) duke
i maltretuar në mënyrë jo njerëzore në prani të anëtarëve të familjes, ishin kthyer në
përditshmëri.
Ky agresivitet i shfrenuar shkaktoi migrimin masiv të shqiptarëve, kush për të shpëtuar kokën,
kush për të siguruar kafshatën e bukës për familje, kush duke dezertuar e duke mos ju përgjigjur
thirrjeve që të shërbej në një armatë vrasëse dhe agresivë. Pra ky migrim, pa dyshim ka
shkaktuar çrregullime të mëdha, plagë dhe pasoja të rënda në vetveten e shqiptarëve.  Por këta
nuk qëndruan duarkryq.
Disa bashkatdhetarë tanë që kishin ardhur si punëtorë krahu aty ka vitet 1970 filluan të formonin
shoqata humanitare, kulturore dhe sportivë përgjatë viteve të 90- ta.
Një kontribut të madh dhanë edhe bashkatdhetarët tanë në Göppingen me rrethinë ku u formua
shoqata shqiptare "Nëna Terezë", i cili bashkoi rreth vetes shqiptarë nga të gjithat trevat, ngado
që vinin. Një kujdes të veçantë iu kushtua të rinjve që patën dezertuar nga ushtria ish jugosllave,
e po ashtu edhe për të përndjekurit politikë dhe ekonomikë.
Kjo Shoqatë veprimtarinë e vet zhvilloi në kushte mjaft të vështira, në një lokal shkollor, i cili
nuk i plotësonte kushtet për aktivitete. Megjithatë, kjo Shoqatë nuk i ndaloi veprimtaritë e veta
kulturore dhe humanitare. Me angazhim të madh, në  vitin 1993  erdhëm deri te gjetja e një
lokali të madh, i cili atëkohë plotësonte të gjithat kushtet për një veprimtari më të madhe dhe më
të gjithanshme.
Synimet e Shoqatës sonë ishin të shumanshme, kështu që veprimtaria e saj u shtri në shumë
fusha, në lëmin e kulturës, traditave, bamirësisë dhe afrimit të bashkatdhetarëve tanë këtu në
mërgim, në mënyrë që ta ndihmonim njëri - tjetrin sa herë që paraqitej nevoja.
Gjithashtu, si Shoqatë ne kishim për qëllim të bashkëpunonim dhe ta njihnim jetën, kulturën dhe
traditën gjermane dhe anasjelltas, pala gjermane të njihej me historinë kulturën dhe traditën
shqiptare.  Pra, aktivitetin e vet shumëvjeçarë Shoqata “Nëna Tereze” në Göppingen e ka
zhvilluar në disa fusha jetësore, kulturore, arsimore, sportive e humanitare. Në saje të aktivitetit
të zhvilluar u bë qendër e njëmendët e organizimeve dhe vatër e një numri të madh të
bashkatdhetarëve.
Lokalet e përshtatshme ku u vendos Shoqata, mundësuan që këtu të ketë atmosferë të odës
shqiptare, duke pirë  çajin dhe kafen të ndiqeshin rrjedhat në atdhe dhe të bisedohej për hallet e
njëri - tjetrit, veçmas me ato që ua solli kurbeti.
Shoqata "Nëna Terezë" kështu u bë vend takim i yni, vend i marrëveshjeve për të zhvilluar
aktivitetet tona të mëtejshme rreth organizimit kulturor, sportiv dhe humanitar, por edhe të
bashkëpunimit më klubet tjera shqiptare, sidomos me SH.K.SH. "Kadri Zeka" në Nürtingen,
pastaj më SH.K.SH. "Atdheu" në Schëäbisch Gmünd dhe me shumë shoqata tjera.
Duke e pasur parasysh nevojat e kohës, një ndër aksionet të para ishte mbështetja e
bashkatdhetarëve dhe aksioni i grumbullimit të parave për interes kombëtar. Po ashtu, filloi
aksioni ndihmë për çështjen e arsimit dhe shëndetësisë në Kosovë, në ç’kohë ndihmuam shumë
familje të cilat ishin të goditura nga varfëria dhe papunësia në Kosovë.
Shoqata ndihmoi dhe në mbartjen e kufomave të disa bashkatdhetarëve tanë për në Kosovë.
Po ashtu vlen të theksohet aksioni për grumbullimin të hollave dhe medikamenteve më një
shumë, shumë të madhe si dhe grumbullimi i veshmbathjeve gjatë vitit 1998, në aksionin
“Gjithçka për pavarësinë e Kosovës: dhe “Vendlindja Thërret.”
Më hapjen e vatrave të reja të krizës e luftës, në Luginën e Preshevës dhe në pjesën veri -
perëndimore të Maqedonisë, Shoqata jonë dërgoi ndihma materiale dhe financiare familjeve të
zhvendosura nga këto treva.
Shoqata jonë bashkëpunoi në mënyrë tejet të suksesshme me shkollën e mësimit plotësues në
gjuhën shqipe në GP dhe para së gjithash me arsimtarët që punuan dhe punojnë tash e 11- vjet,
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duke u veçua edhe në organizimin e aktiviteteve të rëndësishme kulturore, përmes programeve
të shoqëruara nga grupi i valltarëve të shkollës shqipe para publikut të qytetit të Göppingenit,
me ç’rast është prezantuar thesar i pasur kulturo-shqiptare dhe tradita folklorike.
Nuk e patëm vështirë edhe ne si Kryesi të punonim dhe të organizoheshim mirë nga se e kishim
mbështetjen e fortë të anëtarëve të Kryesisë, por edhe të bashkatdhetarëve tanë, gjë të cilën e
tregoi puna e grumbullimit të hollave gjatë luftës në Kosovë, por edhe të punëve tjera vullnetare
sidomos në rinovimin e plotë të Shoqatës në vitin që shkoi.
Edhe më parë të rinjtë nuk iu janë ndalë aktivitetit, sidomos në fushën sportive dhe nga ky grup i
të rinjve në futboll të vogël kemi fituar 9 trofe:
3 - vendin e parë
1 - vendin e dytë
3 - vendin e tretë
2 si ekipi ma i disiplinuar në garë.
Të nderuar bashkatdhetarë për punën e madhe 20 - vjeçare që është bërë nga gjithë ne shqiptarët
që jetojmë në Göppingen me rrethinë, na duhet një libër i tërë, por unë jam munduar në pika të
shkurta të them dhe të falënderoj të gjithë ata që patën guximin të udhëheqin këtë Shoqatë mjaft
aktive, që e ka begatuar dhe pasuruar jetën tonë në të gjithat lëmit e jetës.
Prandaj, me këtë rast kam nderin t’i përshëndes të gjitha Kryesisë së gjertanishme:
Ne fillim përshëndes kryesin e parë te vitit: 1990-1991

1. Abit             Fazlija          -     Kryetar
2. Ramë          Osaj             -    Sekretar
3. Vesel          Osmanaj        -     Arkëtar

Kryesia e dytë: 1991-1994
1. Vesel         Osmanaj      -      Kryetar
2. Ismail         Zeka           -     Sekretar
3. Feim         Broqi            -     Arkëtar

Kryesia e tretë:1994-1998
1. Sylë           Sylaj             -     Kryetar
2. Kenan        Zani            -     Sekretar
3. Bajram      Gjenovci      -    Arkëtar

Kryesija e katert: 1998-2005
1. Mazllum    Hasimja        - Kryetar
2. Veli           Fazlia            - Sekretar
3. Feim         Broqi            - Arkëtar

Kryesia e pestë: 2005- 01/2012
1. Sylë             Sylaj        -       Kryetar
2. Istref            Bojaj        -       Nënkryetar
3. Muhamet    Azemi      -       Sekretar
4. Besnik        Jusufi       -       Arkëtar

Kryesia e gjashtë: 01/2012-05/2015
1. Jahja Gashi - Kryetar
2. Besim Mustafa - Nënkryetar
3. Besnik Jusufi – Arkëtar

Kryesia e shtatë: 05/2015-11/2018 Kryesia e tetë: 11/2018- aktuale

1. Jahja Gashi - Kryetar 1. Jahja Gashi - Kryetar
2. Besim Mustafa - Nënkryetar 2. Abit Fazliu – Nënkryetar
3. Besnik Jusufi – Arkëtar 3. Nora Gashi-Abedini – Sekretare

4. Besnik Jusufi - Arkëtar ,

(Përgatitur nga Sylë Sylaj dhe plotësuar nga Jahja Gashi)
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Edhe në Göppingen me rrethinë mbrëmje festive për 28 Nëntorin- Ditën e Flamurit

     Stolisur me transparenta,me Flamurin tonë kombëtar dhe me fotografitë e Ismail Qemlit e
Adem Jasharit, skena dhe e gjithë salla, që në fillim kishin krijuar imazhin e një mbrëmje  të
bukur festive.     Programi filloi me intonimin e Himnit Kombëtar,kënduar nga nxënësit e
shkollës shqipe të Göppingenit me rrethinë dhe me një minutë heshtje për dëshmorët  e rënë për
lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Të pranishmit i përshëndeti dhe i përgëzoi në emër të Shoqatës
kulturore shqipëtare “Nëna Terezë” dhe shkollës shqipe te Göppingenit ,kryetari i Shoqatës ,
Sylë Sylaj. Në këtë mbrëmje,tha ai,”po shënojmë 568-vjetorin e ngritjes të flamurit tonë
kombëtar nga Gjergj Kastrioti(1443); 99-vjetorin  e shpalljes së Shqipërisë shtet më vete,i lire
dhe i pamvarur;63-vjetorin e lindjes të Komandantit legjendar Adem Jasharit;14-vjetorin e
daljes në skenë të UÇk-së”. Pos manifestimeve të tjera, vazhdoi z. Sylaj në vigjitje të kësaj feste,
në qytetit e lashtë  të Vushtrisë,u inaugurua shtatorja madhështore e Komandantit legjendar
Adem Jasharit. Ne mërgimtarët  shqipëtar të Kosovës dhe të viseve tjera etnike
shqipëtare,vazhdoi ai, shpresojmë se Bashkësia Evropjane do tí korigjojë gabimet e bëra në
Berlin e Londër në fund të shekullit XIX dhe në fillim të shekullit XX dhe të mbështesin
vendimin e Kuvendit të Kosovës dhe përkrahjen e SHBA-ve për njohjen e Pamvarësisë të
Kosovës, përfundoi ai. Në vazhdim,nxënësit e shkollës shqipe të Göppingenit udhëhequr nga
arsimtari Mazllum Hasimja,recituan vargje vjershash të përzgjedhura nga autor të ndryshëm për
flamurin,Ismajl Qemajlin,për dëshmorët te  rënë etj. Vjershat I lexuan  këta nxënës: Arian
Halilaj,Avdi Islami,Urim Rexhepi,Erona Shala,Fitore Rexhepi,Sabina Jusufi,Shqipe Rexhepi.
Mysafiri vequese ishte vajza 5-vjeqare,Fjolla  e cila recitoi strofen e pare të vjershës të Nolit
“Hymni Kombetar”. Në pjesën e dytë  të programit,të pranishmit i argëtoi grupi
“Gjini”,shoqëruar edhe nga këngëtarja Nerxhivane Gashi. Falënderojmë të gjithë  anëtarët të
shoqatës  si dhe të tjarë që ndihmuan realizimin me sukses te kësaj mbrëmje festive.
Shkrimi i fundit ne shtypin shqip i Profesor Mazllum Hasimja
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100 vjet Pavarsia e Shqipërisë - 100 Jahre Albanischer Unabhängigkeit

Femijet nxënës të shkollës në gj. shqipe recital në festën e organizuar nga shoqata jonë. Paraqitja
e fundit nag Profesori me nxënsite shkollës shqipe
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5 Jahre Kosovo ist Unabhängigkeit

Dies war ein Tag am Unabhängigkeitstag des Kosovo, es war der Tag, an dem Botschafter
Wilson Mirdita nach Göppingen kam, es waren Baca Emin Fazlija und Baca Xhafer Leci, sie
waren sehr aktiv im Bezirk Göppingen Kirchheim und in der Umgebung wie Syl Sylaj, Mejdi
Lajcaj, Nue Lekaj , Veli Fazlia, Nuri Jonuzi, Agim Qerimi, Mark Kqiraj, Lorenc Lleshaj, Asllan
Boshnjaku, Maestro Rrustem Selca mit der Gruppe Jugend aus Singen und vielen anderen
Aktivisten, an deren Namen ich mich jetzt nicht erinnere, Mitglied der Integrationskommission
des Abgeordneten der Stadtversammlung von Göppingen der Versammlung.

Shoqata jonë ka zhvilluar aktivitete të shumta që kanë shërbyer për të mbajtur gjallë frymën
shqiptare duke u bërë kështu njëherësh një vatër e ngrohtë për gjithë shqiptarët.
Ja kështu ishte një ditë në festën e Pavarësisë së Kosovës; ishte festa kur në Göppingen kishte
ardhur ambasadori Vilson Mirdita, e ku përveç tjerash ishte Baca Emin Fazlija e Baca Xhafer
Leci, ishin shumë veprimtarë të rrethit të Göppingenit, Kirchheimit me rrethinë, si Sylë Sylaj,
Mejdi Lajcaj, Nue Lekaj, Veli Fazlia, Nuri Jonuzi, Agim Qerimi, Mark Kqiraj, Lorenc Lleshaj,
Asllan Boshnjaku, Maestro Rrustem Selca me grupin Rinia nga Singeni, dhe shumë veprimtarë
tjerë, anëtarë të Komisionit të Integrimit pran Kuvendit të qytetit të Göppingenit, deputetë të
kuvendit, etj.
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Mëngjesi me fëmijët në shoqatë 2015

Në lokalet e Shoqatës kështu
dukej mëngjesi i disa fëmijëve që
ushtronin në grupin e valleve
shqipe. E ky është një dimension i
ri i familjeve tona, të cilat nuk
kursejnë asgjë për këta fëmijë - as
kohën dhe as mundin - si dhe një
dëshmi i lidhjeve të forta me
gjuhën, traditën dhe vlerat tona
kombëtare. Një falënderim i
veçantë shkon për Arbër Sopi - që
është njeriu më i angazhuar rreth
gjithë aktiviteteve që u bënë në
tre prezantimet e shoqatës sonë në qytetin e Göppingenit gjatë vitit 2015.

Mbrapa Kulisave -Backstage

Der Nikolaus besucht unsere Veranstaltung
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Maientag Umzug 2015

Verein Mutter Teresa  mit Albanischer Spezialitäten beim Stadtfest 2015
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Verrtetim mbi dobin e përgjithshme shoqerore nga aktiviteti

Absage der Maientagsumzugs durch den Oberburgermeister
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25 Jahrestag unsere Vereins

Frauen bei der Aktion

Festa e 8 Marsit në Lokalet e Shoqatës .
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 Internationales Festival der Straßenmusik

Femijet e grupit te valleve te udhëhequr nga Arber Sopa, Eli Sopa, Nora Gashi-Abedini dhe
Zejnepe Vllasaliu
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Albanischer Musik beim Interkultureles Frühstück

Forumi i Biznesit Shqiptarë 2016

Konzulli Agron Maloku dhe Konzulli  Besnik Miftaraj ne takim informativ në shoqatën Nënë
Tereza me udhëheqës dhe pronar  Kompanish ne Göppingen
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Festa e qytetit të Göppingenit 2016

Festa e Flamurit 28.11.2016 – Flage bzw. Unabhänigkeits Fest

Zejnepe, Lahi, Nora G., Sara,Larissa, Arberi, Liza, Bleona ,Nora F. Luiza, Adelina, Eli,
Jonna, Dafina, Angjelina,Lea, Aurora, Blendi, Arijoni dhe ne rendin e pare Dion
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Festa e mikpritjes për refugjatët nga Siria 2017

Fest zum Jahrestag der Unabhängigkeit 17.02.2017

Deputetë të Bundestagut  z. Heike behrens dhe Deputeti I Landtagut Alex Maier
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Ein großes Fest der Kosovaren in Göppingen
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Shoqata shënon 9 vjetorin e pavarsisë me moton “Faleminderit edhe Gjermani”

Në sallën solemne të qytetit, ashtu siç i ka hije shtetit të Kosovës, Shoqata  e Shenjta “Nëna
Tereze”  nga Göppingeni e festoi 27-  vjetorin e formimit dhe nëntë vjetorin e shtetit të
Kosovës.
Ky manifestim u mbajt në patronatin e konsullatës së Kosovës në Stuttgart dhe kishte moton
“Danke auch Deutschland - Faleminderit edhe Gjermani.” Me ketë rast, u ndera dhe falënderua
Gjermania për kontributin e saj të çmuar për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, por edhe për mos
pengimin dhe tolerimin e organizmit institucional të të gjitha niveleve dhe formave gjatë viteve
90-ta, por edhe për mirëpritjen dhe bujarinë që ka treguar, duke strehuar  refugjatët  e ikur nga
barbaria e shekullit të kaluar.
Është traditë e kësaj shoqate që tash e 12 vjet të organizojë dhe mbajë mbrëmje me mysafirë
nga kuvendi i qytetit dhe me përfaqësues nga rrethi, si Landrat (udhëheqësi i rrethit).
Ky manifestim që shënoi dy ngjarje mblodhi sot njerëz të shumtë, duke filluar si deputeten e
Bundestagut, zonjën Heike Behrens, por edhe Deputeti i Landtagut zotëri Alexander Maier, të
dy nga rrethi i Göppingenit në parlamente përkatëse në Berlin dhe Stuttgart. Kishin ardhur një
numër i madh i deputetëve lokalë dhe thuajse të gjithë anëtarët e Komisionit për Integrim pranë
kuvendit të qytetit.
Prania e madhe e shoqatave shqiptare nga e gjithë republika e Baden Würtembergut ishte një
ngjarje e mirë dhe hap i madh në bashkëpunimin ndër shqiptar në landin e Baden
Würtembergut.
Fëmijët e moshës deri 12 - vjeçare, nën përkujdesje të Nora Gashi-Abedinit kishin përgatitur dy
valle me motive patriotike dhe një miksim me POP divat Shqiptare si RITA ORA, DUA LIPA,
ERA Istrefi dhe BEBE Rexha. Kurse remiksi i Ardian Gaxhës mirë ndezi sallën që Brohorisnin
Prishtina, Prishtina.
Arbër Sopa me Vallen e Shotës bëri hapjen e këtij manifestimi, por ai me fëmijët e Shoqatës
kishte punuar dhe kishte përgatitur një program me valle nga trevat shqiptare. Grupi i valleve
nga Sindelfingeni erdhi me moton se gjithë shqiptarët i falënderojnë Gjermaninë për ndihmat
dhe përkrahjen që vazhdojnë të japin Kosovës sonë.
Në fund të programit, organizatori kishte përgatitur një koktej rasti për mysafirët, me ç’rast u
kujtua angazhimi dhe përkrahja gjermane  gjatë këtyre viteve. Aty u theksua nevoja që landi i
Baden Würtembergut të ndihmojë për vëllazërimin e  komunave gjermane me qytete kosovare,
dhe kjo gjë duhet të mbetet prioritet i angazhimit të mërgatës sonë në BW.
Në hollin e sallës solemne ishte angazhuar edhe një grimer për ngjyrosje të fëmijëve, duke iu
dhuruar atyre një ditë familjare të pa harruar për këtë festë shtetërore të Kosovës, prej nga vijnë
prindërit e tyre.
Po ashtu, Shoqata ndau disa mirënjohje për shqiptarët e dalluar në Landin e Baden
Würtembergut, duke veçuar Tefik Ramadanin nga Manheimi si këshilltar shumë vjeçar pranë
komisioneve për integrim - migrim në qytetin e Rajnës. Pastaj Baki Mustafi, themeluesin e
shoqatës “Pavarësia” nga Stuttgarti dhe gjithashtu themeluesin dhe kryetarin e Qendra
Kulturore shqiptare në Stuttgart Vitor Spaqin. U vlerësua edhe Tahir Shabani me shoqatën e
“Yjet e Kosovës” dhe kryetari i parë i Shoqatës “Nëna Terezë” në Göppingen, Abit Fazliu.
Në mbyllje fëmijët e vegjël të gjithë të lindur në Gjermani kishin përgatitur një befasi për
mysafirët deputetë të rrethit të tyre duke formësuar nga një shkronjë me fjalët “Danke
Deutschland.”  Në këtë mënyrë, ata falënderonin vendlindjen e tyre për ndihmën që iu kishin
ofruar vendlindjes së prindërve të tyre.
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Ndarja e mirënohejeve në këtë manifestim

Tahir Shabani, Nora Gashi, Tefik Ramadani, Vitor Spaqi, Baki Mustafi, Abit Fazliu, Arbër Sopa Eli
Sopa, dhe Zejnepe Vllasaliu

Akademia Përkujtimore per Heroin e Kombit Sali Çekaj

Të dielën, më 14 maj 2017,  në qytetin e Göppingenit (Shtuttgart) ishte organizuar një akademi
për të përkujtuar dhe nderuar strategun dhe vizionarin, heroin e Kosovës Sali Çekaj. Akademia
e organizuar nga Shoqata Kulturore Shqiptare në BW eshte mbajtur ne Stadhalle Göppingen.
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Maientag umzug – Parakalimi i Paqës 2017

   Një falënderim i veçantë shkon për Familjet e angazhuara rreth gjithë aktiviteteve qe u bënë
    në tre prezantimet e shoqatës sonë në qytetin e Göppingenit gjatë vitit 2017.
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Takimi me drejtuesin e Schulamt Göppingen – Shkola Fillore Çka më pas?

Shoqata Nënë Tereza në Göppingen ka një bashkëpunim të hershëm me shoqatën Kadri Zeka
nga Nürtingeni. Lidhur me këtë rrugëtim të shoqatave tona do të lexojm në shkrimin e
veprimtarit dhe atëdhetarit Xhafer Leci i cili është kryetar nderi i shoqatës Kadri Zeka.
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Drama “Gjergj Kastrioti Skënderbeu”

Me rastin e 550 - vjetorit të vdekjes së kryeheroit kombëtar  Gjergj Kastrioti – Skënderbe,
Teatri shqiptarë në Amerikë- Albanian Theater in America, shfaq dramën “GJERGJ
KASTRIOTI SKËNDERBEU.”
Bashkëorganizatorë të shfaqjes ishin edhe shoqatat e rrethit të Shtuttgart:
- Shoqata Kulturore Shqiptare “Nëna Tereze”  në Göppingen,  Shoqata “Pavarësia” Stuttgart,
“Dardania” Mannheim, “Isa Boletini” në   Sindelfingen, “Kosova” në Fellbach, “Kadri Zeka”
Kirchheim Teck, “Shqiponja” në Schwäbisch Hall, “Sali Çekaj”, Pfaffenhofen/Ilm
- Famullia Shqiptare ‘E Shejta Nëna Tereze“ Stuttgart.”
Kjo shfaqje, në saje të angazhimit të shoqatave shqiptare, ka hyrë edhe në Kalendarin kulturor
të qytetit të Stutgartit.

Das Theaterprojekt „Gjergj Kastriot Skanderbeg“, wurde geschrieben und wird gespielt von
Xhevat Limani als Hauptdarsteller. Das Projekt betrachtet den psychologischen Aspekt des
nationalen Helden, der die entgegengesetzte Strategie des eindringenden Osmanischen Reichs
zu bekämpfen hatte. In diesen dramatischen Strukturen sudeln Protagonisten und Gegner,
Helden und Verräter, Söldner und Patrioten.  Der Autor stellt ein chronologisches Fragment aus
Ereignissen von entscheidenden Bedeutung für das Leben und Werk des Helden im XV.
Jahrhundert, der für die Schaffung des Staats der Arberit (Albanien) gekämpft hat. Der Krieg,
der von Skanderbeg geführt wurde, nahm schnell einen europäischen Charakter, weil unser
Held mit seiner erschöpften Armee und dem Volk für 25 Jahre krieg gegen die Osmanische
Armee geführt hat, obwohl diese zehn mal größer war und mit schwereren und höher
entwickelten Waffen gekämpft hat. Zu dem Zeitpunkt sah Europa ihn als seinen eigenen Retter.
Skenderbeg wird heute geehrt, nicht nur von Albanern, sondern auch von vielen Völkern
Europas. Das Drama Scanderbeg wird vom albanisch-amerikanischen Schauspielern Xhevat
Limani gespielt. Donika wird von Era Hoxha im Soprano interpretiert, Merita Çoçoli Narration
während andere Charaktere durch Filmsequenzen und Stimmen erscheinen.
Die Musik wurde von Herrn Aleksander Peci komponiert, Kostüme: Enkel Dika
Drehbuchautoren: Kristaq Kapedani.
Regie: Xhevat Limani & Michael Tylo  Hollywood Regisseur.
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Maientag Umzug 16.06.2018

Arbër Sopa me grupin e valleve në Marshin e Paqës 2015
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Dita e skarës - Tag des Grillens

Komuna e Göppingenit fillimi i Javës Interkulturore 26.09.2018

Prezentimi i Valleve shqipe ne Holin e Kuvendit te Qyteteit para eminences politike me rastin e
javës Interkulturore 2019



66

Festa e Flamurit 28.11.2019

Në fund të viteve të 60 - ta rrethi i Göppingenit numëronte mbi 120 shqiptarë, por më i njohuri
ishte veprimtari e atdhetari, emigranti politik Emin Fazliu alias Emil Kastrioti. Baca Emin është
procesmbajtësi i mbledhjes Konstituive të Shoqatës Kulturore Shqiptare “Nënë Tereza.”
Kryetar i parë ishte zoti Abit Fazliu, i cili prej 18.11.2018 është rikthyer prapë në Kryesinë e
Shoqatës.
Shoqata kishte kryetar për disa vite prof. Mazllum Hasimjen (tani i ndjerë), ish nënshkrues i
Apelit të Intelektualeve 217, ish Prodekan i Universitetit të Kosovës dhe kampion i Kosovës në
futboll me klubin e Vllaznimit të Gjakovës.

Nga viti 1997, me kujdesin e kësaj Shoqate ka filluar mësim plotësues në gjuhën e prejardhjes,
pra në gjuhën shqipe (Mazllum Hasimja e Sylë Sylaj ).

Në vitet 2002 - 2005 ka funksionuar grupi i valleve dhe është riaktivizuar nga viti 2014 nën
përkujdesje të Arber Sopës, Nora Gashi-Abedini , Eli Sopa dhe Zejnepe Vllasaliu.

Sot shoqata është bartëse e aktiviteteve interkulturore në qytet me komunitetet tjera dhe merret
shembull i hapjes dhe interkulturalitetit. Ajo bashkëpunon dhe bashkorganizon me shoqatat
shqiptare të republikës së Baden Würtembergut në aktivitete kulturore, akademi përkujtimore
dhe shfaqje teatri.
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Kuvendi zgjedhor i shoqatës “Nëna Terezë” i mbajtur më 18.11.2018

Të dielën, më 18 nëntor 2018, në lokalin e Jugendhaus në Dürerstraße 22 në Göppingen u
mblodh Kuvendi i vjetor zgjedhor i Shoqatës “Nëna Terezë” në Göppingen.
Ky kuvend u thirr me qëllim të rritjes së angazhimit në mbarëvajtjen e punëve dhe pjesëmarrjes
në aktivitetet e organizuara nga Shoqata. Gjithashtu u paraqit edhe raporti financiar dhe u bë
lirimi i kryesisë së deritashme nga përgjegjësitë.
Për shkak të mosveprimtarisë dhe dorëheqjeve nga një numër i anëtarëve nga Kryesia - në vitet
e kaluara - ishte momenti i fundit për riorganizim dhe rirreshtim.

Kuvendin e kryesoi Jahja Gashi, kryetar i Shoqatës i cili pasi i përshëndeti të pranishmit edhe
paraqiti pikat e rendit të ditës që u aprovuan unanimisht nga të pranishmit.
1) Raporti i punës ishte paraqitur në formë të librit i cili iu shpërnda të gjithë pjesëmarrësve. Në
të njëjtën mënyrë u veprua edhe me raportin financiar.

 Arkëtari Besnik Krasniqi kishte përgatitur raportin financiar të shoqatës, për të hyrat dhe
shpenzimet që nga fillimi i vitit e deri në koncertin e fundit.

Gjithashtu u informuan mbi gjendjen momentale të arkës.

2) Kryesia e gjertanishme u lirua nga detyra dhe u falënderua për punën e deritashme.
3) Pika e radhës ishte ndërrimi i artikullit §4 pika e), e Statutit të Shoqatës në numrin e
anëtarëve të kryesisë.
Anëtarësia vendosi të mos ndryshohet statusi i Shoqatës, edhe më tutje Kryesia ka 3 anëtarë të
Kryesisë të paraparë sipas Statutit, të cilët së bashku me dy kryetarët dhe arkëtarin e sekretarin
përbëjnë strukturën udhëheqëse.

4) Zgjedhja e kryesisë së re.
Kryesia e dalë nga ky Kuvend ka këtë përbërje:
Jahja Gashi - kryetar
Abit Fazliu - kryetar
Besnik Krasniqi - arkëtar
Nora Gashi-Abedini - sekretar
Mark Kqiraj - anëtar i kryesisë
Arbër Sopa - anëtar i kryesisë
Marjan Topllanaj - anëtar i kryesisë

Të sapo zgjedhurit falënderuan anëtarësinë për besimin e dhënë dhe u zotuan se do të
bashkëpunojnë për t'u dhënë hapësirën e nevojshme të rinjve.

5) Të ndryshme

Z. Gashi i informoi të pranishmit për bashkëpunimin e zhvilluar gjatë vitit 2018 dhe bisedimeve
paraprake për bashkëpunim në vitin 2019.

Protokollin e pregaditi: Nora Gashi-Abedini
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Shoqata Nënë Tereza mundëson Projektin e radhës nga studentët Shqiptar
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Akademia Përkujtimore në bashkëpunim me shoqata tjera

Marshi i paqës 2019  Göppingen Maientag
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Göppinger Kultur-Nacht  Festa e netëve të kulturës 2019

Të shtunën, më 29.06.2019 në Göppingen në Nata e Kulturës (Kulturnacht), në të cilën ngjarje
Shoqata jonë ka 5 vite që merr pjesë me grupin e valltarëve. Kjo është e mundur fal angazhimit:
Arber Sopa, Nora Gashi-Abedini, Eli Sopa dhe Zejnepe Vllasaliu. Gjithsesi një falënderim edhe
të gjithë familjeve që pa mungesa sjellin fëmijët në orarin e caktuar për ushtrime.

Arber Sopa dhe Nora Gashi- Abedini nderohen nga Kryetarja Almut  Cobet
Arber Sopa dhe Nora Gashi - Abedini u veçuan nga Shoqata jonë
për angazhimin e tyre dhe përkushtimin e madh për aktivitete e punë të palodhshme. Qyteti i
Göppingenit i nderoi për të mirat që ata sjellin në Göppingen. Shoqata jonë është e nderuar që
ka njerëz të angazhuar dhe që puna e tyre tejkalon dimensionin e një etnie.
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Lesung Arta Ramadani, Bürgermeisterin Almut Cobet und Alex Maier MdL

Eine andere Art des Kulturaustausches, Erste Bürgermeisterin Almut Cobet,
Landesabgeordnete Alex Maier, Konzull Kadri Gërvalla, Kulturamt Amtsleiter Herr Wolfram
Hosch , Jugendgemeinderats Mitglieder, Integration Ausschuss Mitglieder der Stadt Göppingen
Herr Jozo Bešlić und Frau Angeline Fischer gleichzeitig auch die Gesicht der Interkulturelle
Wochen in Goeppingen 2019, aus der Alb. Vereine aus Kirchheim Teck Herr Xhafer Leci und
aus Vereins Pavarsia aus Stuttgart Herr Xhevdet Syla, Die Autorin des Filmes „Ferdonija“
Shkurte Dauti, Industrieelle Familien Qerimi aus Geislingen Steige und Kqiraj aus Gingen.
Ganz besondere Dank an unsere Stadt Göppingen das diese Lesung in Rahmen der
Interkulturrele Wochen ermoglicht hat.
Ja ich danke auch an alle Mitwirkende Herr Besnik Krasniqi, Herr Arbër Sopa und Frau Nora
Gashi-Abedini für das gute Begleitung des Abends.
DANKE an ARTA RAMADANI, die nach Göppingen gekommen ist um über Era aus dem
Roman zu lesen. „Die Reise zum ersten Kuss. Eine Kosovarin in Berlin“ Autorin Arta
Ramadani
Sie kam in den 90er-Jahren als Kind nach Deutschland. Heute arbeitet die gebürtige Kosovo-
Albanerin Arta Ramadani als Journalistin für das ZDF. Und sie hat einen Roman über ein
Flüchtlingsmädchen aus dem Kosovo geschrieben.
In der Flüchtlingsunterkunft war es „nett“, erinnert sich Arta Ramadani. Im Alter von zwölf
Jahren war sie 1993 mit ihrer Familie aus dem Kosovo nach Deutschland gekommen, denn ihr
Vater wurde in der Heimat politisch verfolgt. Sie kam in ein Deutschland, in dem es eine
Willkommenskultur gab, damals:
„Ich habe mich willkommen gefühlt in Deutschland. Es war auch eine Willkommensstimmung.
Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich mir hier fremd vorkam. Im Gegenteil: Uns sind sehr
viele Menschen begegnet, die uns geholfen haben, die uns die Hand gereicht haben.“
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Internationale Workshop Interkulturelle Komunikation

Gjuha shqipe
Permbi za qe lshon bylbyli,
gjuha shqipe m'shungullon
permbi er' qe jep zymbyli,
pa da zemren ma ngushllon.
Ndre Mjeda

Në ditën e leximit - ditë kjo që festohet në gjithë republikën - me këtë rast edhe në qytetin e
Göppingenit ishte organizuar Lexim ne gjuhën amtare nga Bildungsförderverein Göppingen.
U lexuan përralla të ndryshme në njëmbëdhjetë gjuhë tjera.
Nga shoqata jonë Nora Gashi-Abedini kishte sjell një tregim për fëmijë, një nga aventurat e
Çapaçulit nga shkrimtari Dionis Bubani. Dhe kjo për ne shqiptarët kishte një vlerë të dyfishtë
meqë ishte edhe 111 vjetori i Kongresit të Manastirit ku u vendos Alfabetit i Gjuhës Shqipe me
shkronjat latine, një nga vlerat madhore të kombit tonë.
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Në Göppingen me rrethinë mbrëmje festive për 28 Nëntorin 2019

Shoqata “Nëna Tereze” kishte arritur këtë vit një marrëveshje me qytetin e Göppingenit për të
shënuar festën më të madhe kombëtare. Stolisur në mënyrë transparente me flamurin tonë
kombëtar dhe me fotografitë e Nënës Tereze, me emblemën e Ministrisë së Diasporës, skena
dhe salla, që në fillim kishin krijuar imazhin e një mbrëmje të bukur festive.
Programi filloi me intonimin e Himnit Kombëtar, pastaj Himnin e Kosovës dhe me një minutë
heshtje për dëshmorët e rënë për lirinë dhe pavarësinë e kombit shqiptar.
Të pranishmit i përshëndeti dhe i përgëzoi në emër të Shoqatës kulturore Shqiptare “Nëna
Terezë” te Göppingenit, kryetari i Shoqatës, Jahja Gashi i cili si bashkorganizator edhe nikoqir
e ftoi edhe veprimtarin e vjetër Xhafer Lecin që në emër të Shoqatës “Kadri Zeka” të
përshëndeste të pranishmit.  Kurse fjalën e rastit e mbajti i palodhshmi Besnik Krasniqi.
Në këtë mbrëmje, ai tha: ”po shënojmë 575-vjetorin e ngritjes të flamurit tonë kombëtar nga
Gjergj Kastrioti (1443); 107-vjetorin e shpalljes së Shqipërisë shtet më vete, i lirë dhe i pavarur;
71-vjetorin e lindjes të Komandantit legjendar Adem Jasharit; 22-vjetorin e daljes në skenë të
UÇK-së”. Konsullata e Kosovës si gjithherë edhe këtë vit përgëzoi organizatorin për përgatitjen
dhe mikpritjen dhe iu uroi të gjetheve festën kombëtare. Në emër të Konsullatës këtë vit ishte
Bahrije Hoti, konsulle, motra e dëshmorit të kombit Dr. Fahredin Hoti.
Në vazhdim, fëmijët e vegjël të vallëzimit të udhëhequr nga Nora Gashi-Abedini dhe Eli Sopa,
me Vallen e Shqipeve sollën emocione dhe lot tek të pranishmit. Grupi i valleve të rritur
(Larisa, Patrik, Denisi, Eurona, Elvira, etj…), përgatitur nga Arber Sopa me dy valle
përmbyllen pjesën artistike me vallen me motive shqiptare nga treva e shalës së Bajgores. Në
pjesën e dytë të programit, të pranishmit i argëtuan këngëtarja Benita Pula. artiste dhe
veprimtare e palodhshme si dhe vëllezërit Pervorfi, Jozefi dhe Liridoni. Falënderojmë të gjithë
anëtarët të shoqatës moderatoren Bleona Krasniqi si dhe të tjerë që ndihmuan realizimin me
sukses të kësaj mbrëmje festive.
Prindërit tanë e kanë pritë një jetë të tanë me ardhë shteti me iu tregua se nuk janë vetëm.
Dje shteti i ynë dhe znj. Bahrije Hoti Konsulle tregoi se Kosova është gjysma e Shqiponjës
sonë.  Faleminderit për vlerësimin dhe kujdesin shtetëror e njerëzor.

Prindërit tanë e kanë pritë një jetë të tan me ardhë shteti me ju tregue se nuk janë vetëm.
Dje shteti i ynë dhe znj. Bahrije Hoti Konsulle tregoi se Kosova është gjysma e Shqiponjës
sonë. Faleminderit për vlerësimin dhe kujdesin shtetëror e njerëzor
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Aksion humanitar pas Tërmetit 2019 në Shqipëri

Aksion humanitar për Shqipërinë

Shoqata “Nëna Terezë” në Göppingen –
Aksion humanitar për Shqipërinë

Të dashur/a vëllezër dhe motra shqiptarë,
bashkatdhetarë të nderuar,  sot, populli shqiptar u
përballë me fatkeqësinë e tmerrshme të tërmetit.
Tragjedia, solli shumë viktima në njerëz, shumë të
plagosur dhe shumë - shumë njerëz të pastrehë.
Ne, Shoqata “Nëna Terezë” në Göppingen, duke
qenë se jemi të certifikuar nga institucionet e kemi
të drejtën e grumbullimit të ndihmave financiare-
humanitare, ndaj kemi vendosur të ndërmarrim
aksion solidariteti me motrat dhe vëllezërit tanë në
nevojë.

Në mbledhjen e Kryesisë që u mbajt me datë 11.01.2020, u raportua për mbarëvajtjen rreth
Aksionit Humanitar që shoqata jonë kishte filluar pas datës 26.11.2019  tërmetit që goditi

rrethin e Durrësit dhe qytetet përreth deri në Lezhë. Nga Raporti i Bankës Komerciale
(Kreissparkasses) në pasqyrën e xhirollogarisë janë derdhur gjithsej 3850 Euro, (Realisht ishin

Premtuar 3905 Euro). Kjo ndodhi si pasoj se 40 Euro nuk u realizuan nga bankat Korrespodente
dhe 15 Euro ishin shpenzimet Bankare të shoqatës sonë. Kryesia mori vendim unanim që nga
fondi i Shoqatës të ndaj 650,00 Euro. Me këtë ndihmë modeste nga shoqata jonë për familjet e

prekura në Shqipëri, u ngrit shuma në 4.500,00 Euro. U dakorduam që mjetet në emër të
shoqatës do të shpërndahen në Shqipëri tek familjet në nevojë nga Mark Kqiraj dhe një pjesë do
të derdhet në Caritasin e rrethit te Durrësit (Caritas Tiranë-Durrës) . Një raport Financiar do të
bëhet publik me përfundimin e Aksionit. Gjithashtu nga Shoqata jonë kishte një informacion

për Südwestpresse Ulm, gjegjësisht në Gazetat Lokale Geislingener Zeitung dhe NWZ.
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        BESNIK KRASNIQI Arkatar i shoqatës NËNË TEREZA në Göppingen me bashkëshorten
        FATBARDHA  KRASNIQI ne Qendren Caritas Durrës Tiranë
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Festa Internacionale e Femrës 08.03.2020

Një festë ndryshe, që po e bëjmë traditë bashkëpunimin me shoqatat e komuniteteve në qytetin
tonë. Tradita e krijuar në bashkëorganizim me shoqatat e komuniteteve tjera në pesë vitet e
kaluara dëshmon se shoqata jonë është shembull i mirë në qytetin tonë. Ajo sot është shtyllë e
festës nën përkujdesje të drejtorisë për kulturë të qytetit të Göppingenit. Grupi arbëresh
“NUKAJU”  performoi Live këngë moderne pop, valle shqipe nga DJ pa fund në kombinim
edhe me komunitet tjera janë pasuri e veçantë e kësaj feste. Eja edhe ti me familjen tënde të
vallëzojmë dhe këndojmë shqip në Festën Internacionale, në Göppingen me 07.03.2020,
Stadhalle Göppingen.
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Ndihmë pas bllokimit mbas pandemisë në Komunën e Gjakovës
05/2020

Qytetarët e Gjakovës po kalojnë një periudhë shumë të vështirë për shkak të gjendjes së rëndë
që ka shkaktuar pandemia, ashtu siç po kalon e gjithë Kosova. Nga diaspora ku jetojnë
shqiptarë ka dhe po organizohen aktivitete të ndryshme që ndihmojnë sadopak të tejkalohet kjo
periudhë e vështirë.
Kryesia e Shoqatës sonë, mbas disa konsultimeve të brendshme u dakordua që së bashku me
shoqatën Iniciativa e Femrës Kosovare nga Gjakova që drejtohet nga zonja Eranda Kumnova
Baçi të ndajë 50 pako ushqimore dhe higjienike, propozim ky që pranua dhe për çka dakorduan
të gjithë si asnjëherë më parë, në mënyrë unanime që të vijmë në ndihmë qytetarëve të
Gjakovës.
Shoqata jonë ka një lidhshmëri me gjithë trevat shqiptare dhe po gjithashtu edhe me qytetin e
Gjakovës.
Nga qyteti i Gjakovës sonte po veçojmë edhe ish prorektori i Universitetit të Prishtinës, autor i
veprave studimore të gjuhës dhe letërsisë shqipe, nënshkrues i apelit te 215 Intelektualeve
Shqiptar, si dhe ish kampioni i pesëfishtë i Kosovës ne futboll, profesor Mr. Mazllum Hasimja i
cili ka jetuar dhe vepruar deri në ndarjen nga jeta në Göppingen.
Shoqata jonë kishte nderë që profesori ishte edhe kryetar shumëvjeçar i saj.
Sonte jemi shumë falënderues zonjës Eranda Kumnova Baçi dhe ekipes së IFK, që mundësuan
dhe organizuan këtë aksion me shume përkushtim dhe dashamirësi.

Hilfe für Gjakova während der Pandemie 22.05.2020,
Die Bürger von Gjakova befinden sich, wie der gesamte Kosovo, in Zeiten der Pandemie in
einer schwierigen Lage. Aus der Diaspora, in der Albaner leben, wurden bzw. werden noch
verschiedene Projekte organisiert, die helfen sollen, auch diese schwierige Zeit zu überwinden.
Das Vereinspräsidium stimmte, nach einigen internen Konsultationen zu, zusammen mit der
kosovarischen Fraueninitiative von Gjakova unter der Leitung von Frau Eranda Kumnova Baçi
50 Lebensmittel- und Hygienepakete zu verteilen. Und nie zuvor waren wir uns so einig wie bei
dem ersten Gedanken daran, den Bürgern von Gjakova unsere Hilfe zukommen zu lassen.
Neben der Stadt Gjakova hat unsere Verein auch Verbindungen zu allen albanischen Gebieten.
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Festa ndryshe në kushte të Pandemisë 10.10.2020
Sonte në Hallen e Bartenbach nën rregullat vendore për
shkak të Virusit Corona, grupe shqiptare, turke, greke,
italiane festuan fundin e Javëve Ndërkulturore 2020 me
një program folklorik shumëngjyrësh.
Në emër të gjitha shoqatave ndërkulturore, u shënua
gjithashtu pensionimi i shefit të departamentit kulturor, z.
Hosch.  W
Jeta ndërkulturore ka qenë një realitet në Göppingen për
vite me radhë, gjë që  gjithashtu u promovua nga Z. Hosch
me emocione pozitive.
Foto  Jozo Beslic, Angelien Fisher dhe W. Hosch
Në festival morën pjesë edhe kandidatët për zyrën e OB në Göppingen Z, Alex Maier MDL.

Një javë para ditës Botërore të të varfërve me Caritasin Shqiptar

Ne fillojmë të shpërndajmë ushqim dhe pajisje higjienike për familjet e prekura nga tërmeti i
nëntorit të vitit 2019.

Komuna Kamëz beson se këto gjëra të vogla ushqimore dhe higjienike duhet të drejtohen
kryesisht te familjet më të goditura me kryefamiljarë dhe familje me fëmijë jetimë.
Gjatë dorëzimit të ndihmave morën pjesë, Rakip Suli, kryetar i Bashkisë, udhëheqësi i
kongregacionit Kamza, At Lauri Sevillano, mori stafin e kongregacionit dhe anëtarët e
kongregacionit, si dhe stafin e qendrës kulturore Kamëz.
Dioqeza Caritas e Tiranës - Durrës falënderon shoqatën shqiptare "Nënë Tereza" nga
Göppingen dhe kryetarin Jahja Gashi të cilët, falë bujarisë së shqiptarëve dhe miqve të huaj, na
mbështetën në këtë kohë të vështirë që po kalon vendi si rezultat i pandemisë COVID-19.
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Rrëfimi mbi shoqatën në radio Fips

Jahja Gashi një rrëfim personal mbi veprimtarin e shoqatës në radion Lokale  Radio FIPS te
Angeline Fischer në emisionin  English Breakfast

Aksioni i shoqatës Nëna Tereze tone ne ndihme nje njeriu familjar ne Kosove ka pasun sukses
dhe kemi munde te japim kontributin tone me nje shume te caktuar.
Dua te falenderojm te gjithe ata qe mbeshteten dhe ndihmuan te mblidhet shuma prej 18.020,00
Euro (tetëmbdhjet mijë e njezet €).
Ketu me posht bejm publik listen e atyre qe ndihmuan kesaj radhe:
Falenderim i veqant Zotit L. Duhanaj per angazhim dhe komunikim me Kosove.
Agim dhe Admire Cerimi, Fa. Gent-tech GmbH, Mark dhe Tereza Kqiraj, Fa. MK
Wasser&Brand , Vitor Spaqi dhe QKSH Qendra Kulturore Shqiptare Stuttgart, Lekë dhe Marije
Preçi ,Leon dhe Antoneta Duhanaj ,Sabina Preçi, Syl Kastrati, Zef dhe Flore Dushi, Sazan
Veseli, Besnik dhe Fatbardha Krasniqi, Denis Toplanaj, Elheme dhe Arber Sopa, Naim dhe
Valbone Krasniqi, Jahja Gashi dhe Nora Gashi-Abedini, L. G. , Anonym
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Lart ne Foto nga Arkivi mbi antarsin para gjatë viteve 1990-1999
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Në vend të fjalës mbyllëse – Nderime dhe Falënderim

Sot duam të falënderojm nga zemra të gjithë pa dallim për përkrahjen që i dhanë/dhatë shoqatës
sonë në këto 30 vite, duke i qëndruar pran vlerave kombtare dhe humane ashtu si e shejta Nënë
Tereza, Ju dhe ne së bashku kemi ndihmuar popullin tonë në rrugtimine për liri dhe pamvarsi.
Ne gjithashtu Ju jemi thellësisht mirënjohës për besimin tuaj të pandërprer në rrugtimin e
shoqatës në ruajtjen e kulturës dhe identiteit si vlerë e përbshkët.
Është fakt se në shoqatën Nënë Tereza në Göppingen me rrethin në këto 30 vite vepruan në
aktivitete të ndryshme, humanitare , kulturore, informative mbi 1000 vullnetar të përkatsive të
ndryshme kombëtare. Shoqata jonë në këto dhjet vitet e fundit është më e hapur dhe po vepron
në rrafshin e integrimit si vlerë e shtuar e shoqëris sonë. Kjo detyrë na nderon dhe fisnikron si
individ dhe shoqatë të vazhdojm me aktivitete dhe angazhimin ton.
Në këtë rast këtu po i veqojm dhe kujtojm emrat që sot nuk janë në mesin ton.
Emin Fazlia (Emil Kastrioti) – Vidishiq , Kosove
Mazllum Hasmija – Gjakove Kosove
Feim Broqi – Pejë Kosove
Isuf Suka – Suharek Kosove
Pjeter Krasniqi – Pejë Kosve
Azem Lutolli – Podujeve Kosove
Halit Verbovci – Podujeve Kosove
Adem Lumi – Suharek Kosove
Jakup Verbovci – Prishtinë Kosove
Marjan Lleshaj – Novosell Gjakove Kosove
Isa Qorraj – Deqan Kosove
Miftar Bytyqi – Lipjan Kosove
Hajr Agushi – Ferizaj Kosove
Rexhë Osaj pjestar i UÇK-së së Kosovës – Deqan Kosove
Riza Hoxha – Shtimje Kosove
Limon Rushiti – Suharek Kosove
Haki Bashota – Skenderaj Kosove

Schlusswort und Danksagung

Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für die Unterstützung, die Sie unserem Verein in diesen 30
Jahren gegeben haben, indem Sie zu nationalen und menschlichen Werten gestanden haben,
genau wie Mutter Teresa haben Sie und wir das albanische Volk auf seinem Weg zur
Unabhängigkeit von Kosovo.
Wir danken Ihnen für Ihren unerschütterlichen Glauben an den Weg des Vereins, Kultur und
Identität als gemeinsamen Wert zu bewahren.
Der Mutter-Teresa-Verein hat sich in den letzten zehn Jahren geöffnet und agiert im Bereich
Integration als Mehrwert einer offenen Gesellschaft. Diese Pflicht ehrt und veredelt uns als
Individuum und als organisierte Gesellschaft.
Mit demselben Dank möchte ich mich an die Namen erinnern, die heute nicht unter unseren
sind.
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Albanische Kultur Verein hat folgende Förderer

Landratsamt Göppingen , www.landkreis-goeppingen.de
Stadt Göppingen www.goeppingen.de
Königskinder Immobilien GmbH , Leon Gjolaj www.koenigskinder.de
Gentech GmbH, Agim Qerimi www.gent-tech.de
Cafetresor,  Lorenc Lleshaj www.cafetresor.de
Wasser- und Brandschaden Sanierung , Mark Kqiraj www.mk-wasserschaden.de
DesingnL,  Leonard Lleshaj www.designl.de www.staufendruckshop.de
Industrieböden & Bautenschutz, Martin Zimaj www.zimaj.de
Tring Digital Europë, Faton Binakaj www.tring-tv.eu
PHOTO-KG , UHINGEN,  Katarina Grießer www.photo-kg.de
RH.Bedachungen, Rahim Hajdari
Parkett Delija , Arsim Delija - Salach
Volksbank Göppingen  Göppingen www.volksbank-goeppingen.de
Kreisparkasse Göppingen www.ksk-gp.de
BFT Dachtechnik GmbH,  Taxhedin Bakiu, Bempflingen www.bft-dachtechnik.de
Alea Bau GmbH , Rexhep Murseli Bad Boll
Lika Al GmbH, Jetmir Lika Bad Boll www.lika-al.de
RTK Kosovo ,  Prishtinë Kosovo www.rtk-live.com
Gartenbau Ahmetaj Bekim Ahmetaj
Center Ilir Kastrati
Neckartal Gebäudereinigung Erblin Lekaj
FAMA Bedachungen Faton Pllana
Bistro City Nrecaj GmbH Engjull&Pjeter Nrecaj
Luki GmbH & Co. KG Faruk Imeri
Gockelmobil Besim Preniqi
Metzgerei Ballkan Spezialitäten Fahri Morina
FTM GmbH Kujtim Metaj
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