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 E ndjejmë se pranvera e bukur po troket dhe  natyra parathotë  bukurinë e saj, edhe 

shpirti i njeriut është i prirur që të ringjallet.  Çdo gjë është në lulëzim, aty këtu një syth i celur , 

e nëse do të kishte zëra në vend të ngjyrave, natyra do të  krijonte simfoninë muzikore të 

pranverore. 

Pranvera është këtu.  Stina e rinovimit dhe e rilindjes është mbi ne. Ashtu si një fëmijë 

i porsalindur, kjo stinë sjell me vete ëmbëlsinë e fillimeve të reja dhe mundësitë e pafundme. 

Kemi lënë pas errësirën e dimrit, dhe kemi hyrë në ngrohtësinë e pranverës! Mirë se 

vjen pranverë që bashkë me bukurittë e gjallërimit na sjell dhe këto festa të bukura. 

**************** 

 Në një nga këto ditë fillimi pranveror, Organizata e Grave Shqiptare-Amerikane  Motrat 

Qiriazi organizoi një mbrëmje, për të nderuar mësuesit që dritën e diturisë shpërndajnë kudo dhe 

gruan për rolin e saj jetik që ajo luan në rritjen e sigurisë ekonomike  familjet e tyre, 

komuniteteve ku ato bëjnë pjesë dhe shtetit si një i tërë. 

Fëmijët janë të parët që do të hapin siparin e kësaj mbrëmje të bukur. Janë pikërisht 

fëmijët e shkollës shqipe në Bronx, të drejtuar nga mësuesja e talentuar Pranvera Çobo, që 

përshëndetjen e pare do të na e dhurojne me këngët:  “Këngë për Mësuesin” dhe “Këngë për 

Nënën”. 

Fjalën e mirëseardhjes e mbajti Dr. Anna Kohen, Presidente e Organizatës së Grave 

Shqiptaro-Amerikane “Motrat Qiriazi” e cila tha:  Siç e dini, AAWO ka qenë një pioniere në 



komunitetin tonë, që e filloi këtë festë vite më parë, dhe që atëherë ne kemi vazhduar të 

mblidhemi dhe të ndajmë së bashku suksesin tonë, përpjekjet dhe shpresën me secilin prej jush. 

Nuk është e nevojshme të përmendim,që ne në punën tonë kemi nderuar gratë dhe kemi 

ndërtuar një vizion për të ardhmen e tyre më të mirë. Ashtu të bashkuara kemi ndarë historitë 

tona, ne kemi inkurajuar gratë për të arritur ëndrrat e tyre, ne i kemi mbështetur ato për të 

ndërtuar aftësitë e tyre, duke i udhëzuar ato në drejtimin e tyre, ne i ndihmoi ata të forcuar 

qëllimin e tyre, dhe ec flasim tyre. 

Midis jush ka pasur arritje fantastike, disa prej jush kanë marrë arsimimin dhe janë 

integruar në jetën amerikane, disa të tjera kanë ndërtuar një identitet të ri, të tjerat janë të 

suksesshme në biznes, shumë prej jush I kanë hyrë Akademisë dhe tani janë mësues, por shumë 

gra të tjera kanë punë të mirë në fusha të ndryshme. Shumica e grave që trokitën në derën e 

AAWO kanë gjetur një vend që u kujtoi atyre atë të shtëpisë, ata u takuan me gratë që ishin në 

shërbimin e tyre dhe të cilët dëgjuan historitë e tyre. Qasja jonë ishte mirësia, dhe mbështetja 

jonë është bazuar në dhembshuri. 

Kjo është arsyeja pse ne kemi fituar forcë nga njëri-tjetri, dhe ishim në gjendje të rrisim 

dhe të identifikojmë rrënjët tona, dhe që kemi dashur të krijojmë një jetë më të mirë për fëmijët 

tanë. 

Sot ne vazhdojmë të jemi një shtyllë mbështetëse.  Ne jemi mbledhur këtu për të festuar 

“Mësuesen e dhe Gruan e Vitit 2012” që me punën e tyre na kanë inspiruar dhe kontributin e tyre 

në jetën e grave. 

Si gjithmonë në të kaluarën, kemi zgjedhur kauzat, ku ishte dashuria në zemrën tonë, ne 

kemi sponsorizuar fëmijët që kanë patur  operacione në zemër, kemi mbështetur studentët në 

gjetjen e bursave, ne kemi marrë pjesë në shumë tragjedi, jo vetëm me praninë tonë, por me 

fondet, si dhe, jemi gjendur në festa të ndryshme  familjare dhe kudo ku është lipsur të jemi, 

duke bërë të mundur që të sjellim buzëqeshjen në çdo fytyrë dhe të ndezim shpresën në çdo 

zemër. 



Sot gjithashtu, ne vazhdojmë me traditën dhe kauzën tonë dhe për të mbështetur fëmijët 

me autizëm, Bazuar në traditën tonë të gjitha të ardhurat do të shkojnë për këtë qëllim.arsye. 

Unë ju ftoj sot të dashura motra për të hapur zemrat tuaja dhe për të kujtuar jetën tuaj dhe të 

gjitha sukseset që ju keni arritur, Unë ju kërkoj që të festojmë suksesin tuaj dhe ta ndani me ne 

sot. 

Le të vallëzojmë, të këndojnë dhe të përqafojmë njëri-tjetrin. Le të na frymëzojmë dhe të 

motivojmë njëri-tjetrin për të krijuar ëndrra të reja dhe të ecim përpara së bashku. 

Faleminderit qëkeni ardhur për të festuar me ne, ju jeni arsyeja që unë ndjehem e bekuar 

për të vazhduar me shërbimin tim, ashtu si  dhe Nënë Terezës do të thoshte : " Çfarë ne jemi 

duke bërë është vetëm një pikë në oqean, por mund të ishte më pak për shkak të kësaj pike të 

humbur. 

************************ 

 

Kënaqësia nuk vjen me arritjet, por me përpjekje. 

Përpjekja e plotë është fitorja e plotë. 

Çdo arritje, e madhe apo e vogël, fillon në mendjen tuaj. 

  Violet Bitiçi, anëtare e bordit të organizatës së gruas shqiptaro amerikane “Motrat 

Qiriazi”, me një prezantim të shkurtër tha:  Të gjithë i ndjekim herë pas herë lajmet në TV.  Një 

emër që në fushën e gazetarisë ka fituar dy çmime nderi, që ndoshta dikush edhe mund ta ketë 

ndjekur nga afër në raportimet e saj nga ngjarje të ndryshme , kam nderin ta prezantoj: Lidia 

Ujkaj. 

 Lidia Ujkaj është një vajzë e re shqiptare që gazetarinë e ka zgjedhur që kurse ishte 

fëmijë. Lidia Ujkaj  ka fituar dy herë çmim Emmy Award në gazetari . Tani ajo është gazetare 

për Fox 5 News në New York City. 



Ajo e ka filluar karrierën e saj që kur ishte 12 vjec, ku krahas shkrimeve në gazetën e 

shkollës, Lidia ishte spikere në Bronx Cable në kanalin televiziv “News and Views”. Në këtë 

kohë ajo fiton çmimin Emmy, që më vonë do ta çojë në fitimin e dy çmimeve Emmy ndërmjet 

sukseseve të arritura në gazetari. 

Gjatë ndjekjes së studimeve në Iona College me një vit të plotë me burse, Lidia punoi 

praktikante pranë Barbara Walters, në emisionin “The View” dhe Revistën “Rolling Stone”.  Pas 

përfundimit të studimeve me rezultate të shkëlqyera, ajo filloi asistente producente për CBS në 

emisionin shumë të njohur “The Early Show”. 

Duke punuar këtu, Lidia vazhdoi të rrisë aftësitë e saj në fushën e medias vizive duke u 

bërë producente e lajmeve të mbrëmjes në CBS me Dan Rather. Lidia gjithashtu ka bërë disa 

paraqitje në shkallë kombëtare si korrespondente  për CNN Headline News, Fox News, and 

Court TV. 

Duke marrë çmimin Lidia thotë :  Kam fituar dy çmime në fushën e gazetarisë, pork y 

çmim që më ofrojnë organizata e gruas shqiptaro- amerikane “Motrat Qiriazi” është I një 

rëndësie të vecantë. Gjithmonë në momente të tilla sjell ndër mend fjalët e nënës sime që më 

thoshte “ Bijë e dashur, kam ardhur këtu, pa asnjë njohje dhe çdo gjë të filluar nga e para dhe 

kam arritur diçka. Mëso dhe puno me dëshirë se do të arrish atë çfarë dëshiron” – Faleminderit 

nënë e dashur! 

Më pas si për të plotësuar më shumë atë çfarë u tha për Lidia Ujkaj, publicisti Gjekë 

Gonlekaj tha : Lidia Ujkaj është një ndër vajzat shqiptare më të suksesshm, sepse puna me 

kanalet televizive është shumë e vështirë, kokurenca shumë e madhe dhe të kalosh në kanalet 

televizive qëndrore të NY është një sfidë e madhe. Lidia është një shembull për brezat e rinj të 

Amerikës, në të gjitha fushat e jetës, në ekonomi, shkencë politikë dhe art. Edhe puna e 

përditëshme është sfidë në vetvete., nuk është që ke arritë dhe qëndron aty, sepse çdo ditë e ka 

vështirësinë e vet. 

******************************** 

Pa dyshim një mësues i veçantë është shumë i mençur, 



dhe e sheh të nesërmen në sytë e çdo fëmije. 

  Mësuesi që mbetet figurë aq e dashur në mendjet tona, kujtohet me dashuri dhe respekt 

në këtë ditë të shënuar. Mësuesit që vazhdojnë të na frymëzojnë të dimë se arti i mësimdhënies 

është njëlloj sikur kultivon një kopësht, dhe për ata që nuk kanë njohuri mbi gjembat, kurrë nuk 

duhet të përpiqen për të mbledhur lulet në kopsht. 

Arjana Elezi, që kontributi i saj në këtë mbrëmje të magjishme ka qenë shumë i madh në : 

fjalën e saj tha : Eshtë nder për mua të prezantoj Elsa Lulaj si “Mësuesja e vitit”. Janë shumë 

fjalë që cdokush mund të thotë për Elsën, por mua do të më pëlqente të lexoj për atë cfarë ka 

shkruar vajza e saj , kur ajo mësoi për cmimin e dhënë për nënën e saj : Prapa portretit të një 

gruaje të fortë dhe inteligjente, qëndron një nënë e cila e bëri atë grua të mrekullueshme që ajo 

është sot, një baba që e disiplinoi atë, dy vellezër të suksesshem që ndoqën hapat e saj, një 

bashkëshort i shkëlqyer, tre fëmijët dhe shumë miq, të cilët janë krenarë për suksesin dhe arritjet 

e Elsës. 

Elsa Lulaj e lindur dhe e rritur në Bronx, ndërmjet dëshirave të shumta ishte të bëhej 

mësuese. Ajo përfundon studimet për psikologji në St. John’s University, Master në shkencën e 

arsimit  dhe Master në School Lidership Development Program. Sot Elsa Lulaj është  zëvendesë  

drejtoreshë e rrjetit të kurrikulave dhe udhëzuese për “ Children First Network 608”, ku ajo është 

përgjegjëse për  mbështetjen e 29 shkollave në NYC. Elsa gjithshtu është anëtare në shumë 

komitete të zhvillimit profesional dhe përmirësimit të shkollave. Mësuse që prej 18 vitesh. Elsa 

Lulaj njeh më shumë se kushdo botën e fëmijëve, dëshirat dhe psikologjinë e tyre. Drejtuese e 

aftë dhe me vision të gjërë, kolegët shohin tek Elsa një krijuese të talentuar në shkencën e 

edukimit. 

Elsa Lulaj është nga ato gra që flet pak, por puna dhe autoriteti i  saj tregojnë shumë. 

Duke marrë çmimin ndër të tjera ajo thotë : Faleminderit “Motra Qiriazi” që më keni vlerësuar 

punën time duke më nderuar me këtë çmim. Unë nuk do të isha mësuese e mirë, nëse nuk do të 

kisha nxënës të mirë, pa të cilët, unë nuk do të isha kjo që jam. Pa mbështetjen e prindërve dhe 

vëllezërve të mi, unë nuk do të kisha arritur deri këtu. Unë do të falenderoj vetëm një person që 

pa këshillat e saj, unë nuk do të mund të hidhja hapat e suksesit. Faleminderit nënë e dashur! 



*********************** 

 

Bujaria është të japësh më shumë se ju mundeni,  

dhe krenaria është të marrësh  më pak se që ju nevojitet.  

Zemërbutësia, vetë-sakrifica dhe bujaria janë pronë ekskluzive e çdonjërit 

pa dallim race apo feje. 

  Çdo mbrëmje festive ka të papriturat dhe bukuritë e saj. Një minillotari e organizuar, ku 

të ardhurat e saj do të shkojnë për fëmijët me autizëm në Kosovë. 

Dr. Shpresa Xhakli ka vite që punon në këtë fushë. Një grua e fortë, një nënë e mirë deri 

në dhimbje, duke filluar fjalën e saj thotë : Unë jam nënë e një fëmije 22 vjecar me autizëm. Sa e 

dhimbshme për nënat. Kam provuar dhimbjen dhe gëzimin bashkë. Duke u nisur nga ky fakt unë 

themelova Fondin e Bashkuar për autizëm, për t’u ardhur në ndihmë nënave dhe familjeve me 

fëmjë me autizëm, të cilët po kalojnë të njëjtat vëshirësi dhe kanë nevojë për një mbështetje të 

fuqishme morale dhe psikologjike. 

Ky fenomen është tani prezent edhe në Kosovë. Me një punë të palodhur kam arritur të 

hap Qendrën e autizmit në Prishtinë duke iu shërbyer në fillim 12 fëmijëve. Këtë vit është 

përuruar shkolla “Përparimi”, e para e këtij lloji në Kosovë ku u shërbehet fëmijëve me autizëm. 

*************** 

Gratë do të transformojë botën. Bota nuk do të ndryshojë nëse gratë nuk veprojnë, asgjë 

nuk do të ndryshojë derisa femrat të kenë autoritet absolut, jo pushtet , por autoritetin qe ata kanë 

nevojë.  

Le të qendrojmë me gratë më 8 Mars, e të ndërtojmë urat e paqes dhe shpresës për të 

ardhmen. 



Kjo mbrëmje nuk do të kishte vlerat e saj pa bujarine e ofruar nga Violeta Bitici, Sergio 

Bitici, Avokatja Beti Beno, Albana Konci Kaufman, Eva Burnazi, Loreta Stamo, Agathia dhe 

Ylli Luka, Shpresa Xhakli, Fatbardha Pali, Pranvera Cobo, Dr. Anna Kohen dhe bordi drejtues i 

Organizatës së Grave Shqiptaro-Amerikane “Motrat Qiriazi, grupin e valleve të kishës katolike 

nën drejtimin e Angjelina Nikës. Meritë të veçantë për  Gazetën “Illyria” dhe  Televizionin 

Kultura Shqiptare nën drejtimin e Z. Adem Belliu. 

 

New York, Mars 2012 


