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Intervista -

Pyetje Orientuese:
1. Largimi juaj nga Shqipëria ishte
një rastësi, një lëvizje e imponuar
nga rrethana të caktuara, apo
thjeshtë një dëshirë për të bërë një
jetë më të mirë?
2. A e patët të vështirë për të
marrë një vendim të tillë, nëse
“po” përse? Nëse “jo”, përse?
3. Si e keni ndjerë veten në çastin
kur zbritët për herë të parë në
tokën amerikane? Çfarë iu bëri më
tepër përshtypje?
4. Cilat ishin vështirësitë e ditëve
të para: banesa, gjuha, puna?
5. A keni patur vështirësi për të
komunikuar në gjuhën angleze? Si
e keni zgjidhur këtë problem?
6. A jeni e (i) kënaqur nga puna që
bëni: kushtet, pagesa, e
përshtatshme ose jo për
profesionin apo natyrën tuaj?
7. Arsimimi & kualifikimi: a ka
hapësira të nevojshme që të hapin
rrugën për të ecur përpara? Si
bëhen aplikimet për të vazhduar
shkollën e mesme apo të lartë,
kushtet dhe karakteri i tyre?
8. A jeni ndier ndonjëherë e (i)
diskriminuar për shkak të
kombësisë apo shtetësisë
shqiptare?
9. Cilat janë arritjet tuaja më të
mira gjatë kohës në emigracion?

10. A jeni e (i) kënaquar me
gjithçka që keni arritur? Planet
tuaja për të ardhmen?
11. A jeni e (i) kënaqur nga jeta në
Amerikë? Nëse përgjigja juaj është
“po”, përse? Dhe, nëse përgjigja
juaj është “jo”, përse? Çfarë ju
mungon?
12. A keni dëshirë të vizitoni
Shqipërinë? Nëse përgjigja juaj
është “po”, përse? Dhe, nëse
përgjigja juaj është “jo”, përse?
13. A e keni ndjerë ndonjëherë
veten disi fajtor për braktisjen
vendlindjes, ku tashmë ndodhen
njerëzit tuaj më të dashur, shokët
apo miqtë, me të cilët
shoqëroheshit çdo ditë dhe
kuvendonit për të mirat e të këqijat
e shoqërisë shqiptare?
14. A keni dëshirë të riktheheni në
Shqipëri? Nëse “po”, përse, çfarë ju
shtyn të ndërmerrni një veprim të
tillë? Nëse “jo”, përse, a nuk ndjeni
dhimbje kur jeni larg vendlindjes
tuaj, të ndarë nga njerëzit tuaj më
të afërt që ju kanë dashur dhe ju
duan aq shumë?
15. Çfarë njerëzish keni lënë në
Shqipëri? Si komunikoni me njeritjetrin? Çfarë ju shqetëson më
shumë: problemet familjare apo
problemet që shqetësojnë vendin?
16. A keni plane për të tërhequr në
SHBA njerëzit tuaj më të afërt?
Përse e keni marrë një vendim të
tillë? A është kjo thjeshtë dëshira
juaj, apo ndodheni nën presionin e
tyre? Arsyet?
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17. A keni patur ngjarje të
rëndësishme në jetën tuaj në
SHBA? Tregoni raste që ju kanë
bërë më shumë përshtypje dhe që
ju kanë lënë mbresa të veçanta?
Diplomime? Fejesa? Martesa?
18. Le të bëjmë, si mund të themi,
një llogari: a) Çfarë keni fituar ose
çfarë shpresoni se do të fitoni në të
ardhmen, duke qendruar në SHBA?
Tregoni disa gjëra konkrete, të
prekshme? b) Çfarë keni humbur
ose çfarë mendoni se do të
humbisni në të ardhmen, duke
qendruar në SHBA?
19. A rrezikohet identiteti
kombëtar? Shkurt: a keni dëshirë
ta quani veten shqiptar? Çfarë
mendon sidomos brezi i ri në lidhje
me këtë çështje? A flisni shqip në
familje? A kanë dëshirë fëmijët të
mësojnë gjuhën shqipe? A ju
pëlqejnë manifestimet sipas
traditave e zakoneve shqiptare?
Sipas mendimit tuaj, si fillon
proçesi i ftohjes me vendlindjen,
ose, sikurse mund të quhet
ndryshe, vendi i origjinës, për ata
që kanë lindur jashtë Atdheut?
Çfarë harrohet në fillim: gjuha,
pastaj traditat e zakonet, e kështu
me radhë?
20. Çfarë dëshironi t’u thoni
bashkëatdhetarëve që aktualisht
jetojnë në Shqipëri? A duhet të
ndjekin rrugën e emigrimit?
21. Sipas mendimit tuaj, në një
botë të civilizuar, a mund të
konsiderohet si një gjë normale
fenomeni i emigrimit? Nëse “po”,
përse, çfarë të mira i sjellë ai
vendit si dhe familjeve e njerëzve

tuaj më të afërt? Nëse “jo”, përse,
çfarë të këqija i sjellë ai vendit si
dhe familjeve e njerëzve tuaj më të
afërt?
22. Çfarë duhet të bëjë Shteti
Shqiptar për të ruajtur lidhjet si
dhe për të komunikuar në mënyrë
sistematike me Diasporën
Shqiptare?
23. A mund dhe a duhet të jap
ndihmesën e tij Shteti Shqiptar për
integrimin tuaj në Shoqërinë
Amerikane? Nëse “po”, në
ç’drejtime do ta dëshironit
ndihmesën e tij, dhe, në ç’formë e
me çfarë mjetesh efikase?
24. Nëse dëshironi, mund të jepni
opinione edhe për çështje apo
probleme që nuk janë prekur në
pyetjet e sipërmendura, ashtu
sikurse mund të mos jepni
përgjigje për ato pyetje që
mendoni se nuk keni ndonjë gjë
për të thënë, ose, thjeshtë, sepse
nuk dëshironi të jeni e (i)
angazhuar. Faleminderit.
___________________
Materialin e përgatitur mund ta
dërgoni në Via E-mail:
info@elitelibri.com;
anasi@elitelibri.com;
ose me postë në adresën:
Shtëpia Botuese Elite, P. O.
Box: 8293, Tiranë, Albania.
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