
 

 
 
Prill / April 2019                                       alban. 
Kushdo, pra, pranon para njerëzve se 
është i imi, edhe unë do të pranoj para 
Atit tim që është në qiell, se jam i tij.  
                                                           (Mt 10,32)                                                 
______________________________________           

Kurajo! 
Have courage! 
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Të dashur miq të fjalës! 
 
 Ai nuk e kishte të lehtë në vitet e parat ë jetës së tij. Ai bënte pjesë në brezin e luftës 
në vendin e tij dhe kishte lindur në fillimin e viteve 90. Ai ishte vetëm 5 vjeç, kur në vendin e 
tij shpërthu lufta. Njerëz të familjes së tij humbën në atë kohë jetën. Ai vuante shumë nga 
ndjekja e pakuptimtë. Ai ishte rritur me figurën „neve“ dhe „juve“, miq dhe armiq. Kufinjtë 
midis këtyre grupeve ishin të qartë. Në zemrën e tij ishte një mall për të shuar këtë armiqësi 
dhe nga mure të ndërtoheshin ura. Emri i tij: Simon. Vendlindja e tij: Kosova.  
 
  Tre herë ai kishte marrë pjesë në kampet internacionale të paqes „go4peace“. Ai 
tregon: „Në vend që të shkosh në bregdet dhe të bësh qef me shoqërinë ose të jesh nëpër klube 
duke u argëtuar, kalon kohën në kamp duke ndihmuar të tjerët në Workshop-e. Ti u dhuron 
atyre dashurinë tënde dhe jep kontributin tënd për njerëz që me të vërtet kanë nevojë. Dhe 
papritur ti gjen një prespektivë tjetër, si të organizosh jetën. Ti e kupton se nuk është vetëm e 
rëndësishme të marrësh, por edhe të mësosh të japësh. Kjo e ka drejtuar Simonin të jetë 
falenderues për jetën e tij, sepse ai e ka gjetur rrugën e tij të jetosh për të tjerëtn mbi çdo kufi. 
Ai ka përjetuar se paqja është e mundur. 
 
Në kampin e vitit të kaluar ishim në Poloni. Kur kolegët e shkollës e kishin pyetur Simonin 
përse ai po shkonte në detin baltik në poloni, Simoni u përgjigj: „Kam njohur njerëz të rinj, të 
cilët përkushtohen për të tjerët dhe janë të lumtur duke e bërë atë gjë. Kjo më ka bërë të zbuloj 
një prespektivë tjetër për jetën time. Dua të qëndroj aty!“ Simoni kishte guximin, të ishte i 
hapur ndaj asaj që kishte zbuluar. Dhe reagimi i kolegëve të tij: „A mund të vij dhe unë?“ Pra, 
ki guxim, ja vlen! – kurajo! Have courage!  
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