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I   dea e Shtepisë malazeze nën çatin e së cilës do të mblidhemi, do të ruajmë komunikimin dhe 
afërsinë, midis nesh, me shtetin dhe vendlindjen tonë, është po aq e vjetër sa edhe diaspora jonë, 
zgjat po aq sa dhe vetë emigrimi nga trojet tona ne ShBa.  Kanë mbetur shënime për njerëzit tanë të 
cilët dollarin e fituar më vështirësi, nëpër minierat e pensilvanisë, Montanës, Kalifornisë, alaskës dhe 
Virxhinisë që zemërplotë i kanë ndarë dhe kanë ndihmuar të afërmit e tyre në atdhe, të cilët ishin të 
përmalluar siç thotë poeti “ ah si do përqafoja gjithçka atje o zot i shenjtë, ato kodra, ato shkembinjë, 
ato male dhe shkrepa.” idenë mbi realizimin e një projekti të tillë e kane patur personalitete të shumta 
të njohura dhe më pak të njohura dhe emigrantë nga Mali i zi, siç jane: ambasadori i parë nga Mali 
i zi në ShBa anto Gvozdenoviq dhe amerikani W. F. diks, konsulli i përgjithshëm i Malit të zi në Nju 
Jork nga viti 1918 deri në vitin 1921 etj. për brezat e ardhëshme, s’do harrohen veprat humane si ajo e 
Vaso Qukoviq, biznesmenit nga denver-Kolorado, emigrantit nga Mali i zi, i cili në vitin 1922 themeloi  
Fondacionin për ndarjen e bursave nxënesve të varfër nga Boka, ndërtimin e Shtëpisë popullore si 
dhe të spitalit në risan, i cili ende sot mban emrin e tij. 
pas rifitimit të pavarsisë të Malit të zi, me iniciativën e njerëzve nga diaspora, është aktualizuar idea që 
në bashkpunim me Qeverinë e Malit të zi të punohet në projektin e Shtëpisë malazeze në Nju Jork.

  Qendër e kulturës multifunksionale për bashkimin dhe organizimin e diasporës, për ruajtjen 
dhe përforcimin e të gjitha llojeve të kontakteve dhe raporteve me Malin e zi, në të cilën, në 
frymën e traditës qytetare dhe multietnike të Malit të zi, do të krijohen dhe realizohen projekte 
me interes për diasporën dhe afirmimin e shtetit të Malit të zi.

   Vend për përmirsimin e bashkpunimit dhe koordinimit më të mirë me të gjitha klubet, 
shoqatat dhe individët.

  Qendër e afirmimit të kulturës dhe diversiteteve kulturore të Malit të zi, promovimit dhe mësimit të 
gjuhës, të trashëgimisë kulturore, traditës së popullit dhe kombësive në Mal të zi, që jetojnë në ShBa 
dhe në amerikën e Veriut.

  Vend i promovimit të të gjitha formave të krijimtarisë artistike, nga Mali i zi dhe nga radhët e di-
jasporës, - letrare, muzikore, teatrale, kinematografike, dhe organizimit të tryezave të rrumbullakëta, 
simpoziumeve dhe manifestimeve të ngjashme.  

  Vend në të cilin, në funksion të ruajtjes së gjuhës dhe kulturës, do të hapet një fond bibliotekar në 
gjuhën e popujve dhe pakicave kombëtare që jetojnë në Mal të zi.

   Vend në të cilin, duke respektuar lart vlerat nacionale, etnike, fetare, kulturoro-gjuhësore te secilit, 
duke ndjekur shembullin e ShBa-së dhe demokracive të tjera të zhvilluara, do të afirmohet vetëdija 
e përkatsisë së shtetit të Malit të zi.

  Qendër e organizimit për afaristët në radhët e dijasporës - Qendër biznesi ose zyra malazezo-ameri-
kane e tregtisë, vend i rëndësishëm i promovimit të investimeve në bizneset e vogla dhe të mesme 
në Mal të zi, dhe transferimi në Mal të zi të diturive dhe eksperiencave të fituara në amerikën e Veriut.

StatUSi i QeNdrëS Së KUltUrëS  
Krahas mbështetjes financiare dhe tjetër nga Mali i zi, do të ketë statusin e OJQ, 
shoqatës jo-fitimprurëse të profilit qytetar. Në përputhje me rregulloret, nëpër-
mjet titulluarit të OJQ, hapësira e Qendrës së kulturës, do ketë statusin e tras-
hëgimisë së diasporës të Malit të zi, dhe do të jetë në përdorim të përhershëm të 
diasporës malazeze në ShBa. Kontributet kolektive, individuale dhe kontributet e 
tjera për projektin Shtëpia malazeze-Qendra e kulturës në Njujork, si shembull i 
bamirsisë dhe të filantropisë do të ruhen brenda shtëpisë dhe kërkesa e donatorit 
për të mbetur anonim, do të jetë e garantuar. 

Shtëpia Malazeze në Njujork  është projekt me anë të së cilit do të krijohen 
kushtet për bashkimin dhe afrimin e njerëzve tanë në ShBa, për mbrojtjen dhe promovimin e  inte-
reseve të diasporës, forcimin e  identitetit qytetar dhe shtetëror, për promovimin e raporteve malaze-
zo-amerikane si dhe për forcimin e raporteve midis Malit të zi dhe ShBa-së, në përputhje me vlerat 
e Malit të zi qytetar, multietnik dhe multifetar.  Më 7 tetor të vitit 2010, në Nju Jork është themeluar 
Fondacioni Malazezo –amerikan për Shtëpinë Malazeze dhe është hapur llogaria bankare tek Banka 
chaSe. themeluesit e këtij Fondacioni janë biznesmenët nga radhët e diasporës sonë ne ShBa.
“Më 20 janar të vitit 2011, Qeveria e Malit të zi ka mbështetur projektin Shtëpia Malazeze në Nju Jork 
për veprimtaritë e përfaqësisë së Malit të zi në OKB e të Konsullatës së përgjithshme, dhe varësisht 
nga interesat, si qendër afariste ne ShBa, si përfaqësi e mundshme e bankave, shoqatave turistike, 
afariste dhe shoqatave të tjera nga Mali i zi, për nevoja rezidenciale dhe të tjera.”
Qëllimi i kësaj veprimtarie është që në partneritet midis Fondacionit dhe Qeverisë së Malit të zi të si-
gurohet një objekt multifunksional Shtëpia Malazeze Në NJUJOrK, si dhe një vend i përshtatshëm 
për nevojat e takimeve dhe veprimtarive të tjera të diasporës - Qendrës për kulturë.
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