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“DUKAGJINI”  DUHET
TË RROJË

Nga LUIGJ SHYTI

Mbi kryet e komunite  t
Dukagjinas që banojnë në 
Shalë, Shosh, Pult, Shllak dhe 
Temal po sillen “ré” që duket
se bar  n me vete stuhi. Kjo
stuhi nuk vjen nga zo  , por
duket se po gatuhet nëpër
zyrat e shtetarëve, ashtu, në
heshtje, pa një projekt pub-
lik konkret, pa një disku  m
e marrje mendimesh, pa një
arsye  m të hapur.

Forma e re e ndarjes ad-
ministra  ve, ose siç quhet
ndryshe reforma, e territorit 
të Shqipërisë është jo vetëm
e nevojshme, por e domos-
doshme. Ka komuna dhe,
veçanërisht, fshatra qe janë
radhuar apo edhe shpopul-
luar fare. Të gjitha këto mba-
jnë administratë që duhet
paguar nga taksapaguesit
shqiptar, gjë e cila rendon
xhepat tonë, por edhe nuk
krijon mundësi për inves  me
më të mëdha, më të përqen-
druara dhe më të fuqishme
për rritjen e mirëqenies së
komunite  t.

Nacionaliteti
shqiptar gjendet në
një moment pozitiv
dhe shpresëdhënës
INTERVISTË ME LAZËR STANIN, SHKRIMTAR

DHE PUBLICIST
Z. Lazër Stani, ju njohim si shkrimtar, eseist dhe publicist. Si proza-

tor i formuar e me shije të  hollë, por edhe si vrojtues i zhvillimeve
shoqërore, a mund të na thoni, sipas jush, ku është nacionalite   shq-
iptar sot?

RREZIKOHEMI NGA
“TË MËDHENJTË!”
ESE… nga Lazer Kodra

Tradicionalisht nënn  Shqipëri flitet vetëtt m për njerërr z 
tëtt mëmm dhenj, ndëdd rsa realisht SHqipëria, për fatin dhe 
hyzmëmm tin tonënn  tëtt  keq që i bëjmë ëmm , mbetet akoma shumëmm
e vogël ! Togfjalshi “njeri i madh” e ka humbur kup-
timin e drejtëtt pë ërdrejtëtt  , që do tëtt  thotëtt  :I madh nga 
përmasat trupore. E nënn kohëhh t e vona për njëjj  njeri tëtt
tillëll  përdoret mbimri, disi ironik -“madhosh”. 

Sa i madh!Sa i madh!

Nata tradicionale – TREVA FOLK-2014
Është kthyer në traditë që në çdo fundvi   grupi ar  s  k i Dukagjinit të japë koncert

në teatrin “Migjeni”, ne te cilin edhe ketë vit, për të shta  n vit radhazi, me 22 Dhjetor, 
u organizua koncer   “Folk -2014”, në të cilin Treva e Dukagjinit, nëpërmjet krijuesve 
dhe interpretuesve të saj, shfaqi vlerat më të mira folklorike të ruajtura dhe të pa-
suruara nga brezi në brez. Të organizosh një veprimtari të  llë në teatrin  “Migjeni”, 
në këtë Tempull të ar  t dhe të kulturës shkodrane e më gjerë, tregon se Dukagjini ka 
shumë vlera edhe në art, i ruan e i pasuron ato, të cilat vlerësohen edhe në jetën ur-
bane, që tregon për një forcë të madhe integruese. Një ak  vitet ar  s  k i  llë, cilësia 
e të cilit ka pasur progres nga vi   në vit, ka më shumë vlera se, ...
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TINGUJT E VIOLINËS, MUZA E
JETËS SË NJË KOMPOZITORI

,

- MARK KAFTALLI, PERSONALITET I
SHQUAR I MUZIKËS SHQIPTARE -

Nga RAMAZAN ÇEKA
poet popullor
Nuk është e lehtë që në përmasat e kë  j shkrimi të përsh-

kruhet e të thuhet gjithçka rreth një fi gure me vlera kaq të
mëdha në fushën e ar  t dhe muzikës, që i kalon kufi jtë kom-
bëtarë, siç është kompozitori i shquar shkodran, Mark Kaf-
talli.

   Përveç talen  t, që u lind bashkë me te, ishte dhe djepi që
rri   shumë ar  st të shquar, ai që e përkundi me melodi dhe
këngë të cilat u bënë që në fëmininë e  j një ushqim që do të
rriste një talent të madh. 8
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QËNDRIM

Nga LUIGJ SHYTI

Mbi kryet e komunite  t Dukagji-
nas që banojnë në Shalë, Shosh, 
Pult, Shllak dhe Temal po sillen “ré”
që duket se bar  n me vete stuhi.
Kjo stuhi nuk vjen nga zo  , por
duket se po gatuhet nëpër zyrat e 
shtetarëve, ashtu, në heshtje, pa
një projekt publik konkret, pa një 
disku  m e marrje mendimesh, pa
një arsye  m të hapur.

Forma e re e ndarjes admin-
istra  ve, ose siç quhet ndryshe
reforma, e territorit të Shqipërisë
është jo vetëm e nevojshme, por 
e domosdoshme. Ka komuna dhe, 
veçanërisht, fshatra qe janë rad-
huar apo edhe shpopulluar fare.
Të gjitha këto mbajnë administratë
që duhet paguar nga taksapaguesit
shqiptar, gjë e cila rendon xhepat 
tonë, por edhe nuk krijon mundësi
për inves  me më të mëdha, më të 
përqendruara dhe më të fuqishme
për rritjen e mirëqenies së komu-
nite  t.

Në këtë reforma pa tjetër që do 
të preken edhe Komunat e komu-
nite  t tonë, Dukagjinit, për të cilat
jemi edhe më të interesuar sepse
ka të bëjnë me të kaluarën, të sot-
men dhe të ardhmen e këtyre zo-
nave.

Shala, Shoshi, Pul  , Shllaku, Du-
shmani dhe Temali janë të vendo-
sur në këto territore prej shumë 
shekujsh, jo kanë jetuar, por vetëm 
kanë mbijetuar midis shumë
vësh  rësish natyrore, territoriale,
shoqërore-historike. Kanë kaluar 
jetën në atë mënyrë që edhe vetë 
ishin të kënaqur, sepse jetonin në 
monotoninë e jetës, me besimin,
doket dhe traditat e tyre të ruaj-
tura me rreptësi. Ishin të lidhur me
ato bjeshkë nga të cilat u merrnin
me zor bukën e gojës, ushqimin për
bagë  të, jetesën në përgjithësi. 

Flitet në biseda e takime, në
rrugë e në kafe se do të bëhet një
bashkim i ish komunave të sotme. 
Po e themi se fl itet sepse me gjithë
interesimin tonë nuk gjejmë një
plan konkret mbi të cilin mund të 
diskutohet, të kërkohen dhe të
jepen mendime. Po, le të bëhen
sepse është e domosdoshme dhe
sjellë të mira, por duhet të bëhen 
që të sjellin më të mirat e mund-
shme.

Bashkimi duhet të jenë sa më
afër realite  t që i lidhe këtë ko-
munitet, këto territore. Dukagjini
ka qenë dhe është një zonë me
të kaluar shumë të vësh  rë por
edhe me emër dhe histori mja  ë
të hershme dhe të mirë, të qën-
drueshme, ka ruajtur traditat, kul-
turën, historinë, gjenezën, doket 
dhe zakonet në mënyrën më të
mirë të mundur. Kjo për vetë fak-
 n e qëndrimit të bashkuar, ven-

dosjes për të jetuar me më shumë 
vësh  rësi natyrore dhe historiko -
shoqërore por për të mos shkatër-
ruar të kaluarën e  j të mirë, ato
tradita që u ruajtën ndër shekuj,
e traditat e mira tua transmetojë
brezit të ri dhe atyre që vinë. Ko-
munite   dukagjinas ka jetuar në
varfëri, por kryelartë sepse nuk ka

pranuar tua shtri dorën të tjerëve, 
të bëhet urë kalimi, të ndryshojnë 
traditën e formuar në shekuj, nuk 
është bërë “raja” e askujt. Ai ka jet-
uar midis atyre maleve kryelarta. 
Malet u bënë pjesë e jetës dhe gja-
kut të këtyre malësorëve dhe prej 
tyre morën edhe krenarinë dhe 
qëndrueshmërinë. Domosdosh-
mërish duhet që përveç numrit 
të banorëve apo votueseve duhet 
të shikohet edhe hapësira gjeo-
grafi ke, kushtet natyrore lagësia 
nga qendra e rrethit apo qarkut, 
nga qendra e Komunës, doket dhe 
zakonet që mund të afrojnë apo 
largojnë një komunitet.  

Në kohën e koopera  vave bu-
jqësore ishte një e  llë nga Liqeni i
Shkodrës e deri në Alpet Shqiptare, 
dhe pa   thënë kryetari i saj “jam 
kryetar nga ku zihet krapi dhe deri 
ku vritet cjapi”. Kjo doli pa rezultat. 
Po të bashkohet një territor nga 
Ho   i Ri e deri në Kufi rin shtetëror 
me Malin e Zi do të ishte e keqja 
më e madhe që mund   bëhet kë  j 
komunite  t në organizimin territo-
rial. Territori që po diskutohet gojë
në gojë e vesh në vesh (që duket 
se nuk është pa gjë) ka një sipër-
faqe sa gjithë pjesa tjetër e rrethit 
të Shkodrës, në mos më shumë. 
Atëherë si mund të përfshihet 
gjithë ky territor në një Komunë që 
  shërbejë mirë edhe banorit thet-

hjan edhe banorit në afërsi të Ho  t 
të Ri, edhe a  j afër Qafës së Bësh-
kasit edhe a   që është në Breg të 
Drinit në Toplanë, apo Koman, etj.

Më e mira do të ishte bashkimi 
i Shalës, Shoshit dhe Pul  t në një 
Komunë, me emrin “Dukagjin” dhe 
Shllaku e Temali në një Komunë, 
me emrin “Shllak”, ose, ose, maksi-
malisht që mund të ndodhë është 
që të bashkohen Shala, Shoshi, 
Pul  , Shllaku dhe Temali në një Ko-
munë me emrin “Dukagjin”. Edhe 
po të shikohet në numrin e shkur-
 mit të Komunave është mjaf-

tueshëm që nga pesë të mbetën 
dy, d.m.th do të shkurtohen 60% e 
tyre . Nuk besoj se do të shkurto-
hen e bashkohen  60% e Komunave 
të Shqipërisë.

E shumta që mund të bëhet 
është, dhe që mund të ishte sado 
pak e vlefshme, bashkimi i Komu-
nës Shalë, Shosh, Pult, Shllak dhe 
Temal në një Komunë me emrin 
“Dukagjin”. Këtu shkon edhe më 
thellë ulja e numrit të tyre nga
pesë në një, d.m.th. eliminohen 
80% e Komunave të kësaj zone, 
gjë që, kurrsesi, nuk do të mund të 
ndodhë në shkallë vendi.

Duke shfl etuar shtypin e përdit-
shëm shikohet se Qeveria ka ven-
dosur disa kritere, sipas zonave, 
dhe këto krijojnë mundësi të plota 
që Shala, Shoshi dhe Pul   të për-
bëjnë një Komunë. Komite   Ra-
jonal i Prefekturës nën drej  min 
e Prefek  t është shumë i rëndë-
sishëm, prandaj duhet të jenë 
maksimalisht i angazhuar në këtë 
ndërmarrje me shumë rëndësi, të 
njohin deri në hollësi territorin në
të gjitha drej  met, konfi gurimet 
gjeografi ke dhe demografi ke, të 
mendojë me shumë përgjegjësi 

dhe me bindje shoqërore në shër-
bim të komunite  t dhe të largohen 
nga poli  kat par  ake të ditës. Ky
komitet të mendojë shumë për
perspek  vën e komunite  t, për
të ardhmen e brezave, për bash-
këjetesën, harmoninë, ruajtjen e
vlerave historike dhe kulturore,
sepse ruajtja e tyre do   shërbejë
të sotmes dhe të ardhmes.

Çdo bashkim tjetër, çdo aneksim
me territore fqinjë, kushdo qofshin 
ato,  është një eliminim i këtyre
zonave, i elementeve krahinëform-
ues të tyre, që, sado pak nxjerrim
tash përfaqësues, apo janë punon-
jës në administratë, nuk do të kemi
mundësinë të arrijmë as minimu-
min e tyre, pa folur fare për  tullar.

 Në se duam që të kenë zhvillim
në këto zona, në se shte   mendon 
për zhvillimin e këtyre zonave që 
aq shumë u përpoqën për të mbi-
jetuar, për   dhënë atdheut, ven-
dit, krahinës atë që kishin dhe aq
pak morën, kështu duhet të riorga-
nizohen. Në qo  ë se organizohet
ndryshe atëherë mund të thuhet
se askush nuk mendon për këtë
zonë, për zhvillimin e saj, sepse
përsëri do te kemi një kryetar që 
sundon “nga ku zihet krapi e deri
ku vritet cjapi”. Të gjithë duhet të
përpiqemi në mënyrë të kulturuar
dhe demokra  ke, por të vendosur
që të mos bëhen zgjidhje në kur-
riz të kësaj krahine apo zone, sa
për të thënë se u bë riorganizimi.
Të gjithë, të gjithë, që nga Thethi e
deri në Breg të Drinit, që nga Qafa
e Bëshkasit apo Suma e deri në To-
planë, që nga Kalaja e Komanit e 
deri te Muri i Turkut, etj, duhet ta
themi  alën tonë me kulturë, me
vendosmëri, me argumente, që të
mos ndahen ato zona që nuk mund
të ndahen dhe të mos bashkohen
ato zona që nuk mund të bashko-
hen, të gjithë duhet të mendojmë 
për të ardhmen e kësaj zone, për 
të mirën e këtyre malësorëve që
duan zhvillimin dhe përparimin.
Një përgjegjësi shumë të madhe
në mos me të madhen në këtë dre-
j  m e kanë Kryetarët e Komunave
dhe Këshillave Komunale. Ata nuk 
duhet të hesh  n, nuk duhet të pa-
jtohen me ndarje të paarsyeshme
dhe në dëm të komunite  t dukagji-
nas, sepse koha do   dënojë, brez-
at do   dënojnë Të merren masa
pa u bërë puna se pastaj do të jenë
vonë. Zhbërja është e vësh  rë po
të ndodhë ky bashkim.

Bashkime të pa studiuara, të pa
menduara bëjnë të mundur që të 
zbehet e kaluara dhe sotmja, pran-
daj duhet të punojmë më shumë
me ata qe kane ligjet ne dore. Unë 
besoj se të gjithë dukagjinasit që
jetojnë në ato zona duan që të jenë
të bashkuar, por dhe të gjithë du-
kagjinasit që janë larguar nga ato
zona duan që vendlindja e tyre të
jenë e bashkuar. 

Kryetarët e Komunave janë të
fuqishëm sepse fl asin në emrin e
komunite  t,  nuk duhet të resh  n,
por të lëvizin, të diskutojnë deri 
në Qeveri dhe jo vetëm një herë,
të kërkojnë mendime dhe të japin
argumente, të kërkojnë ndihmën

e komunite  t që në mënyrë de-
mokra  ke, hapur dhe fort të thonë 
 alën e tyre. Pa tjetër duhet edhe 

ndihma e intelektualëve të kësaj 
zone që nuk janë të paktë. 

Kryetarët e Komunave të ter-
ritorit të Dukagjinit kanë mundësi
dhe duhet të bashkëbisedojnë 
dhe bashkëpunojnë midis tyre, të 
unifi kojnë mendimet e tyre dhe të 
komunite  t që përfaqësojnë dhe   
publikojnë ato. Po qe se bashkimi
do të ndodhë mbi bazën e bash-
këbisedimit dhe bashkëvendosjes 
bashkërisht midis komunave ka
më shumë vlera brenda vetë Ko-
munës, por do të vlerësohet dhe
mbështetet me përparësi nga
shte   dhe kjo ka jo pak rëndësi. 

Bashkëbisedimi, bashkëpunimi 
dhe mbështetja nga Prefektura 
është dhe duhet të jetë e madhe në 
këtë drej  m. Prefektura ka mundë-
si dhe mund të ndikojë shumë në
zgjidhjen e drejtë të kë  j problemi 
të madh për emrin dhe territoret 
e Dukagjinit. Besoj dhe mendoj se 
Prefektura duhet dhe do të punojë 
fuqishëm për ruajtjen e iden  te  t 
të territoreve që do të bashkohen 
gjatë këtë riorganizimi.

Në këto territore, por edhe më 
gjerë, vepron prej kohësh Shoqata 
“Atdhetare Dukagjini”. Ajo ka kryer 
dhe vazhdon të kryej veprimtari
të shumta dhe të larmishme, ka 
zhvilluar studime që janë paraqi-
tur në sesione, dhe simpoziume 
shkencore, ka bërë bo  me e pub-
likime, ka kryer studime edhe për 
dinamikën e popullsisë, mundësitë 
e zhvillimit dhe rritjes së mirëqe-
nies për këtë komunitet, ka ngritur 
probleme dhe ka dhënë mendime 
për zgjidhjen e tyre të kë  j komu-
nite   dukagjinas kudo që punojnë. 
Duke u nisur nga mundësitë dhe
kapacitetet njerëzore të saj është 
me rëndësi që të dëgjohet edhe 
mendimi i saj edhe në lidhje me
organizimin e ri që mendohet të 
bëhet, pasi ajo e shikon problemin 
në një territor më të gjerë se sa 
territori i një komune të sotme, ka 
mundësi analizash dhe argumen-
 mesh. Kjo shoqatë ka mendimin 

që bashkimi duhet të ndodhë, por
jo jashtë mundësive territoriale 
dhe shoqërore, të ruhet etnia, tra-
dita, doket, besimi, gjeneza dhe 
lidhjet shekullore sepse është do-
mosdoshmëri e kohës.

Problem me shumë rëndësi 
është edhe turizmi, i cili ka fi lluar 
shumë kohë përpara në Alpet Shq-
iptare dhe që po vjen duke u sh-
trirë në shpatet e luginat e tyre, 
por këto vitet e fundit ka marrë 
një zhvillim më të shpejtë, është
zgjeruar dhe pasuruar në llojsh-
mëri. Janë shumë rrugë turis  ke 
lidhëse nëpër këto territore, është 
nga burimet kryesore të Dukagjinit 
për rritjen e të ardhurave, prandaj
duhet qëndruar afër sa më shumë.
Bashkimi i një territori kaq të madh
në sipërfaqe dhe konfi guracion të 
 llë gjeografi k nuk krijon mundësi-

në e administrimit dhe menaxhimit
të  j. Qendra e Komunës duhet të 
jetë sa më afër Alpeve që të mund 
të ndihmohet sa më shumë në zh-

villimin e tyre, sepse çdo largim i
qendrës do të ndikonte në zbehjen
e tyre, largimin e inves  meve, larg-
imin e projekteve, frenimin e zhvil-
limit që ka pasoja nega  ve shumë 
të rëndësishme jo vetëm për zo-
nën por për gjithë rrethin pse jo
edhe për vendin.

I ka ikur koha bashkimit të ter-
ritoreve që nuk kanë mundësi
bashkimi duke e shikuar problemin 
nga shumë drej  me. Shte   dhe
punonjësit e  j duhet të bëjnë të
mundur që të dëgjojnë mendimin
e komunite  t në mënyrë të organi-
zuar dhe me përfaqësi nga të gjithë
fshatrat, pse jo edhe disku  me të
mirëfi llta shkencore. Pa një disku-
 m të  llë çdo bashkim apo ndry-

shim nuk është dashamirës, nuk i
shërben progresit dhe zhvillimit. 
Ka ikur koha kur për një popull,
për një territor, për një komunitet
të vendoset pa e pyetur, pa marrë
mendimin e  j, pa disku  me e
analiza, të vendoset në tavolina
zyrash erërënda duke i vështruar
malet nga dritarja. 

Dua të theksoj me forcë se emri
“Dukagjin” duhet të rrojë zyrtarisht 
në emërimin e Komunës që do të
përfshijë këto territore. Është një
emër shumë i vjetër, përmendet që
në shekullin e VII, pastaj si familje
princore, dinas  , principatë, sanx-
hak dhe ka ardhur në ditët tona
i plotë, paçka se në kohën e rior-
ganizimit të viteve ’60 nga shte   
komunist u shua zyrtarisht, por e
ruaj   populli, komunite  , e ruaj   
historia në memorien e saj. Emri 
“Dukagjin” i bën nder Komunës që
do ta mbajë, Shkodrës dhe Shq-
ipërisë, prandaj s’ka se si të men-
dohet që këto territore të mos e
mbajnë këtë emër.

Dukagjini nuk ka nevojë që të
jenë shtojcë e askujt, plotësues
i askujt. Ai ka kulturën, historinë
dhe doket e veta. Ka shikimin drejt
së ardhmes me kulturën e  j të
mirë, me ndryshimet që i kërkon 
përparimi. Nuk duhet kërkuar që
të shpërndahet dhe të tretet në të
tjerë kjo popullsi, që i ka rezistuar
jetës me shekuj në këto territore,
që ka jetuar midis shumë vësh  rë-
sish duke ruajtur gjakun, për të 
mos e përzier, për të ruajtur gjen-
ezën dhe trashëgimin. Nuk duhet
të shpërblehet në këtë mënyrë.
Ky komunitet meriton dhe duhet
respektuar e vlerësuar për vlerat
që ka, natyrisht, vetëm të mira nuk
ka askush, asnjë njeri, asnjë komu-
nitet asnjë popull dhe asnjë shtet.

Asnjëri nuk duhet të përpiqet që
të përfi tojë kapital poli  k në këtë
mes, pasi duken hije të  lla. Këtu
ka vetëm mendime, qëndrime
dhe kërkesa për organizim sa më
të mirë dhe duhet të vendoset
për një zhvillim të qëndrueshëm
administra  v, për një të ardhme
më të mirë të komunite  t. Asnjë
ngarkesë poli  ke nuk duhet të nx-
isë apo ndajë qëndrimet për një
të ardhme të përbashkët  të qën-
drueshme dhe shumë të rëndë-
sishme të kë  j komunite  .

Jemi vëllezër, kemi më afër
njëri-tjetrin, dhe duhet ta kemi, se 
sa kemi poli  kat par  ake. 

“DUKAGJINI”  DUHET TË RROJË
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KËNDVËSHTRIM

Z. Lazër Stani, ju njohim si shkrimtar, 
eseist dhe publicist. Si prozator i formuar
e me shije të  hollë, por edhe si vrojtues
i zhvillimeve shoqërore, a mund të na
thoni, sipas jush, ku është nacionalite   
shqiptar sot?

Shqiptarët sot, pavarësisht 
frikërave, pasigurisë, dilemave, 
paqartësive, luhatjeve, dyshime-
ve, janë në një moment pozi  v 
të historisë së tyre. Si asnjëherë 
në histori, shqiptarët kanë kri-
juar dy shtete sovrane dhe shq-
iptarët që jetojnë jashtë këtyre 
dy shteteve, në Maqedoni, Mal 
të Zi dhe vende të tjera, gëzojnë 
më shumë të drejta, më shumë 
liri poli  ke, më shumë liri eko-
nomike, kanë më shumë hapë-
sirë për të zhvilluar iden  te  n 
dhe kuluturën e tyre. Nga ky 
këndvështrim, edhe nacionalite   
shqiptar gjendet në një moment 
pozi  v dhe shpresëdhënës të 
historisë, me një projekt poli  k 
qartësisht evropian. Krijimi i këtj 
realaite   të ri poli  k dhe projek   
evropian i nacionalite  t shqiptar 
ka ngjallur dhe reagime, frikëra, 
pasiguri, dashakeqësi, ka nxitur 
dhe veprime të kunderta, ku pro-
tagonistë janë edhe një pjesë e 
vetë shqiptarëve.  Ndoshta për të 
kuptuar më mirë mbrapsh  të që 
ndodhin në nacionalite  n tonë, 
duhet qartësuar dhe koncep   se 
çfarë kuptojmë më nacionalitet 
shqiptar, që unë, duke iu referuar Johann
Go   ried Herderit, do ta quaja, Kulturna-
 on. Sipas Herderit Nacionalite   është

një bashkësi e krijuar mbi kohesionin 
gjuhësor, kulturën dhe traditën e për-
bashkët. Herderi me të drejtë thekson se 
në jetën e një nacionalite   unite   kulturor
dhe gjuhësor është më i rëndësishëm se
unite   poli  k, shte   dhe Kushtetuta. Ras-
  i krijimit të Nacionalite  t shqiptar në

Ballkan, është konfi rmim i kësaj teze të
Herderit. Ne nuk u formuam si naciona-
litet nga Kushtetuta, për shkak të shte  t
të fortë që kishim dhe as për shkak të një
unite   poli  k. Ne u krijuam si nacional-
itet për shkak të unitetit tonë gjuhësor,
njehësimit kulturor, traditës dhe historisë
së përbashkët. Kjo është arsyeja që ne 
jemi një nacionalitet i qendrueshëm dhe
i pamort, pavarësisht rrethanave histor-
ike dhe mbrapsh  ve poli  ke, push  meve
të gjata dhe presioneve asgjësuese, gjen-
dur në kufi jt e përplasjes se perandorive 
dhe qytetrimeve. E kam thënë dhe herë
tjetër se, nacionalite   shqiptar është një
nacionalitet i krijuar nga shkrimtarët. Pa 
shkrimtaret e vjetër të gjuhës shqipe,
pa Rilindjen Nacionale që është vepër
mahnitëse e inteligjencies krijuese, që
formësoi vetëdijen nacionale në mesin e
errësirës otomane, pa vazhdimin  e kësaj 
tradite iluminuese edhe gjatë këtyre 101 
vjetëve të ekzistences së shtetit shqiptar
nga inteligjenca krijuese, vështirë se do

të kishim nacionalitetin shqiptar. Jo ras-
tësisht edhe sot një prej emblemave të 
nacionalite  t shqiptar në botë, është 
një shkrimtar, siç janë emblema edhe
një humaniste si Nënë Tereza, apo një 
shkencëtar i nderuar më çmimin Nobel.  

Energjia jone poli  ke në të shumtën e
herëve është investuar mbrapsht, herë si 
karrierë në shërbim të fuqisë pushtuese 
e herë si inves  m në kundërsh  m më 
interesat e nacionalite  t tonë. Prandaj e 
kam thënë dhe e përsëris, se në formimin 
e Nacionalitetit shqiptar dhe në historinë 
e  j, nuk kanë asnjë vlerë poli  kanët që 
kanë shërbyer në shkallët më të larta të 
hierarkisë së përandorisë osmane apo të 
fuqive të tjera dhe janë realizuar poli  ki-
sht, jo duke u shërbyer shqiptarëve, por 
pushtuesve të tyre.

Ka një kohë të gjatë, që debatet për 
iden  te  n shqiptar nuk pushojnë. Cili
është opinioni juaj,  kanë shqiptarët 
iden  tet unik? Për më tepër, a mund të
fl itet për një kulturë homogjene brenda 
nacionalite  t shqiptar?

Një një prej shkrimet të  j të hershme 
At’ Gjergj Fishta ka dhënë një kumt dra-
ma  k: “Tash qi asht ba Shqipnia duhen 
përba shqiptarët”.  Në kohën e  j Fishta 
refl ektoi për krizen e iden  te  t shqiptar, 
pas mëvetësisë së Shqipërisë, zbimit të 
Përandorisë Osmane nga trojet shqip-
tare. Së pari, shekujt e gjatë të pushimit 
e kishin bërë gjëmen e tyre, duke godi-
tur, dëmtuar e dëformuar inde të qenë-
sishme të iden  te  t shqiptar. Së dy  ,
ishte frika ekzistenciale në një botë të
rrethuar nga fqinjë agresivë. Së tre  , ishte 
iden  fi kimi i gabuar i qenësisë nacionale
me përkatësinë fetare, religjonin. Shumë 

shqiptarë, nuk e kuptonin ndryshimin
historik që kishte ndodhur me përzënien
e Perandorisë Osmane nga trojet shqip-
tare. Ata ndjeheshin të trembur, të pa-
sigurtë dhe shpresëhumbur në rrugën
e kthimit të tyre historik në Evropë. Ata

nuk e kuptonin se nacionalite   
shqiptar nuk ishte krijuar si një
unitet fetar, por si një unitet
gjuhësor, kulturor dhe historik,
falë edhe urtësisë dhe largpamë-
sisë së rilindasve tanë.  Gjithnjë
më ka revoltuar fak   që shpesh
në kancelaritë perendimore,
për interesa poli  kë të ditës, na
kanë quajtur nacionalitet mus-
liman. Evropa ka nacionalitet
Italian, Gjerman, Francez, An-
glez, po në termat poli  kë dhe
as shkencor asnjëherë nuk për-
dorët termi Nacionalite   katolik
Italian, apo nacionalite   prot-
estante Angleze dhe Gjermane.
As në shqiptarët nuk mund të
pranojmë një standard tjetër: Ne
jemi Nacionalitet shqiptar dhe jo
Nacionalitet Musliman Shqiptar.
Dhe kjo është çështje e rendë-
sishme, thelbësore për t’u ditur
dhe për t’u mbrojtur. Iden  te   
fetar është një element i iden-
 te  t individual dhe jo element

përcaktues në iden  te  n nacio-
nal. Për fat të keq, liria u ka sjellë
dilema ekzistenciale shqiptarëve.
Një ndër këto është dilema e
iden  te  t të tyre, dilema e të qe-

nit lindor apo perendimor, evropian, apo
azia  k. Grupime, individë, madje edhe
intelektualë, që kanë bërë emër ndër
shqiptarë, kanë agresuar iden  te  n ev-
ropian të shqiptarëve. Shkaqet mund të
jenë çfarëdo, por vetëm shkencore dhe
shqiptare nuk janë. Ndotjet e otoman-
izmit as kanë qenë dhe as mund të jenë
 par përcaktues i iden  te  t të shqip-

tarëve. Shqiptarët, pasardhës të Ilirëve,
fqinjë me grekëtdhe romakët, janë në
amën e krijimit të iden  te  t Euorpian.
Në mesjetën paraosmane shqiprtarët
ishin po aq europianë sa ç’ishin edhe
napolitanët e venecianët, kishin të njej-
 n besim dhe kulturë, traditë qartësisht

evropiane. Jam habitur kur Ismail Kadare
shkroi esenë “Iden  te   Europian i Shq-
iptarëve”.  Një libër i shkruar për një të
vërtetë të ditur!, pata menduar më vetë
atëherë. Mëgjithatë, zhvillimet e më vo-
nëshme treguan se shqetësimi i shkrim-
tarit ishte i drejtë.

Meqë jemi tek iden  te  . Vi  n e kalu-
ar, kudo hapësirave shqiptare, u festua
100 vjetori i Shpalljes së Pavarësisë së
Shqipërisë. Ndërkaq, në anën tjetër,
kemi një përpjekje të vazhdueshme për
afrim me Turqinë. Në këtë aspekt, ndod-
he që qeveritë shqiptare të shfaqin një
“vëllazëri” me poli  kanë turq. Si i vlerë-
soni ju këto marrëdhënie dhe si shpjego-
ni marrëdhëniet e turko-shqiptare të
viteve të fundit?

Bashkëpunimi me Turqinë dhe marrëd-
hëniet miqësore në interes të të dy popu-
jve janë normale. Natyrisht, “vëllazëritë”,
“gjaku i përbashkët” apo “partnerite   
strategjik” janë marrëzi të poli  kës. Eshtë
një treminologji primi  ve, fi snore, shumë
larg koncepteve dhe termave të poli  kës
moderne.  Unë nuk di ndonjë prej poli  -
kanëve të sotëm anglez të përdorë terma
të  llë nga leksiku fi snor, edhe pse SHB-ja
është, në fund të fundit, një bijë e suk-
sesshme e Anglisë. Ne si komb gjithnjë
kemi paguar koston e çmedurive të poli-
 kanëve. E di se dhe vetë poli  kanët nuk

besojnë në pallavra të  lla, por ndërkaq 
kjo tregon mungesën e principeve dhe
të moralit të poli  kanëve tanë. Sa herë
ata bëhen të papranueshëm për Peren-
dimin me sjelljet e tyre ataviste, kërkojnë
strehim në Lindje, herë në Moskë, herë
në Pekin e tash së fundmi edhe në Anka-
ra, mja  on që kjo të zgjasë dhe të lehtës-
ojë disi sundimin e tyre.

Po tendencën për ndryshimin e histo-
risë, që vjen nga presioni i shte  t turk,
sidomos i pjesëve ku bëhet  alë për pu-
sh  min e perandorisë osmane në tokat
shqiptare?

Turqia e sotme e z. Erdogan ka proble-
me serioze me vetën e saj, me qytetarët
e saj. Shte   i qeverisur nga Par  a Isla-
mike e z. Erdogan çdo ditë e më shumë
i shmanget projek  t poli  k, të theme-
luesit të Turqisë Moderne, Ataturkut.
Inteligjenca turke me përfaqësuesin e
saj më në zë, shkrimtarin nobelist Orhan 
Pamuk, ka kohë që kundërshton me forcë
degradimin e shte  t laik në shtet islamik.
Mja  on të lexosh intërvistat apo librin
me ese “Other Colors” të kë  j shkrimtari
për të kuptuar  se çfarë ngjet në Turqinë
e sotme. Turqia vetë nuk e ka fshehur
ambicjen e saj për t’u shndërruar në një
supërfuqi rajonale, duke shtrirë ndikimin
e vet në kufi jtë e Perandorisë Osmane,
duke shfrytëzuar për këtë edhe religjio-
nin, besimin islam, edhe pse përdorimi i 
fesë  për poli  kë më duket një nga mëkat-
et më të pafalshme para Krijuesit dhe një
nga rreziqet më serioze të kohës tonë.
Pëprpjekja e Turqisë për ndryshimin e
historisë së Shqiptarëve nën push  min
otoman, është përpjekje për të lehtësuar
realizimin e kë  j projek   poli  k që nuk
ka lidhje me interesat e shqiptarëve dhe
është në dëm të së ardhmes së tyre eu-
ropiane.

Çfarë do të thotë sot të jesh shqiptar
dhe a është përgjigjja në këtë pyetje ho-
mogjene për gjithë shqiptarët?

Nuk është zgjedhje, thjesht kam lin-
dur shqiptar. Fat apo fatalitet unë nuk 
mund ta zhbëj këtë iden  tet  min dhe
as ta vë në dyshim qo  ë edhe për një 
çast të vetëm. Përkundrazi gjithçka të
shenjtë që kam, gjithçka të mirë që kam
krijuar, lidhet me këtë iden  tet. Historia
ime është shqiptare prej kohësh që nuk 
mbahen mend. Për shkak të punëve që
kam kryer, më ka takuar të ud-
hëtoj shumë, kam takuar shumë

Nacionaliteti shqiptar gjendet në një moment
pozitiv dhe shpresëdhënës
INTERVISTË ME LAZËR STANIN, SHKRIMTAR DHE PUBLICIST
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njerëz të kombëve  dhe racave
të ndryshme, përsonalitete të
shquar, presidentë, ministra,

diplomatë, shkrimtarë të shquar, poetë, 
mendimtarë dhe gjithmonë e kam patur
me vete qenien  me shqiptare. Dhe jam
ndjerë mirë pikërisht prej saj.

Natyrisht, si çdo komb, edhe kombi
shqiptar ka mohuesit e  j. Por Shqipëria
nuk është e mohsave, është e shqip-
tarëve. 

Nga ana tjetër shqiptarët janë një
etni homogjene me diferenca jo thelbë-
sore. Një shqiptar i Dukagjinit nuk dal-
lon pothuajse aspak përveç nuancave
dialektore me një shqiptar të Labërisë, 
apo një shqiptar të Stubllës. Dihet se ko-
munitetet e izoluara krijojnë subkulturat
e tyre, dhe shqiptarët për shekuj kanë
jetuar në komunitete të izoluara, por
këto subkultura nuk kanë formuar aq
theksim, sa të cënojnë homogjenite  n e
racës dhe të iden  te  t shqiptar. 

Meqë kjo intervistë iu dedikohet më
shumë lexuesve nga Kosova, si e shihni
ju rrugë  min e Kosovës në këto vite, nga 
liria, pavarësia deri tek përpjekjet për 
integrim në BE dhe NATO?

E shikoj si një rrugë  m të suksesshëm
dhe pa kthim mbrapa. Edhe pse prob-
lemet e shte  t të ri të Kosovës janë
të prekshme, prapë progresi është i

ndjeshëm dhe tashmë ditë për ditë po
kristalizohet projek   i Kosovës Europi-
ane, si një proces i patjetërsueshem, i 
pakthyeshëm. Unë e kam të qartë mori-
në e problemeve, që sjellin deshpërim
dhe zhgenjim te shumë qytetarë të
Kosovës, sepse njeriu një jetë ka dhe do 
ta jetojë atë në mirëqenie dhe paqe. Por 
ne shqiptarët e shte  t të vjetër kemi 101 
vjet mëvetësi dhe prapë kemi probleme
serioze me varfërinë, ins  tucionet, funk-
sionimin e demokracisë dhe të shte  t lig-
jor. Por unë besoj se rruga e Kosovës për
te shte   normal, për tek mirëqenia dhe 
zhvillimi ekonomik, kulturor e poli  k do 
të jetë shumë më e shkurtër, sepse edhe 
realitetet historike janë të tjera.

Si i vlerësoni marrëdhëniet ndërfe-
tare ndër shqiptarë?

Ne deklarojmë vazhdimisht se bash-
kjetesa fetare ndër shqiptarë është një 
model pozi  v për njerëzimin.  Dhe me
të vërtetë, kemi arritur të krijojmë një 
model bashkëjetese që është garanci për 
të ardhmen e kombit, nëse do të arrijmë 
ta ruajmë dhe konsolidojmë edhe më tej 
këtë bashkëjetesë. Eshtë rast unik në his-
tori, ndoshta, kur një popull me shumicë 
muslimane zgjedh për kryeministër një 
pri   ortodoks, siç ishte zgjedhja e Fan 
Nolit. Por vetë fak   që e theksojmë këtë 
akt, tregon se marrëdhëniet ndërfetare 

nuk janë të arta. Pas shpalljes së Shq-
ipërisë shtet ateist dhe ndalimit të fesë
për njezet e tre vjet, shqiptarët, rifi tuan 
më në fund lirinë e besimit në në fund-
vjeshtën e vi  t 1990. Por është e qartë se 
ndalesat esktreme krijojnë dhe ndjesh-
mëri ekstreme, nxisin ekstremizmat. 
Ndërkaq vetë përplasja e qytetrimeve 
në këtë shekull dhe keqinterpretimi i 
luftës së fuqive Perendimore ndaj terror-
izmit si lu  ë ndaj Islamit, nuk ka kaluar
pa krijuar njolla edhe në marrëdhëniet 
ndërfetare në Shqipëri. Kundërshtimi që
shpesh herë është hasur në vendosjen 
e monumenteve të shqiptares më të 
madhe të historisë, Nënë Terezës, në 
sheshet e qyteteve shqiptare, është një 
dëshmi shqetësuese për ndjeshmërinë 
dhe brishtësinë e këtyre marrëdhënieve. 
Ka dhe fakte të tjera shqetësuese: në 
Korçë për shembull, për shkak të për-
berjes fetare të popullisë, të dy forcat 
kryesore poli  ke PD dhe PS, gjatë gjithë 
këtyre viteve kanë konkuruar në zgjedhjet 
bashkiake me kandidatë të besimit 
ortodoks. Pra në Korçë, pavarësisht 
aftësive të tua intelektuale, politike, 
profesionale, administrative, menax-
huese, nuk mund të konkurosh, nëse je 
i besimit musliman. Kjo për mua është 
e papranueshme, e rrezikshme. Të mos 
harrojmë se Shkodra dhe Korça janë dy 

qytetet emblema  ke të qytetrimit shqip-
tar, qytete që paraprinë Rilindjen dhe kri-
jimin e ndërgjegjes kombëtare shqiptare. 
Në qytetet e tjera dasitë fetare mund të
jenë edhe më të ndjeshme. Dhe për fat të
keq, këto janë theksuar dekadën e fundit
edhe për shkak të ndikimit të sekteve të
ndryshme ekstremiste, duke abuzuar me
traumën e shkaktuar nga komunizmi në
Shqipëri dhe push  mi serb në Kosovë.

Këto marrëdhënie të brishta ndërfe-
tare në jo pak raste i kanë rrezikuar edhe
politikanët e papjekur, që për përfitime 
të ditës, për një grusht votash me 
orientim fetar, minojnë themelet e kësaj
bashkëjetese.

Në kushtetutat e shteteve tona, pra të
Shqipërisë dhe të Kosovës, duhej sank-
sionuar me nen të veçantë se “Përdor-
imi i fesë për poli  kë përbën krim ndaj
shte  t dhe ndëshkohet me ligj”. Ne duhet
ta ndajmë mendjen dhe të jemi të qartë
njeherë e përgjithmonë: besimi është
një marrëdhënie individuale e sëcilit prej
nesh me Krijuesin, ndërsa të qenurit shq-
iptar është lidhja jonë e pandashme me
këtë tokë që na ka dhuruar Zo   dhe me
njëri-tjetrin në një fat, ose fatkob të për-
bashkët. 

Intërvistoi, Ndue Ukaj 

ESE… nga Lazer Kodra

Tradicionalisht nënn  Shqipëri 
flitet vetëtt m për njerërr z tëtt
mëmm dhenj, ndëdd rsa realisht 
SHqipëria, për fatin dhe 
hyzmëmm tin tonënn  tëtt  keq që i 
bëjmë ëmm , mbetet akoma 
shumëmm  e vogël ! Togf-
jalshi “njeri i madh” 
e ka humbur kupti-
min e drejtëtt pë ërdrejtëtt  , 
që do tëtt  thotëtt  :I madh 
nga përmasat trupore.
E nënn  kohëhh t e vona për 
njëjj njeri tëtt  tillëll  përdo-
ret mbimri, disi ironik 
-“madhosh”. Tashmëmm
ky grup emëmm ror “njeri 
i madh” perdoret për 
njerërr z që vërtetëtt  kan 
kontribuar për komu-
nitetin e tyre , duke
filluar qoftëtt  edhe nga 
fshati e deri tek kombi, me
art kulturërr , politikë, inves-
time e shumëmm  tëtt  tjera. Njer-
zit që nuk i kursejnënn  fjalëll t e 
gjuhëhh s së vet, por i perdorin 
ato vend e pa vend , i bëjnë ënn
sherbimin mëmm  tëtt  keq pjesës in-
telektuale dhe “thartojnënn ” çdo
gjëjj  tëtt  mirërr  që mund tëtt  ketëtt
mbetëtt  nga fondi kulturor i 

njëjj  kombi. Njëjj  popull, nënn  as-
njëjj  kohëhh  historike apo rrymëmm
kulturore nuk ka qënënn  i tëtt ri 
artist, e shumta  që njëjj  popull 
tëtt  quhet i kulruruar mjafton 
tëtt  jetëtt  amator i artit. Munge-
sa e kritikës nënn  fushëhh n e artit e 

kulturërr s ka sjellëll  njëjj  pështjel-
lim aq tëtt  madh nënn  shoqëri-
nënn  tonënn , e mbetur gjithnjëjj
transitive, saqë do tëtt  duhen 
dekada tëtt  tëtt ra për tëtt  përvi-
juar rrugën e artit tëtt  vërtetëtt , 
që kohëhh  mëmm  parërr ështëtt  hum-
bur. Ështëtt  për tëtt  ardhue keq 
tek dëdd gjon shprehje tëtt  tilla: 
“KëKK ngëtari i madh”, “KëKK ngë-

tari i pa parërr ”, “KëKK ngëtari i 
jashtëtt zakonshëhh m”, “Poeti dhe 
krijuesi i papërsëritshëhh m”, 
“mjeshtri i jashtëtt zakonshëhh m 
i fjalëll s”, “Aktori i shkelqyer” 
e shumëmm  e shumëmm përkdheli 
tëtt  tjera. Maisja nga deliri i 

madhëhh shtisë dhe grykë-
sia për fitime marra-
mendëdd se ka zvetnuar 
e po zvetnon çdo ditëtt
tradicionalizmin e kul-
tururërr s së këtij qyteti, 
dje djep i saj dhe sot 
mjeran i heshtur. TëTT
heshtëtt sh përballëll  kësaj 
që po ndodhëhh  nuk ështëtt
as mëmm  pak dhe as mëmm
shumëmm  se ajo gojëjj dhëhh na 
për gomarin që thoshte 
:”Bane Zot anderr!”. Po 
t`i hedhim njëjj  sy his-
torisë së artit, vëmëmm  re 
se as Athina e lashtëtt

nuk i pati tëtt  gjithëhh  tëtt  mëmm d-
henjëjj , as Roma nuk i pati tëtt
gjithëhh  tëtt  mëmm dhenjëjj , as Firen-
cia, ku Evropa rilndi kultur-
alisht, nuk i pati tëtt  gjithëhh  tëtt
mëmm dhenjëjj . Po ne… ku dreqin 
i morërr m gjithëhh  këta “tëtt  mëmm d-
henjëjj !?” NëNN n shtypjen e këtij 
‘rinoceronti’ antikuturërr  jemi 
bërërr  tëtt  gjithëhh  tëtt  heshtur, tëtt

paqtëtt , indiferent, e pranojmëmm
tëtt  shëhh mturen, pavarsishtëtt  se
e ndiejmëmm  atëtt , e shikojmëmm  atëtt  e
përceptojmëmm  atëtt . Nuk ka se si 
tëtt  jetëtt  mëmm  fatkeqësi se sa t`ia 
falëll sh kohëhh n tëtt nde njëjj  ‘ero-
zioni’ tëtt  pashpirtëtt  që gërryen 
‘themelet, e lavdisë tëtt nde.
Kohëhh  mëmm  parërr  nënn  gazetëtt n tonënn
kasha tëtt  botur njëjj  editorial 
me titull:”SHKURORËRR ZIMI 
I NJËJJ QYTETI”, për tëtt  cilin 
pati shumëmm  debate. Tashmëmm
e ndiej shumëmm  me vend dhe 
shumëmm  me tëtt  drejtëtt  botimin 
e atëtt  shkrimi, madje edhe
mëmm  nihilistëtt t tani duhet ta 
pranojnënn se njëjj  gjëjj  e tillëll
jo vetëtt m ka filluar, por ka 
bërërr  njëjj  gropë tëtt  madhe për-
para syve tanënn . Po sikur tëtt
kishte kaq njerërr z tëtt  mëmm dhen-
jëjj , atëtt herërr  ky vend nuk do 
tëtt  mbetej kaq i vogël! Duhet 
pranuar se logjika tëtt çon dre-
jt definicionit se janënn  pikër-
isht këta njerërr z “tëtt  mëmm dhenjëjj ” 
që e bëjnë ënn  Shqipërinënn  tonënn çdo
ditëtt  e mëmm  tëtt  vogël. Po ç`mbetet
për tëtt  thëhh nënn ? Rrofshin tëtt  mëmm d-
henjtëtt ! Poshtëtt  “tëtt  mëmm dhenjtëtt !” 
Rreziku mund të jetë akoma 
më i madh. E kemi në derë.

RREZIKOHEMI NGA 
“TË MËDHENJTË!”

Sa i madh!Sa i madh!
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Bashkëbisedoi Zef Nika

“Kultura e Komanit dhe Ko-
manasit” është  tulli i librit -
studim i autorit Ndoc Selimi. Ky
libër doli nga shtypi në muajin 
tetor të vi  t 2013 dhe përmban
shume fakte e të dhëna të reja
mbi nekropolin e Komanit si dhe
hedh drite mbi toponimin Ko-
man dhe popullsinë e  j. Për të
vazhduar më tej mund   bëjmë
disa pyetje autorit për ketë stu-
dim dhe zanafi llën e  j.

Një pyetje e përgjithshme: 
Si u lindi ideja për të marre një
hap të rëndësishëm për përsh-
krimin  e Luginës së Drinit dhe 
të Kulturës së Komanit?

- Duke qene vete prej Kom-
ani, me vite me radhe më ka 
ngacmuar diçka brenda meje
për të marre një hap të  lle, por 
gjithmonë vetëm në mendime,
mbasi kushtet konkrete ishin aq 
të vështira, sa as nuk mendohej
një botim i tille. Megjithatë, 
Komanin kudo që shkova e ki-
sha me vete; në shkrime që
bënin të tjerët, në disku  me, në 
dokumente e të tjera. E gjithnjë 
jam munduar të mbledh mate-
rial, i cili më shume më ka mb-
etur në kujtese, sesa në dorësh-
krime.

Në fund u krijua mundësia?!
- Po! Unë fi llova nga puna.  Në

fillim shfl etova një “mori” me li-
bra të autoreve vendas e të huaj,
të cilëve me ketë rast u beje
një homazh burrave e grave që 
shkruan për vendin tone, që në 
kushte të vështira terreni, kohe,
errësire e komodite   na lanë
kryevepra, siç janë: G. Valen  ni,
T. Ippen, F. Nopsca, E. Durham,
J. Hahn, Hecquard, A. Degrand,
F. Kordinjano, L. Ugolini e shume
të tjerë e deri te burrat e men-
çur të nacionalitetit tone si:
Barle  , Gjergj e Frang Bardhi, B. 
Palaj, M. Sirdani, P. Bogdani, Gj.
Sheldia, Gj. Karma e deri te më 
të vonët, si:  H. Ceka, I. Zampu  , 
M. Zeqo, F. Luli, H. Spahiu e të
tjerë e të tjerë. Të gjithë këto më 
hapen dritare të reja për   pare
ngjarjet në një nivel tjetër, për
rresh  min dhe ndoshta edhe
deshifrimin e fakteve, duke i 
analizuar në konteks  n historik 
e gjeografi k.

Libri është i ndare në dy ka-
pituj të rëndësishëm, siç janë 
“Kultura e Komanit” dhe pjesa
e dyte “Komanët”. Për Kulturën
e Komanit janë shkruar shume
ar  kuj, kumtesa, foto, analiza
e të tjera, ku as unë nuk kam
mundur të dal jashtë mureve 

të asaj që kane thënë të tjerët, 
por e veçanta qëndron te shi-
kimi në një kënd krejt të ri, 
duke mos e pare gjithmonë të 
njëanshme ose bardh e zi – siç 
i thonë. Në qo  e se fl asim për 
Kulture Arbërore në ketë zone, 
kjo i përket deri në shekullin e 
VIII, me një ndërprerje deri në 
shekullin e XI dhe rifi llim pas 
kë  j shekulli me etni tjetër. Pra,  

pas kësaj periudhe në Kështjel-
lën e Dalmaces është gjetur një 
popullsi e quajtur “komane” 
dhe për ketë jam pak si kundër 
asaj që thotë ekspedita e fundit 
e sponsorizuar nga Ministria e 
Jashtme Franceze. Aktualisht 
prezentë në Keshtjellen e Dal-
maces, e cila fl et për “larmi” po-
pullsie, si:  ilire, sllave, bullgare e
të tjerë. Ketë zone, sipas meje, 
pas brak  sjes së popullsisë ilire, 
vjen një etni e re, që i përfaqë-
son të gjitha, popullsia komane. 
Ajo përfaqëson  sllavet, bullgar-
et, rumunet dhe sollën kulturën 
e tyre të mbledhur në hapësirën 
gjeografi ke e kohore duke përsh-
kruar Evropën nga lindja në
perëndim. Kjo popullsi komane, 
lu  arake e bredhëse, më vone 
u asimilua plotësisht në gjirin e 
familjes shqiptare, duke mbajtur 
si një fosile të largët vetëm em-
rin e vendvendosjes Komàn.

Në libër sikur dilet pak nga 

zona, duke përshkruar edhe tre
qytete tjera bregadrinase, s:i
Danja, Sapa, e Sarda plus rrethi-
nat?!

Ishte e domosdoshme për 
arsye se, nuk mund të zhvillo-
hej një pike e izoluar, siç është 
Kështjella e Dalmaces dhe
qytetërimi i saj pa pasur kom-
pleksin e gjithë zonës nga Vau i 
Dejës e më andej e deri në Ko-

man e sipër  j. Kjo zone është
zhvilluar në të njëjtën kohe, por
edhe është brak  se pothuajse 
në të njëjtën kohe. Danja ka luaj-
tur një rol tepër të rëndësishëm, 
si:  kështjella, va, dogane, vend 
i lakmuar prej princave shqip-
tare e të huaj. Mendoj se, ishte
kjo pike që i dha jete më vone 
edhe qytezave tjera bregadri-
nase. Ky breg ka pas një zhvillim
të madh sa Barle   e quan “Misia 
e vogël” dhe fl et me plot bindje
“se ka kaluar apostulli Pal”. Po ta
çojmë kujtesën rreth 17 shekuj
më pare, në përfytyrimin tone
do të na dale një breg i begate, 
me Drinin që rridhte i qete, me 
fushat anës  j, me rruge e tri ura
tepër të rëndësishme prej guri
të ndërtuara në fi llim, ndoshta 
nga iliret, dhe të modernizuara
nga romaket. Toka bregadrinase
ruan dhe fsheh një mrekulli
historike edhe sot, pavarësisht
erozionit dhe vete Drinit që i ka

rrëmbyer kësaj zone rreth 70% 
të tokës ar. Në ketë hapësirë
hyn edhe Shllaku, aq shume i 
mbushur në toponime kishash e 
kështjellash, që deri sot, veç të 
madhit At Karma, askush nuk ka 
vene dore të kontrolloje apo të 
gërmojë.                                 

Asnjë  ale nuk është shkruar 
për kishën e Shën Palit e Shën 
Pjetrit në Malin e Muliqethit (Cu-
kalit). Ndoshta edhe paleokris-
 ane. Kjo kishe ishte e ndër-

tuar me ar  dhe “dera e madhe 
shihte Drinin” - thotë legjenda. 
Po ashtu Kisha e Shën Kryqes 
në Gushte, e cila më pare ishte
e mbuluar me plumb dhe rreth 
vi  t 1775 kur u ndërtua xhamia 
në Ajazme, iu hoq mbulesa dhe 
u dërgua për të mbuluar ketë 
xhami. Jam munduar të hedh 
drite mbi këto vende e kulte që
nesër të behet një ngacmues
për këdo që do marre mundimin 
të eksploroje ketë ana.

Në ketë studim nuk kam mun-
dur të mos çokas edhe kontribu-
 n që ka dhënë Helena e Uro-

shit, bija katolike franceze, që
edhe pse e martuar në princa
ortodoks, i qëndroi besnike deri 
në vdekje fesë mëmë, ku ka 
dhënë një kontribut të jashtëza-
konshëm në rindër  min dhe 
ndër  min e kishave e vendeve 
të kul  t në Shqipërinë e Veriut 
e më andej.

Ju fl isni për një popullsi ko-
mane o kumane, që na del për 
here të pare në literaturën shq-
iptare. Nga jeni nise dhe buri-
met e gjetura?

Forcat mercenare Komane o 
kumane, Evropa i ka vlerësuar 
shume në shekujt kur u dynden 
dhe më vone. Ato kanë vendose
fa  n e lu  ës në ndeshjet në mes 
ushtrive kundërshtare neper 
Evrope, por nga ana tjetër ishin 
edhe një popullsi shume luf-
tarake dhe karrieriste. Tashmë 
janë të evidentuara betejat ku 
morën pjese komanet e deri te 
atakimi qe i kane bere kryqëza-
tave (1189-1192). Kjo popullsi u 
duk në Evrope rreth shekullit X 
e XI dhe si fi llim u përqendruan 
në zonën e Kaukazit e pastaj në 
Hungari, Rumani, Bullgari, Serbi
e deri në Shqipëri. U gjeten edhe  
mercenare pranë dinas  ve ev-
ropiane, si: te bullgaret, kom-
nenet, serbet e ndoshta deri 
te Kastriotet. Arritën nivele të 
larta në nomenklaturat evropi-
ane, si prijës lu  ërash, ne funk-
sione: komandante, me grade
gjeneralë dhe deri mbretër. 
Tre dinas   komanesh drejtuan 

Bullgarinë, siç janë Asenidi, Ter-
taridi dhe Shishmanidi, pa thënë
këtu për Negru Voda, që krijoj
mbretërinë e Besarabise. Në
fronin hungarez (1271) hip një
mbretëreshë, bije komanesh, e
cila quhej Elizabeta, por është
thirre gjithmonë Kumania.                                                                                                

Komanet janë prezent në Epo-
sin tone të kreshnikeve të thirrur
si gumana të zeze (Jevrenija).
Kësaj pike jam munduar   bej
një analize të hollësishme, mba-
si ka edhe kontradikte përsa i 
takon përcak  mit të emrit gu-
mana. I pari që hedh drite mbi
ketë term është studiuesi rume-
no-hungarez Istvan Schùtz, i cili
kundërshton thënien e prof. Q.
Haxhihasanit dhe ka shume të
drejte, pasi gumanat e zinj nuk
mund të ishin kryetare man-
as  resh, sipas Haxhihasanit, por
popullsi kumane e vendosur në
Bosnje, Mal të Zi, Shqipëri e të
tjerë. Komanet fl asin sot me go-
jën e toponimeve të shumte që
përfshijnë gjithë Evropën që nga
kufi ri me Mongolinë, Ukraine,
Moldavi, Rumani, Bullgari, Ser-
bi, Maqedoni, Kosove, Mal i Zi,
e Shqipëri. Të gjithë këto to-
ponime kane ruajtur plotësisht 
burimin e pare Komàn dhe në
disa vende të kthyer në Kuman,
pikërisht ashtu siç i përcakton
edhe Historia.

Ju hidhni një pike dyshimi
mbi dinas  në Balshaj, si e argu-
mentoni?  

- Jo unë, ketë e thonë jo di-
rekt të gjithë kush ka shkruar
e komentuar për ketë dinas  ,
si: p sh Muzaka, Orbini, Dur-
ham, Hahn, E. Polito, Faverial,
E. Vlora, L. Tallozy, Gelcich e të
tjerë, si dhe rrjedhat historike
duke i analizuar ato si burime të
drejtpërdrejta ose anësore. Të
gjithë njëzëri e përcaktojnë ketë
dinas   të ardhur. 

Po prej ku?
Secili sjell më shume një

hamendje se sa një fakt konkret.
Ndryshe nga këto historiane që
lanë dokumentacione mbi ketë
dinas  , mendoj se janë me pre-
jardhje komane, pasi të gjitha
burimet të çojnë pikërisht atje.
Janë mbi dhjete vërte  me e kra-
hasime të përshkruara në kete
studim, prej të cilit del haptazi
kjo prejardhje. Balsha, sipas
Orbinit, ishte gjeneral në obor-
rin e mbre  t Urosh. Pra, një
gjeneral i mercenareve koma-
nas, që me rënien e dinas  së së 
Urosheve, del një force
tjetër e kompletuar dhe 

“Kultura e Komanit dhe Komanasit”,
nëpërmjet studiuesit Ndoc Selimi

KY LIBRIT ËSHTË ME TË DHËNA TË REJA HISTORIKE
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e a  e për ekspedita lu  arake,
siç ishin Balshajt, të cilët kishin
në dispozicion një ushtri të 

përgatitur shume mire e me eksperience 
të gjate lu  arake.                                  Pas 
vdekjes se Gjergj Kastrio  t, një Balsh
kthehet në Romani (E. B. Vlora).

Po pse kthehet në lindje, kur të gjitha
familjet reale ikën në Itali, në pronat që
vete Ferdinandi, mbre   i Napolit i kishte
dhënë si feud prijësit shqiptar për ndih-
mën që i dha ai në lu  ën kundër anzhu-
inve?

Ai kthehet (jo vetëm ai, por shume të 
tjerë) në vendin e të pareve, ku patën
vendvendosjen e dyte apo të trete, ku
qene kthyer në fe katolike në vi  n 1227. 
Në oborrin e mbre  t Urosh, iu imponua 
feja ortodokse dhe së fundit, me 1369
rikthehen në fenë mëmë  te të pareve, ne 
katolike. Për mua edhe Dushmanët janë
po e njëjta popullsi. Vetëm toponimi du-
shman fl et shume, sa askush nuk mundet

të përcaktojë se si erdhi ky emër aziatik 
në malësinë tone, rreth ga   200 vjet para 
push  mit turk.

Edhe një pyetje. Diçka nga biografi a 
juaj?

- Unë kam lindur pikërisht në Koman, 
pra rrjedh prej fi sit të komanve (po hipo-
te  zojme). Kam mbaruar shkollën Peda-
gogjike 4 vjeçare në vi  n 1967 dhe jam 
emëruar mësues fi llore në Koman (1967-
1969). Pas kësaj kam ndjeke Akademinë 
Ushtarake Ajrore për pilot dhe më pas u
emërova në Regjimen  n e Helikopterëve 
në Farke, ku punova për 27 vjet. Ky regji-
ment ishte më funksional për të mbuluar 
të gjitha urgjencat shëndetësore në të 
gjithë territorin e Shqipërisë e unë duke 
qene gjithmonë në vijën e pare, më ka 
takuar të ulem në pothuajse 90%  e ter-
ritorit të vendit tone e kjo më ka bere të 
njoh shume mire rajonin.

 Në vi  n 1992 mu dha grada N/Kolonel 
dhe drejtova ketë Regjiment në nivelin e 

Zëvendës Komandan  t për fl uturimin si 
dhe më vone shef i shtabit të këtij Regjim
enti.                                                    Në vi  n 
1997 i lashë të gjitha dhe u vendosa në 
Itali, ku vazhdoj të punoj pranë “Shtëpia 
e Familja” në Milano, pune sa eduka  ve, 
aq e rëndësishme e humane.

A keni shkruar edhe here të tjera dhe 
ç›keni në plan për të ardhmen?

Kam fi lluar shpejt, sidomos ar  kuj dhe 
reportazhe në shtypin periodik shqiptar. 
Në vi  n 2003 botova një vëllim me poezi 
shqip-italisht me  tull “Brirët e Hënës”, 
që është pritur mja   mire, si në Shqipëri
dhe në Itali. Kjo është prova e dyte, me 
ketë studim historik. Të shohim si do të 
pritet, mbasi është ende shpejt për të 
folur. Për te ardhmen, nëse çdo gjë shkon 
mire, mbasi edhe mosha tashmë po bën 
punën e vet, kam ndërmend dhe po 
mbledh material për të bere një studim 
për Tiranen, pasi e kane “sakatuar” duke 
i rene vetëm përkitazi e mbi të gjitha 

padrejtësia, që i behet kë  j qyte   duke
i atribuuar themelimin e Tiranes prej
Sulejman Pashe Bargjinit, gjë që ka një
të madhe të pavërtetë historike, ku edhe 
enciklopedia evropiane e përcakton, 
si: emrin Tirane të prejardhur nga emri
Teheran!!! Kur u kthye jeniçeri Sulejmani 
në Tirane, me 1614, ky vendbanim ishte
përmendur mbi 14 here 200 vjet me pare
te “Historia e Skënderbeut” nga Marin
Barle  , me emrin Tirane. Madje dy here: 
Tirana e madhe e Tirana e Vogël. Atëherë
nga vjen kjo lajthitje që emri Tirane vjen
nga Teheran?! Shpesh here interpre  met
jo të bazuar në shkence përhapin keqin-
formime që dëmtojnë shume prestigjin
në nivel nder-internacional.

Urimet ma të mira për punën që keni 
bere. Faleminderit për bashkëbisedimin!

Ju faleminderit Juve!

Milano, 
janar 2014

Është kthyer
në traditë që
në çdo fundvi   
grupi ar  s  k i 
Dukagjinit të 

japë koncert në teatrin “Migjeni”, ne te cilin
edhe ketë vit, për të shta  n vit radhazi, me 22
Dhjetor, u organizua koncer   “Folk -2014”, në
të cilin Treva e Dukagjinit, nëpërmjet krijuesve
dhe interpretuesve të saj, shfaqi vlerat më të
mira folklorike të ruajtura dhe të pasuruara
nga brezi në brez. Të organizosh një veprimtari
të  llë në teatrin  “Migjeni”, në këtë Tempull
të ar  t dhe të kulturës shkodrane e më gjerë,
tregon se Dukagjini ka shumë vlera edhe në
art, i ruan e i pasuron ato, të cilat vlerësohen
edhe në jetën urbane, që tregon për një forcë 
të madhe integruese. Një ak  vitet ar  s  k i
 llë, cilësia e të cilit ka pasur progres nga vi   

në vit, ka më shumë vlera se, njëqind treves-
ash lokalesh, të cilat primare kanë fi  min e 
ngrënien duke u kthyer në “dasma” pa nuse, 
duke mos paraqitur asnjë vlerë ar  s  ke por
“magje me miell të lypur”. 

Interesimi për këtë koncert ishte aq i madh
sa duheshin dy-fi shi  i biletave të ofruara edhe 
pse ishin pak më të kripura se, vitet e tjera si të
gjitha çmimet e momen  t. Kjo veprimtari folk-
lorike, e vetmja e kë  j lloji në Qarkun e Shko-
drës u hap me një këngë maje krahu shumë
cilësore siç e donë tradita në raste dasmash e
gëzimesh ku thotë: “Mic Sokoli i Sokol Rams/
Fjalë po i çon Mark Lulës së Shalës/ ndihmomë 
pak o daja i babës …”. Para spektatorit shfaqet
një pamje madhështore, në të cilën i gjithë 
grupi në skenë me veshje tradicionale të për-
faqësuar nga të gjitha zonat e Dukagjinit. Gru-
pi i burrave këndon një kolazh me vargje nga
çdo zonë e Dukagjinit – Shalë, Shosh, Nikaj-
Mërtur, Pult, Shllak- Temal eToplanë të kën-
duar respek  visht nga Kolë Hasani, Gjovalin
Shani, Pllumb Tropoja, Agus  n Preka e Mark
Vata, kolazh, i cili u pëlqye nga spektatori.
Vegla më e vjetër muzikore, lahuta u paraqit
nga i  uari, nga Malësia e Madhe, Pretash Ni-
laj  me këngën “Lahuta e Dukagjinit”, që fi lloi
me vargjet: “moj lahuta me za kushtrimit/ me
këngë t`malësisë e t`Dukagjinit…”. (Edhe grupi
ynë duhet të kishte lahutë e lahutarë mbasi 
ka të  llë në Dukagjin). Nëpërmjet folklorit
paraqiten ve  të e virtytet, doket e zakonet e 
zonës nga vijnë. Dukagjini është i besës, i tre-
veses, i nderit, i fl amurit, i dijes, i mikpritjes, i
këngës, i valles, lahutës e çi  elisë, i xhamada-
nit e xhubletës, i dokeve e zakoneve, lulja e bu-

kur e autoktonisë tonë Nacionale. “Nga i mori 
këto Dukagjini? – pyet moderatori, besën nga 
trojet, bujarinë nga krojet, mençurinë nga hal-
let, nderin nga malet, krenarinë nga t`parët. 
Zanin na e fali Kushtrimi, fyellin e çi  elinë na i 
bëri dhuratë dashuria ...“. Në vijim grupi i bur-
rave interpretoi këngën “Traditat e shqiptarit”, 
e cila u pëlqye. Në këtë veprimtari nuk mun-
guan as këngët lirike të cilat u interpretuan me
shumë profesionalizëm nga këngëtarët:  Gofi le
Papleka, Bardhok Prebibaj, Bardhok Mehme  , 
Gëzim Zefi  e Petrit Gjini, të cilët me zërin e 
tyre të kthjellët e melodioz dhe interpre  min 
e tyre cilësor morën duartrokitjet e spektato-
rit. Mendoj se, duartrokitjet nuk duhet të jenë
të imponuara, sepse gjithmonë spektatori i jep 
vetë ato në varësi të cilësisë së interpre  mit 
të këngës apo ndjeshmërisë nga vargjet e tyre. 
Nuk mund ta konceptojmë grupin ar  s  k të
Dukagjinit pa dyshen simpa  ke Fran Kodra e
Ndue Shytani, jo vetëm si drejtues e organi-
zatorë, por sidomos si interpretues potent në 
duet apo solo, tashmë shumë të kërkuar nga
art-dashësit. Edhe kësaj radhe ishin shumë të 
pëlqyeshëm për spektatorin me këngën “çika 
e Dukagjinit”. Vargjet ishin të ëmbla si: “... në 
Prish  në t`thonë sheqerpare/ në Malsi shto-
jzovalle/ në qytet thonë ra ylberi/ po ban dritë 
edhe kur ik dielli …” Një gjallëri të veçantë i 
dhanë edhe të  uarit si: Marjeta Vjeri, e cila 
këndoi një këngë çame dhe një duet me të 
mirënjohurin Lek Pecnikaj, me një këngë lirike
me mo  ve nga veriu. U pritën me shumë du-
artrokitje bukuroshet e Kelmendit me vesh-
jet e tyre karakteris  ke, të cilat shoqëruan 
këngëtaren Rafaela Vushaj me këngë me mo-
 ve kurbe  -Kënga jonë. Si gjithnjë edhe kësaj 

radhe pjesë e koncer  t ishte humori i hollë i 
ardhur tek spektatori nga aktori Gegë Shpa   
me një parodi si dhe një intervistë gazmore 
i shoqëruar nga humoristët e shquar e të 
kudondodhur Gac Kodrina e Qazim Çela, me 
të cilën thumbuan plagët e kohës, por nxjor-
ren në pah edhe anët pozi  ve dhe vitalite  n 
e dukagjinasit. Gofi le Papleka e Bardhok Pre-
bibaj, me zërin e tyre të mrekullueshëm, që
na kujton bjeshkët, mrizat me ajrin e pastër 
dhe ujin e kulluar të krojeve e bënë për vete 
spektatorin edhe në duet me këngën “Malli i 
zemrës” apo solo me këngë lirike. 

Ka disa kohë që kemi parë bashkëpunimin e 
vjershëtorit Lulash Brigja dhe rapsodit shumë 
tradicional Gjovalin Shani. Edhe në këtë natë 
folklorike ata u paraqitën me këngën hallet e 
plakut që u pëlqye shumë për vargjet e goditu-

ra e shumë afër reales si dhe nga interpre  mi 
brilant i këngëtarit Shani.

Dukagjini e Malësia e madhe janë dy zona, 
të cilat kanë histori të përbashkët, kanë shumë 
ngjashmëri në doke e zakone, veshje e folklor. 
Pothuajse çdo vit grupi “Treva” ka pas këngë 
për momentet më kulmore të historisë së 
Malësisë. Mbas këngës “Nora e Kelmendit” 
paraqitur vi  n e kaluar, ketë vit kantautori 
Fran Kodra, në bashkëpunim me Ndue Shy-
tanin interpretuan një këngë për Prek Calin, 
duke e paraqitur atë me tërë madhësh  në e 
 j. Plumb Vrinca është një zë shumë i pëlqyer 

jo vetëm për komunite  n dukagjinas, por kudo 
që fl itet shqip. Këtë e tregojnë edhe kërkesat 
e shumta që ai ka. Kësaj radhe u paraqit me 
një këngë patrio  ke me  tull “Jam shqiptare”.

Shumë gjallëri kësaj veprimtarie i dhanë 
vallet e grupit të koreografi t  Aldo Nika, me 
koreografi  të  j e të shoqëruar me një muzikë 
të re. Në mënyrë të veçantë mbresëlënës ishte 
vallja e kënduar, me  tull “Be  mi mbi gur”, me 
vargje të Fran Kodrës, ne te cilen solist krye-
sor ishte vetë koreografi  Aldo Nika. Dua të cek
progresin nga vi   në vit të këngëtarit tashmë 
të afi rmuar BArdhok Mehme  , i cili mbas suk-
sesit të një nate më parë në koncer  n e Nikaj-
Mërturit në të njëjtën skenë, edhe në ketë
natën u paraqit shumë denjësisht me këngën 
“Tragjedia e nuses”. Mja   pozi  ve është për-
cjellja e ar  t në përgjithësi dhe e folklorit në 
veçan   nga brezi në brez si në drej  m të rua-
jtjes, pasurimit dhe interpre  mit aq më tepër 
kur jemi shpërndarë shumë, jo vetëm nëpër 
Shqipëri, por edhe nëpër Botë. Ishte një sur-
prizë shumë e këndshme dalja në skenë dhe
interpre  mi perfekt i vogëlushes Kris  na 
Hajdari, me këngën “Jam krenare”,  e cila edhe 
pse lindë e rrit në dhe të huaj, me gjuhë, kul-
turë, doke e zakone të tjera,  atje ka mësuar 
gjuhën, të këndojë, duke  marrë disa çmime, 
por nga ana tjetër din shumë mirë shqip, 
këndon edhe shqip e, rritur në një familje ar-
 stësh. Shumë kup  mplotë vargjet e këngës 

së saj: “... edhe pse rritem në vend të huaj/ 
në zemër Shqipërinë e ruaj….. jam malësore, 
jam shqiptare ...”. Me paraqitjen e saj ajo dha 
një mesazh për të gjithë ata që emigrojnë në 
vende të tjera, që   rrisin fëmijët me dashuri-
në për atdheun, duke ruajte të pastër gjuhën 
dhe traditat më të mira që trashëgojmë. Është 
vendi për të falënderuar babin e Kris  nës, 
Gjelosh Hajdarin, për punën e bërë me të bi-
jën si dhe për interpre  min shumë dinjitoz 
duke i qëndruar besnik tabanit folklorik të 
këngës për Gjergj Kastrio  n. 

Repertorin  e kë  j koncer   e pasuroi 
edhe nxënësja Armela Mehmetaj, me këngë
qytetare shkodrane, një bilbil i ri, e cila për nga 
cilësia interpretuese i kalon kufi jtë e moshës 
si dhe ndihmoi edhe në prezan  min e pro-
gramit, me moderatorët Lulash Brigja e Alma 

Mehmetaj. 
Si çdo vit tjetër, edhe këtë radhë u shfrytë-

zua ky eveniment për të dhënë mirënjohje për
ata që kanë mbështetur e promovuar ruajtjen
dhe pasurimin e vlerave tona të trashëguara në
shekuj, prandaj shoqata “Atdhetare-Dukagji-
ni” në bashkëpunim me shoqërinë kulturore-
ar  s  ke “Treva”, ndanë disa vlerësime, si: 
Për  Zef Lulash Sokoli,  nga fsha   Lotaj,  tullin
“Mirënjohje“, me mo  vacion: “Për kontribut 
të veçantë në ruajtjen e veshjeve tradicionale
të Dukagjinit”; për  Mjeshtrit të Madh, Minella
Kureta – drejtor ar  s  k i Unionit të Kombit
shqiptar,, i cili mori  tullin “Mirënjohje“, me
mo  vacion: “Për mbështetjen dhe promovi-
min e vlerave tradicionale të Dukagjinit”;
për Kuj  m Mirashi nga fsha   Gimaj,  tullin
“Mirënjohje”, me mo  vacion: “Për punimin e
instrumenteve muzikore tradicionale”.

Dukagjini ka qenë e vazhdon të jetë burim
talentesh në art e kulturë, pra edhe në Folklor,
krijues dhe interpretues shumë të mirë. Ne,
si spektator,  dëgjues e adhurues të tyre këna
dëshirë që në të ardhmen t`i shohim të gjithë 
bashkë. S`këna kush m`u nda. Këna nevojë për
bashkim. Ti lëmë mënjanë ndonjë kontradiktë
apo mëri të rëndomtë. Të vëmë mbi gjithçka
interesat e Dukagjinit edhe në këtë fushë. Sa
më shumë forca krijuese e interpretuese të
kemi, aq më shumë na shohin, aq më cilësore
na dalin netët tradicionale duke pas pikësynim
që të shtojmë netët e shfaqjeve, të kthehen në
Fes  val të mirëfi lltë folklorik ku të ketë konkur-
rim e çmime. Të koordinojnë punën të gjitha
komunat, shoqatat dhe forcat krijuese te Du-
kagjinit apo ma mirë me thanë, të a  j territori
banorët e të cilit i thonë vetes dukagjinas – siç
thotë studiuesi Florian Fusha.

Ka ardhur koha që ta marrin në dorë vetë 
shte   këtë veprimtari nëpërmjet pushte  t
lokal e qendror në organizimin e sidomos fi -
nancimin e saj sepse nuk bëhet vetëm me “të
lypur”.

Në të ardhmen duhet të ketë më shumë
llojshmëri veglash muzikore dhe sa më shumë
interpretues të rinj duke i gërshetuar më mirë
brezat. Përveç donatorëve që janë të shum-
të prandaj nuk po i përmendim, ky sukses  i
pamohueshëm i natës tradicionale–Folk-2014,
erdhi nga kuarte   i kë  j evenimen  : Fran Ko-
dra–drejtues muzikor, Aldo Nika–Regjia e ko-
reografi a, Lulash Brigja–Drejtues letrar dhe
Ndue SHytani–drejtues organiza  v.

Kjo veprimtari i pa   të gjitha krijime të reja,
duke e pasuruar Folklorin e Dukagjinit, rri   
cilësinë interpretuese të  j dhe jemi op  mistë
se arritje më të mëdha do të kemi në të ardh-
men duke u bërë shembull për të gjitha zonat
e Veriut e më gjerë.

Prelë Shytani

Nata tradicionale – 
TREVA FOLK-2014
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Dy herë brenda një kohë prej më pak
se një muaji në emisionin “shqip” në Top 
channel u transmetua emision për gjak-
marrjen dhe ngujimin.

Në emisionin e parë bëhej  alë 
për “fëmijët e ngujuar” në prag të
Krishtlindjes, një “dhuratë e bukur” kjo
për festë. Në atë emision ishin të pra-
nishëm edhe njerëz të tjerë, që dikush
dilte dhe dikush futej, por që fl isnin ha-
pur, në prani të atyre fëmijëve që ishin
të pranishëm për vrasje e gjakmarrje,
gjë që nuk është aspak normale, çdo
gjë mund të ishte por, asgjë eduka  ve 
për fëmijët nuk kishte. Vërtetë ishte një
dhunë psikologjike, publikisht dhe me-
dia  kisht. Më pëlqeu shumë ajo shprehja
e dëshirës së një vajze të vogël, për të pa-
sur vëllezërit e lirë të dalin jashtë mureve
të shtëpisë. Nga kjo kuptova më mirë
se nga të gjithë ato që thanë të rriturit 
e pranishëm aty, se kush është i ngujuar,
doli qartë se fëmijët dhe gratë nuk qen-
kan të ngujuar, por është ndokush që e
paraqesin këtë gjë, me qëllim përfi  mi,
gjë të cilën e bëjnë edhe ndonjë OJF apo 
dhe shoqata që “betohen” për paj  me
e mbrojtje. E di, ka familje të ngujuara,
që nuk është aspak normale në kohën e
sotme, por është akoma më tepër anor-
male që të ngujohen veçanërisht fëmijët
dhe gratë. Ata nuk i ngujon aspak tra-
dita, Kanuni, por ata njerëz që nuk dinë
traditën dhe as nuk duan ta mësojnë
atë. Nevoja ekonomike kemi pothuaj te
gjithë, edhe i pasuri mund të marrë dhu-
rata, apo dëshirojnë të shtojë pasurinë
e vet, por duke u tundur ndonjë ndihmë
në para ose në materiale të tjera, nuk 
është mirë për sot as për të ardhmen që
  tërheqin pas tyre.

Ngujimi është vërtetë një tmerr për të
gjithë ata që janë të detyruar të ngujo-
hen, por për fëmijët është tmerrësisht e 
tmerrshme po tu ndalohet liria, drita, di-
elli, shkolla, veprimtaria e lirë.

Ka shumë njerëz që njohin traditën dhe
të sotmen që e përjashtojnë ngujimin në

tërësi, por veçanërisht ngujimin e gjithë 
familjes apo të afërmve. Ata përjashtojnë 
kategorikisht këtë fenomen ndaj fëmi-
jëve dhe femrave. Të  llë duhet të  ohen 
të fl asin nëpër studio dhe të fl asin me së 
të lartë për këtë problem shoqëror me 
rëndësi shumë të madhe dhe shumë të 
ndjeshëm në shoqëri  

Shte   është përgjegjës për shtetasit e 
 j, për popullin e vet, prandaj është i  llë. 

Në asnjë rast nuk është pa përgjegjësi për 
popullin e  j, prandaj ai duhet të lëvizë
dhe të mbrojë shtetasit e vet. Secili duhet
të marrë vlerat dhe ndëshkimet sipas ve-
primit, edhe vrasësi edhe i vrari, edhe i 
ngujuari dhe ngujuesi. Këtë e bën dhe 
duhet ta bëjnë shte  .

Nuk është mirë që ndokush të përpiqet
që të përfi tojnë nga fatkeqësia e tjetrit. 
Nuk duhet lejuar kurrsesi.

Një miku im, intelektual dukagjinas, 
thotë prerë; “mendoj se mediat dhe të 
ashtuquajturat shoqata janë përhapëse
të kësaj sëmundjeje të re, them të re, 
sepse nuk ka ekzistuar kurrë më parë
në këtë mënyrë” dhe më tej ai vazhdon; 
�Jam kategorish kundër kësaj të keqeje 
, plage të rëndë, e cila mund të kurohet 
me ndihmesën e të gjithëve dhe duke u 
mbyllur derën të gjithë atyre që përpiqen 
të abuzojnë, thjeshtë, për pesë lekë të 
qelbura që mund të marrin nëpërmes
prishjes së imazhit të lënduar të kë  j ven-
di me shumë plagë. Këtyre nuk u mjaf-
ton realite   pa e fryrë apo pa ndryshuar 
me drej  m nega  v”.  Në këtë linjë, pak 
a shumë, u zhvillua edhe emisioni i dytë 
pa u mbushur një muaj, por këtë radhë
në studio me të  uar nga Kosova dhe një 
lidhje me një panel në Universite  n e 
Shkodrës “Luigj Gurakuqi”. Edhe në këtë
emision u bisedua gjatë për gjakmarrjen,
u sollën eksperienca dhe u kërkuan ndi-
hmë nga shte  , qeveria, shoqëria për ta 
ndaluar këtë sëmundje që brenë shoqëri-
në tonë.

Po, duhet thënë “jo” gjakmarrjes. 
Gjakmarrja është fenomen shumë i dëm-

shëm, an  shoqëror dhe an  njerëzor.
Por duhet thënë hapur se gjakmarrja

është pasojë. Shkak është vrasja. Sipas
sta  s  kave zyrtare të pak kohëve më
parë shikohet se nga të gjitha vrasjet,
afër 8 % janë për gjakmarrje. Po duket
se shumë po diskutohet për gjakmarrjen
dhe mirë bëhet, por janë 92 % te vrasjeve
që nuk po ndalon, nuk po diskutohet sa
duhet, nuk po ndërhyhet, nuk po ndalo-
hen. A nuk meritojnë edhe këta njerëz që
të vlerësohen nga shoqëria por edhe nga
shte  .

Që të mos kemi këtë pasojë duhet
ulur ose zhdukur shkaku. Për të gjetur
shkakun rruga kalon nga e kaluara thellë
në histori, pasojat e pushtueseve që kanë
nxitur vëllavrasjen, niveli i ultë kulturor e
arsimor dhe gjendja e ultë ekonomike.

Në të gjithë punën edhe në këtë drej-
 m shumë të rëndësishëm të jetës tonë,

shte   është i pa zëvendësueshëm. Ai
duhet tu dalë për zot shtetaseve të vet.
Nuk shkohet përpara, nuk shkohet në Eu-
ropë, me mentalitete mesjetare por me
ligje bashkëkohore dhe gjykata të drejta
dhe të rrepta.

Një gjë e veçantë që na shqetësoj dhe
na irritoj shumë që konkluzioni i bërë
në studio se “Shkodra është kryeqyte   i
gjakmarrjes”, apo “vrasjet i bëjnë dukagji-
nasit”. Kjo nuk qëndron. Po, ka vrasje, ka
gjakmarrje apo hakmarrje, dhe kjo ndod-
hë shumë më gjerë, por diku i quajnë
gjakmarrje, diku hakmarrje e diku larje
hesapesh. Të e  ketosh me epitete të  lla
një qytet me kulturë të lashtë apo një kra-
hinë me vlera në histori, nuk vlen, është
dashakeqe, është ndarëse, veçuese, për-
jashtuese, nuk rregullon asgjë, por vetëm
nxitë mendimin e prapambetur, largimin,
konfl ik  n. Këto duhet hedhur poshtë me
neveri. Mediat me “zellin” e tyre të tepru-
ar, po prodhojnë ose po hiperbolizojnë,
dhe në disa raste  dhe po nxjerrin atë
prodhim që mund të quhet “made in
media” dhe duke pasur fuqi transme  mi
përpiqen dhe krijojnë opinione, ndonjë

herë të gënjeshtra sa për konsum apo për
të fi tuar ndonjë projekt. Në këtë drej  m
shkon edhe ndonjë shoqatë, apo grup
“paj  mtarësh”, që me fëmijë të foto-
grafuar prapa hekura të kryqëzuar duke
qarë, me emisione televizive ku shikohen
fëmijë që përgjërohen para kamera duke
kërkuar ndihmë, ku ministri i arsimit do
të shkojë për   bërë mësim një nxënësi të
shkollës 9 vjeçare të “ngujuar”, ku të rri-
tur ushtrojnë dhunë psikologjike verbale,
duke folur hapur në prezencë të fëmijëve
për vrasje, gjak, dhunë, etj. kërkojnë të
pasqyrojnë “nevojën” e punës me këtë 
kategori të “rrezikuar”. Kjo nuk është nor-
male, nuk shkon, është fasadë. Madje,
madje, veprime të  lla ligjërojnë gjend-
jen. I ashtuquajturi “shansi i dytë” në ar-
sim, është dhe duhet tu shërbejnë atyre 
nxënësve që mund të jenë të sëmurë dhe
nuk kanë mundësi për të vijuar shkollën,
për ata që kanë kaluar moshën e arsimit
të detyrueshëm dhe nuk kanë mundur
të marrin arsimin e detyruar për arsye
mentalite  , ekonomike, apo të tjera,
por nuk duhet kurrsesi që për frikën e
gjakmarrjes të mos frekuentojnë shkol-
lën.  Fëmijët duhet të shkojnë në shkollë
sepse nuk ka kush punë më ta për gjak-
marrje, agresori duhet të mbyllet prapa
hekurave të qelive dhe të kryej dënimin
sipas ligjeve, pastaj në familjen e vik  mës
mund dhe do të vendoset qetësia dhe të
mbizotërojë dashuria dhe falja. Në këto
kushte “paj  mtarët” nuk kanë gjithë atë
punë të “vësh  rë” me njerëzit.  

Për vrasjet, gjakmarrjet dhe faljet, a
nuk është mirë që të dëgjohen shumë
me shumë ata që kanë falur gjakun e 
njerëzve të tyre, kanë falur djalin, baba-
në, vëllain, axhën, etj, sa janë të përfshirë
këta persona në të ashtuquajturat shoqa-
ta paj  mtarësh. Këta duhet të ngrihen në
piedestal dhe të vlerësohen nga gjithë
shoqëria. Fjala e tyre është konkrete,
është bindëse, gjënë terren dhe mundësi
kur kërkojmë të kemi falje, paj  me e nor-
malizim të jetës në shoqëri. Luigj Shy  

SHKODRA DHE DUKAGJINI I PËRBUZIN ME NEVERI
SHPREHJET FYESE NDAJ TYRE

NJOFTIM!
Me daten 1 dhjetor 2013, dite e diele, ne mjediset
e kabine  t ekonomik, ne afersi te “Scutarit” u 
zhvillua mbledhja e anetareve te deges se Shoqates 
“Atdhetare-Dukagjini”, ne Shkoder. Pasi ju be anlizes 
se punes se kesaj dege, u ben zgjedhjet e saj. Kryetar 
i deges u zgjodh, avoka   Anton Kosteri.
Anetaret e tjere te kryesise u zgjodhen: Dede Vuksani,
Zef Toka, Florinda Ndoja, Vat Gjoni, Gjin Dermani dhe 
Ndoj Mhilli. Sekretar i kryesise u zgjodh Dede Vuksani.

Redaksia

SFIDA E JETËS
Inxhinjer Vasfi  Duka 
simbol i dijes dhe i përparimit

Krenaria e Vranish  t të Labërisë
e Vlorës dhe Shkodrës heroike
Lindi në një familje...
me tradita të shkëlqyera patrio  ke.

“A doni miq o Veli Duka
Jam me të gjithë këta burra”
“Mirëseardhët Ismail Bej
Shtëpia ime është edhe e juaja”.

Kush është ai që thotë
që ky ose ai
na qënka plak njeri?
Intelektual si mjeshtri i madh Duka
nuk njohin pleqëri!
Ai na dhuroi “margaritarë”
Mliarda dollarë
nga thellësitë e tokës arbërore
Në mes vapës përvëluese
acarit, akullit dhe borës.
Kontribu   i inxhinjerit veteran
është shumë i gjërë

Në kohë e hapësirë përfshin
një gjysëm shekulli të tërë
Rrethëve Mirditë-Shkodër-Pukë
përspek  va u solli gjeologjia
Në krye të zbulimeve minerale
i pari kurdoherë ishte Vasfi a.

Naimi te poema e mrekullueshme
“Bagë   e Bujqësi”:
“Shqipëria përsipër lulëz e gjethe
brenda argjend e fl ori”.
Në mes dallgëve të terbuara të de  t
si përbindësh doli “Polifemi”
Zjarr, fl akë, shkrumb e hi
anë e mbanë i solli vendit!

Ecim mbi ujërat, pyjet, malet
nën këmbët tona mineralet
Nëpër rrugët plot kthesa
sh  gje, monopate, humnera
Të punojmë me lapës në dorë
me kontroll plus efek  vitet
Ndryshe s’ka zhvillim
Integrim
Jetë me dinjitet.

Luigj Temali
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Nga RAMAZAN ÇEKA
poet popullor

Nuk është e lehtë që në përmasat e 
kë  j shkrimi të përshkruhet e të thuhet
gjithçka rreth një fi gure me vlera kaq të
mëdha në fushën e ar  t dhe muzikës, që
i kalon kufi jtë kombëtarë, siç është kom-
pozitori i shquar shkodran, Mark Ka  alli.

  Përveç talen  t, që u lind bashkë me
te, ishte dhe djepi që rri   shumë ar  st të
shquar, ai që e përkundi me melodi dhe 
këngë të cilat u bënë që në fëmininë e  j
një ushqim që do të rriste një talent të
madh.

Ky pra ishte krijuesi dhe kompozi-
tori i ardhshëm, Paganini shkodran 
i violinës, që do të shkruante histo-
rinë e  j në librin e madh të kulturës 
shqiptare.

Sa për të krijuar një njohje më të 
gjerë rreth jetës dhe veprimtarisë të 
kompozitorit Mark Ka  alli, mendoj 
se është e udhës të përmendi këtu 
disa nga momentet më interesante 
të jetës së  j.

Mark Ka  alli ka lindur në Shkodër 
më 14.12.1933. Ka kryer kursin e
violinës pranë Shtëpisë së Kulturës, 
nën drej  min e mësuesit Zef Alim-
hilli në vi  n 1949-1952. Më vonë 
në vi  n 1952-1955, kreu shërbimin
e detyrueshëm ushtarak pranë An-
samblit të Ushtrisë në Tiranë, ku
vazhdoi studimet për violinë nën 
kujdesin e kompozitorit-violinist 
Nikolla Zoraqi. Pas kryerjes së shër-
bimit ushtarak në vi  n 1955 deri në 
vi  n 1969, punoi nën kujdestarinë 
private të kompozitorit Preng Ja-
kova për mësimin e harmonisë dhe kom-
pozicionit. Është prezantuar për herë të
parë në shtëpinë e kulturës të qyte  t
të Shkodrës me orkestrën e madhe dhe
korin e kë  j ins  tucioni, ku Gjon Saraçi
ishte në piano dhe Prenk Jakova ishte
shefi  dhe drejtuesi i muzikës. Suksesi i
Markut ishte befasues për nga talen   i  j
i jashtëzakonshëm. Karriera e  j deri në
daljen në pension ka vazhduar pa ndër-
prerje për 30 vjet në Teatrin “Migjeni”, si
udhëheqës ar  s  k.

Kompozitori dhe instrumen  s   i madh
shkodran, Mark Ka  alli, për të parën
herë në vi  n 1962 realizoj fes  valin e
parë të muzikës së lehtë në Shkodër, ku
me kontribu  n dhe punën e  j profesio-
nale, si dhe të kompozitorit Prenk Jakova
me një orkestër të përbërë prej 15 in-
strumen  stësh pa   një sukses shumë të
madh. Po në këtë vit u realizua dhe fes-
 vali i parë i muzikës së lehtë në Tiranë.

Në fes  valin e parë të kompozitorëve
amator, Marku fi toj çmimin e parë me
këngën “Vallë çka dru” me tekst dhe
muzikë të krijuar nga vetë Marku. Këtë
këngë e këndoj Ibrahim Tukiçi dhe Avni
Mula.

Karriera e Markut vazhdoj me qin-
dra koncerte në të gjithë Shqipërinë,
si dhe festa, dasma e gëzime familjare

me formanca të ndryshme dhe me ko-
legë shumë të afi rmuar në këtë zhanër 
muzikor. Mbi 30 vjet si violinist ka dre-
jtuar orkestrën e Kafes së Madhe. Që 
në krijimin e shkollës së muzikës (sot 
shkolla ar  s  ke kombëtare “Prenk Ja-
kova”), Marku punoj si mësues violine 
(i jashtëm), me nxënës si: Lorenc Mosi, 
Angjelin Gjoni, Çesk Marashi, Edi Ndoja,
Nimet Salabegu e te tjerë.

Ka marrë pjesë si violinist në forma-
cione të ndryshme ar  s  ke në turne 
jashtë Shqipërisë si: Turne me ansam-
blin e Ushtrisë në Kinë, Kore, Vietnam,

Mongoli si dhe në ish Bashkimin Sovje-
 k (1955), me formacion miks-popul-

lor në Romani (1971),  me Orkestrën e
Radio Shkodrës, në Kosovë (1980) me 
Orkestrën e Shtëpisë së Kulturës në Turqi
(1981), me orkestrën private në Francë 
e Gjermani (1994), si dhe gjatë viteve 
1994-2005 në Kosovë e Mal të Zi i  uar 
si violinist.

Që nga vi   1967 dhe sot, Marku është 
anëtar i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Ar-
 stëve të Shqipërisë. Është nderuar me 

çmime të shumta, si dhe me urdhrat: 
“Naim Frashri” i klasit të dytë në vi  n 
1969 dhe “Naim Frashri” i klasit të parë 
në vi  n 1983.

Emri dhe suksesi i mjeshtrit të jareve
shkodrane ar  s  t të merituar Bik Ndoja
dhe këngëtarit të shquar, ar  s  t të meri-
tuar Shyqyri Alushi, janë produkt i punës
së palodhur dhe profesionale që kom-
pozitori Mark Ka  alli bëri me këto ar-
 stë dhe për çudi, kjo fi gurë potenciale 

e muzikës nuk ka  tuj më të lartë që ai i 
meriton.

Shkrimtari dhe dramaturgu i njohur 
Prof. Fadil Kraja komenton: “Mark Ka  alli 
është një ndër fi gurat më karizma  ke në 
historinë e muzikës së lehtë shqiptare në
përgjithësi dhe i këngës qytetare të Shko-
drës në veçan  . Nuk njoh ndonjë tjetër si 

ai, së paku në Shkodër, me krijimtari aq të 
pasur muzikore. Autor i qindra këngëve 
të muzikës së lehtë, shumë prej të cilave i 
qëndruan kohës dhe i dëgjojmë edhe sot. 
Autor operetash dhe komedish muzikore 
të suksesshme, violinist virtuoz, drejtues 
autoritar prej dhjetëra vitesh i orkestrës 
së Estradës Profesioniste në Teatrin
“Migjeni” në Shkodër. Grumbullues, për-
punues dhe orkestrues i përkryer dhe 
ndoshta unikal i këngës popullore e në 
veçan  , të mirënjohurit “Ahengu shko-
dran”, pedagog që lançoi dhe i bëri të njo-
hur në gjithë vendin shumë këngëtarë të 

muzikës së lehtë dhe asaj popullore. 
Ky është Mark Ka  alli i cili i dha aq 
shumë ar  t muzikor në Shkodër dhe 
nuk u shpërblye sa duhet për këtë. 
Për habi apo neglizhencë, Mark Kaf-
talli nuk gëzon  tujt më të lartë që 
meriton. Ndoshta mund të shlyhet 
kjo “harresë” këtë vit kur Marku fes-
ton tetëdhjetëvjetorin e lindjes.

“Mjeshtri i madh” këngëtari Bujar 
Qamili shprehet për Mark Ka  alli: 
“Ishte sodisfaksion dhe kënaqësi e 
privilegj i madh për çdo këngëtar
kur dilte në skenë dhe para kishte 
drejtuesin e orkestrës Mark Ka  alli. 
Unë e kam pas këtë fat që në moshën 
15 vjeç nën drej  min e  j të inter-
pretoj këngën popullore shkodrane. 
Mark Ka  alli mbetet një ikonë e 
çmuar e Teatrit “Migjeni”. Por më
vjen shumë keq që sot ky emër kaq 
i madh që i ka dhënë Shkodrës kaq 
shumë, mbetet jashtë vëmendjes
të pushte  t lokal dhe të drejtuesve 
të kulturës, të cilët nuk kujtohen 
të paktën me i bërë një  esë, në 

ndonjë eveniment ar  s  k që organizohet
në Shkodër, i cili pse jo mundet të jetë
edhe kryetar jurie. Në temperamen  n e 
Markut spikaste edhe një humor i lindur, 
i hollë që shpesh e manifestonte edhe 
nëpërmjet barsoletave dhe bejteve”.

Drejtuesi i muzikës në teatrin “Migje-
ni”, Mjeshtri i nderuar, Ilir Zoga thotë me 
respekt për z. Mark Ka  alli: “Është një 
personalitet i shquar i muzikës në qyte-
 n e Shkodrës por dhe më gjërë. Kon-

tribu   i  j ar  s  k është mja   i madh dhe
shumë i vlersuar. Si drejtues muzike për 
shumë vite në Teatrin “Migjeni”, ishte 
i pari që hodhi në par  tura këngët apo 
pjesët e ndryshme orkestrale. Shquhet 
për reformim të formacionit muzikor dhe 
shpesh herë luaj   edhe këngë dhe instru-
mentale të huaja që për kohën nuk ishte 
e lehtë një gjë e  llë. Me formacionin e 
Teatrit “Migjeni”, vuri në skenë me mja   
sukses edhe operetat dhe komeditë 
muzikore të krijuara nga ai.

Mjeshtri Ka  alli shquhet edhe si një 
kompozitor me mja   vlera në disa zhanre 
të muzikës si, këngë për fëmijë, këngë 
qytetare, këngët e muzikës së lehtë dhe 
opereta. Me virtualite  n e  j si violinist 
na ka trashëgu lojën me mja   profesion-
alizëm në të gjitha zhanret ku ai ka luajtur 
por në veçan   interpre  min mjeshtëror 

në jaret e famshme Shkodrane. Si vazh-
dues i rrugës së  j ar  s  ke në Teatrin
“Migjeni”, jam i kënaqur që m’u dha ras-
  të them dy  alë për këtë mjeshtër të

muzikës”.
Ish drejtori i shkollës së muzikës “Prenk

Jakova” në Gjakovë, i nderuari Sabah By-
tyçi (sot me banim në Belgjikë) shprehet
për Markun me nostalgji: “Mark Ka  allin
e kam njohur në fi llim te viteve -90. Dëg-
jova që në Gjakovë kanë ardhur tre art-
ist të muzikës popullore nga Shkodra, Bik
Ndoja, Shyqyri Alushi dhe violinis   Mark
Ka  alli. Shkova në atë lokal ku ishin dhe
u njo  ova me Bikun dhe Markun, me që
Shyqin e njihja që nga vi   1970 kur ishim
në Shkodër me ansamblin “Shote Galica”
të Gjakovës. U gëzova pa masë që pata
ras  n të rrija me këta ar  st të cilët i kam
ëndërruar që kur isha fëmijë. Jam rri-
tur me muzikën popullore të Shqipërisë 
së Mesme dhe posaçërisht me muzikën
shkodrane. Jam rritur me jaret e Bikut,
Luçije Milo  t, me zërin e ëmbël dhe të
kristaltë të Marije Krajës, Shyqyri Alush-
it, Naile Hoxhës, Xhevdet Hafi zit etj. U
gëzova pa masë që njoha një violinist i cili
tërë jetën e  j i ka përcjellë jaret e Shko-
drës dhe të Bikut, e ky ishte Mark Ka  alli.
Gishtat e  j nga qelibari lodronin edhe
atë natë në violinën e  j të cilën e kishte
sjellë nga Shkodra. Me që nuk kishin fi zar-
monicist, menjëherë u mblodhëm dy tre 
shokë muzikant dhe pa kurrfarë problemi 
me shumë afsh dhe dashuri të madhe i
përcillnim këngët e Bikut dhe të Shyqit.
Variacionet e Markut nuk kishin të nda-
lur. Të nguliteshin në zemërdhe të çonin
peshë. Melosi shkodran, zëri i kristaltë i
Bikut dhe Shyqit,  ngujt e ëmbël të violi-
nës së Mark Ka  allit, ngritën peshë pub-
likun që gjendeshe atë mbrëmje në atë
restorant, ovacionit nuk kishin të ndalur
tërë natën. Unë isha shumë i lumtur që
bëja muzikë me një violinist ku  ngullin e
 j dhe zërin e ëmbël që rrjedhtë nga vio-

lina e  j, e kisha pranë.
Miqësia me Markun ka vazhduar nji

kohë të gjatë. Me që unë isha drejtor i
Shkollës së Muzikës “Prenk Jakova” të Gja-
kovës, gjatë kohës kur Marku gjendeshe
në Gjakovë rrinim së bashku në shkollë
dhe në shtëpinë  me. Markun e kam pa-
sur mik shtëpie. Marku i ka njohur shumë
mirë notat dhe disa këngë popullore
shkodrane, si dhe disa këngë personalisht 
të  ja, mi ka shënuar në pentagram edhe
sot i kam të ruajtura në bibliotekën  me.
Marku kishte një teknikë të hatashme në
violinë, i binte shumë ëmbël dhe ishte në 
gjendje të luante në çdo lloj tonalite  .
Akoma më  ngëllon në vesh zëri i violinës
së Markut në përcjelljen e këngëve, “Për
mu paska kenë kismet”, “Jare nji k’llyf 
me ar ta çova”, “Kënga e kalasë së Shko-
drës”, “Metelikun ta kam falë” e shumë e
shumë këngë nga repertori i Bik Ndojës,
të cilat Marku i qante me lot me violinën
e  j.

Kam qenë disa herë në
Shkodër në shtëpinë e Markut, 

TINGUJT E VIOLINËS, MUZA E JETËS SË NJË
KOMPOZITORI

- MARK KAFTALLI, PERSONALITET I SHQUAR I MUZIKËS SHQIPTARE -
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jam njo  uar edhe me djalin e  j 
dhe me gruan e Markut, zonjën
Bora, ishte një grua shumë zon-

jë, më ka respektuar tej mase dhe na ka
shtrua me hangër e me pi ashtu si e ka
zakon shqiptari kur i shkon miku në shtë-
pi. Sot me që gjendem në mërgim kam
mall dhe dëshirë të jem në Shkodër dhe
t’i takoj miqtë e mi të vjetër të muzikës,
Markun, Bikun dhe Shyqin”.

Shkodra ka shumë kompozitorë dhe
ar  stë të dëgjuar, por kompozitori Mark
Ka  alli ka arritur të shkruaj posaçërisht
për formacionin “Classic Sound’s” dhe e 
ka drejtuar atë në një pjesë kohe të mirë
gjatë koncer  t që u organizua në Teatrin
“Migjeni” me ras  n e 75 vjetorit të lindjes
së  j, të cilin e kanë shoqëruar edhe pse
në moshë, Florinda Gjergji dhe i madhi i
këngës shkodrane Bik Ndoja.

Në sallën e mbushur plot të teatrit
“Migjeni”, vite me radhë  janë përhapur
 ngujt muzikor të këngëve shkodrane

dhe sidomos të albumit të përmbledhur
të Ka  allit  tulluar “Lumturia nuk dhuro-
het”, kënduar dikur nga Tonin Tërshana.
Por, për kompozitorin dhe edukuesin e
madh të brezave të këngëtarëve si dhe
mja   koleg në shumë personazhe të
muzikës sonë kombëtare, sukseset e 

tyre ja dedikojnë kontribu  t që mjesh-
tri i vlerësuar Mark Ka  alli, ka dhënë në
vite. Marku për disa vite ka drejtuar dhe 
udhëhequr orkestrën e estradës profe-
sioniste të qyte  t të Shkodrës të përbërë
nga muzikantët e talentuar Zydi Bar-
bullushi-fi zarmonikë, Ylli Drish  -kitarë, 
Çesk Çefa-kitarë bas, Fuat Milo  -bateri, 
Memli Salabegu-klarinetë, Nazmi Lishi-
fi zarmonikë, Njazi Burgia-bateri, Gani 
Tahiri-tromb, Muhamet Grimci-klarinetë, 
Gjovalin Doda-saks-klarinetë, Abdulla 
Haxhija-tromb, Abdulla Salabegu-kitarë 
e te tjerë.

Mark Ka  alli është një nga emrat e 
njohur të muzikës shqiptare. Si kompozi-
tor ka marrë pjesë në shumë fes  vale të 
këngës në Radio-Televizion, në fes  valet 
e këngës popullore dhe të këngës për 
fëmijë. Ai ka kompozuar mbi 750 këngë, 
transkriptoi dhe harmonizoi mbi 400 
këngë popullore shkodrane. Gjithashtu 
Mark Ka  alli është autor i shtatë oper-
etave. Sipas specialistëve të muzikës, Kaf-
talli radhitet ndër emrat që kanë dhënë 
kontribut të madh në përga  tjen e talen-
teve të reja.

Mjeshtrit Ka  alli, Këshilli Bashkiak i 
Shkodrës i akordoi edhe  tullin “Mirën-
johje e Qyte  t”, në natën e spektaklit me 

këngëtarët më të mirë shkodranë, që u
organizua në Teatrin “Migjeni” në vi  n
2008. Nuk duhet neglizhuar se, që në vi-
 n 1995, Këshilli Bashkiak e vendosi në

krye të listës për të përfi tuar pension të
veçantë për kontribut të shquar në fush-
ën e ar  t dhe të kulturës. Ky vendim asn-
jëherë nuk u zgjidh. Duhet pranuar se me
fi gurën dhe personalite  n e Mark Ka  al-
lit në një farë mënyre është abuzuar.

Duhet vlerësuar se Albumi i dirigjen  t,
instrumen  s  t dhe kompozitorit shko-
dran Mark Ka  alli, i prodhuar pikërisht
në 75- vjetorin e  j, ka melodi të jashtëza-
konshme shkodrane të dala nga shpir   i
ar  s  t të madh, që gjatë gjithë jetës ka
prodhuar vetëm melodi shkodrane me
muzikalitet të përveçëm. Në këtë album
përveç “Lumturia nuk dhurohet” është
edhe kënga e bukur “Përherë me Këngë”
dhe po ashtu “Ndalu Vashë”. Ky album
është edhe një nga sukseset e këngës
shkodrane si në muzikë qytetare, dhe
atë të lehtë tradicionale të kulturës së
kë  j qyte  . Ka  alli është krijuesi i qindra
këngëve qytetare të kryeqendrës së veri-
ut. Kompozitori shkodran Mark Ka  alli
është nderuar dhe me  tullin “Prenk Ja-
kova”. Ky  tull nderi ka nisur të jepet nga
Këshilli Bashkiak i Shkodrës si vlerësim

për fi gurat që kanë bërë emër në fushën 
e muzikës dhe në ruajtjen e traditës e të
vlerave të ar  t shkodran.

Në dhjetor të vi  t 2012 me kërkesën
e një grupi ar  stësh instrumen  stë, krye-
sisht të formacionit “Classic Sound’s”,
u formua Shoqata Kulturore Ar  s  ke
“Mark Ka  alli”, që si objeksion ka që,
përmes ak  viteteve, t’i transmetojë 
qyte  t të Shkodrës dhe më gjerë vlera ar-
 s  ke, por kryesisht të evidentojë veprën

e madhe dhe të larmishme të kompozito-
rit të shquar Mark Ka  alli.

Tani në moshën 80 vjeçare, Marku
gëzon shëndet të mirë dhe merret
me sistemimin e të gjithë krijimtarisë
muzikore të  j, me sistemimin e përfun-
dimin deri në bo  min e  j të plotë të
“Ahengut Shkodran”, si dhe me përshtatje
të materialeve muzikore të ndryshme (të
huaja dhe shqiptare), për ansamblin e 
harqeve “Classic Sound’s. Njëkohësisht 
vazhdon të krijojë këngë të zhanreve të
ndryshme.

Edhe sot e kësaj dite violina e  j me
 nguj gjithmonë rinorë i bashkohet jetës

ar  s  ke të qyte  t, gjë që tregon se Mark
Ka  alli vazhdon të jetë vital sepse krah
 j qëndron energjia rinore e një talen   

tjetër, djalit të  j Anton Ka  alli.

Tash së fundi gjatë hulum  meve të
materialeve të shumta nga opinionet e
historianëve, gjeografëve, etnografëve,
fi lologëve, antropologëve, arkeologëve,
hulumtuesve dhe udhëpërshkruesve për
librin  m të dytë: “Shqipëria e Vjetër
Verilindore”, u binda thellësisht dhe
shpirtërisht se Pellazgët Ilirët dhe Traka-
sit, e kishin populluar ga   tërë Gadishul-
lin Ballkanik, e që sllavët e jugut dhe të
lindjes të prapa Karpateve të Rusisë, e
emërtuan me toponimin e tyre në bazë
të malit Ballkan që gjendet në Bullgari.
Se ai quhej më parë Gadishulli Ilirik në
jug të Istrit (Danubit të sotëm), dhe se
shqiptarët me të drejtë sot janë pasard-
hësit auten  k të pellazgo-ilirëve. Në këtë
mënyrë, nëpër shënimet historike dhe
etnografi ke të Ballkanit dhe historianëve
perëndimor shqiptarët konsiderohen na-
cional i vërtetë autokton, i kë  j nën qielli
ballkanik.

Romakët, pasi e kalojnë de  n Adria-
 kun, ndër tokat Ilire e formojnë prin-

cipatën e tyre me emrin Iliricum. Pas
shkatërrimit të Perandorisë Romake, to-
kat Ilire  kalojnë ndër një sundues edhe
më të egër nën Perandorinë e Bizan  t.  

Nga ajo kohë tokat e Shqipërisë,
mbetën gjithmonë të kërcënuara nga
zaptuesit dhe infl uenca e të huajve. Duke
fi lluar prej republikave detare  e që ishin
gjithmonë në lu  ë mes ve   për hegje-
monizëm dhe supermacion. 

Në shekullin e V, shqiptarët gjegjësisht
Ilirët iu nënshtruan një zaptuesi të tretë
atyre të Gotëve, Vandalëve dhe Kuma-
nëve, dhe tek më vonë u kërcënuan dhe
u atakuan nga hungarezët, avarët dhe
hunët e tyre, ata prapë lu  uan dhe qën-
druan ndër hapësirat e tyre stërgjyshore.

Pasi ranë përsëri ndër një sundues
tjetër të a  j të Perandorisë së Orien  t
(Lindjes) gjatë vi  t 535. Iliriani prapë zap-
tohen nga sundues tjerë të huaj të cilët
e synonin de  n saj Adria  k. Këta bull-
gar të ardhur nga Azia futen nga  jugu,
dhe e  zaptojnë Epirin  e Ri  dhe atë  të
vjetrin. Kurse serbët të ardhur nga ana
e përtejme e Karpateve të Dnjeprit të
Rusisë, futen nga veriu, përmes grykave
të Kotorrit dhe të Shkumbinit. Me këto
bisha të pa civilizuara me trup njeriu dhe
gjak ujku ndër dej, Ilirët, ndeshen dhe i fi l-
lojnë lu  ërat e tyre plot 20 shekuj, të cilat 
lu  ëra nuk po ndalen sot e kësaj dite mes
sllavëve të jugut dhe ata të lindjes, dhe
shqiptarëve Ilirian.

I dashur lexues shqiptar, jemi këtu në
shekullin e VII, kur popullata Iliriane e
numëronte një etnos prej 15-20 milion
frymë njerëzore. Zaptuesit serb, gjithmo-
në  dhe çdo herë ishin shumë të ashpër
dhe mja   shkatërrues! Por me të gjitha
këto masakrime dhe shkatërrime piro-
mane sllave, shqiptarët sot e kësaj dite
të 20 shekujve të kaluar qëndruan dhe e
ruajtën ndër malet tona vazhdueshmëri-
në e reproduk  mit të tyre gjene  k Ilirian.

Sundimi i egër sllav i Rusisë së Vase-
lenes, në shekullin e XIV, u mund dhe u
shpartallua nga sundimi gjigant i Peran-
dorisë Osmane, populli shqiptarë me
gjithë se i pakësuar për nga numri prapë
se prapë mbe   i gjallë dhe prezent.

Në kohën e Vaselenes kishtare sllave
më 1219, kur zhvilloheshin ngjarjet e
vrullshme mes Bizan  t, Serbëve, Bullgar-
ëve e të tjerë, kurse Shqipëria e zhvillonte

treg  në e vet, me vendet perëndimore, 
e sidomos me Italinë, gjegjësisht me re-
publikat e saja detare të Venedikut e të
Amalfes (qytezë mesjetar afër Palermos
në Itali). Duke e shkëmbyer një sistem
marrëdhëniesh, herë ekonomike, por se
më tepër poli  ke, me këtë sistem mar-
rëdhëniesh përtej Adria  kut, qysh prej
asaj kohe e më tutje ky shkëmbim bilat-
eral vazhdoi pa u ndalur asnjëherë.

Shqipëria mbretëresha jonë, gjithmo-
në ishte e lakmuar dhe e kërcënuar nga
hungarezët dhe normanët në shekulli XI.
Ndërsa nga brigjet  e  Adria  kut  ishte
synuar  nga  venedikasit  në  kohën   e
katarzmës së kryqëzatave. Kurse nga
shekulli XIII dhe XIV, Shqipëria bie nën 
sundimin e carëve të Rusisë, dhe diçka
më vonë rusët do t’ia kalonin zaptimin e
Shqipërisë vëllezërve të tyre, principatës
të Serbisë së Rashajve, të cilët nga viset
veriore të Shqipërisë përhapen nëpër
tokat shqiptare, gjer në kohën e sun-
dimit të Stefan Dushanit (1331-1355), i
cili atëbotë u quajt Car i Rumanisë, Sllo-
venisë dhe i Shqipërisë. Atëbotë edhe
trevat e Kosovës ishin në kuadër të shte  t
dhe Perandorisë Bizan  ne, dhe kështu
mbetën në gjirin e saj deri në push  min
e saj nga ana e serbëve të dinas  së dhe
principatës së Stefan Nemanjës (Shtjefën
Nimanit), gjatë gjysmës së dytë të shek-
ullit XII, ky sundim sllavo-rus, i Vaselenes
do të zgjaste edhe gjatë gjysmës së parë
të shekullit XIII. Fronin e knjazhevinës
(principatës) serbe të Rashajve të Nema-
niqëve e kishte trashëguar Car Dushani,
i cili ishte kurorëzuar në Shkup, në vi  n
1346, për knjaz (princ) të serbëve dhe
popujve tjerë të Ballkanit, mandej edhe
të shqiptarëve.  

Atëbotë princi sllavo-serb Stefan Du-
shani e zallahisë (fl iste) gjuhën e vjetër
sllave, kurse si gjuhë zyrtare me të cilën
shërbehej në arenën diploma  ke ishte 

gjuha greke. Ai me ushtrinë e  j mercena-
re, e përbërë nga popujt e Ballkanit si të 
serbëve, vllehve, bullgarëve, shqiptarëve 
e të tjerë. Do t’i  okuponte shumë vende 
të Gadishullit Ballkanik, por sundimi serb 
në hapësirat shqiptare ishte një shekul-
lor dhe kishte përfunduar më 1455. Por 
edhe atëherë shumë prej hapësirave shq-
iptare, lu  ërat e tyre nuk i ndalën kundër 
sllavëve të jugut dhe të lindjes, për ta
shkatërruar sundimin e tyre.

Lidhur me sundimin serb të Vasele-
nës, gjatë mesjetës nga ane e historia-
nëve sllavë ka keqinterpre  me të thuash 
skandaloze. Pikërisht, për këto devijime 
serbo-sllave, për të kaluarën shqiptare 
të mesjetës, historiani ynë i urtë, Dr. Mu-
hamet Tërnava në librin e tij për mesjetën
shprehet kështu: “Vetve  u imponohet 
nevoja e domosdoshme e diferencimit 
sa më të madh nga rezultatet e historio-
grafi së borgjeze (të skolas  kës mesjetare
serbe-vër. aut.), sepse rezultatet e saj të
gabuara na e mbushin mendjen se çfarë
dëmi mund të ketë dija në përgjithësi, e
sidomos kjo e historisë, kur asaj i ngush-
tohen kanalet e frymëmarrjes nga presio-
ni i poli  kës së kohës, me ç’ rast dijetari 
udhëhiqet nga ndjenjat e jo nga arsyeja e 
shëndoshë shkencore.

Shqipëria e mesme dhe ajo e jugut
gjatë këtyre shekujve do të kalonte dhe
binte nën sundimin e mbretërive të
Svevëve dhe të Siçiljeve, ky sundim, do të 
zgjaste gjer në përparimin e Perandorisë 
Osmane në Gadishullin Ballkanik. Me sul-
min e parë të turqve, do të shembej prin-
cipata më e madhe e Balshajve, porse
edhe zap  mi i serbëve do të zvogëlohej 
jo vetëm se në territoret shqiptare të Ti-
varit dhe Ulqinit, por edhe në viset tjera 
shqiptare të Drinit dhe Shkodrës.

Kurse gjatë shekujve XIV dhe XV, brig-
jet e Adria  kut gjithashtu do të zapto-
heshin nga venedikasit si: Durrësi, Lezha,
Kruja, Pula, Vlora, Parga, Butrin  , Ulqini 
dhe i gjithë bregde   shqiptar, me atë të
Tivarit e deri në grykën e Kotorrit.

Shqipëria e Vjetër Verilindore
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Nga LULASH  BRIGJA

Sa  herë  që ndërrohen vitet , men-
jëherë  mendja   na shkon  për të festuar, 
nuk   e di  unë , e  as shumë  nga   ju nuk e 
keni  vrarë mendjen për  të menduar se
çfarë po  festoni.,

Të  festosh  për  një vit që   iku,
nga  kjo  jetë    e ngarkuar   me halle,
stres  e mja    probleme  besoj  se  ja
vlen!?

Të  festosh  për  një vit të Ri,  që  po  vjen  
dhe duket   se do të jetë  edhe  më i
vështirë  për  të gjithë shqiptarët  duket  
pak si guxim   i tepruar,  por  shqiptarët ,  
më shume   shkodranët, dhe veçanërisht
ne  dukagjinasit  jemi  një popull  mja    
vital, që  kemi jetuar dhe jetojmë me 
shpresa.

E përcollëm vi  n 2013, dhe  morëm
çka  mundëm   prej  j, por nuk
mundëm   të  marrim  mira  min  e  Ev-
ropës për  të qenë pjese integrale  e saj!

Komuniteti  dukagjinas   i  shpërndare
si kurrë  më parë, tani pas një çerek shek-
ulli   demokraci  po kërkon  përsëri  busul-
lën  e orien  mit. Shumë   prej  tyre janë
larguar  nga Shqipëria   për një  jete  më
te mire  dhe  tani ndihen në dilemën   për
tu kthyer apo  jo!? Në  kohën  kur  botën
e ka mbërthyer   kriza   globale  dhe  fëmi-
jët  e tyre  janë rritur  shume vite  atje, 
ndihen   vërtet  në  dileme ,,,!?!?!?

Në   të  gjitha    komunat  e  Du-
kagjinit    vazhdojnë   të   banojnë banore 
te  j, por edhe  të    rikthehen     atje  
shume   familje te tjera, kur dihet    kush-
tet    e jetesës   janë mja    të  vësh  ra, 
nuk është e lehte të merret një hap i  lle.

Dora  e  shte  t,  por edhe   e pushtetit
lokal  është  pothuajse   e padukshme, për
shume  vite   u abuzua   në çdo formë, me 
vlerat  e pasurive te  j, me traditat  shek-
ullore te  j, po  dhe  me varfërinë  e atyre 
zonave ne shekuj. që këtë vit duket se do 
të  përballën  edhe  me  sfi dën  e  ekzis-
tencës   së  emrit   apo toponimit  
Dukagjin..!?

Ndërsa    në qyte  n e Shkodrës  ku 
unë dhe  shumë  dukagjinas  i presim 
dhe  i përcjellim  vitet  prej shume kohësh  
është  një tablo krejt  tjetër   .... Këtu puna   
jonë, zhurma  jonë,  pjesëmarrja  jonë
në të gjitha sferat  e jetës  të  kë  j qyte    
është   e dukshme. Ndihem  krenar për  
shumë  gjera  të  mira që ne mundëm  t’i
marrim kësaj periudhe  të vështirë,  edhe
pse  askush  nuk na  mirëpri  , edhe  pse  
asgjë  nuk ishte në  favorin  tonë,  arritëm  
të bindim  veten  dhe  të tjerët se, me 
punë  e ma sakrifi ca  arrihet  gjithçka.  Ne   
arritëm të bindim  veten dhe të tjerët se, 
kemi qenë   dhe do të  jemi  faktor  në zh-
villimin  e gjithanshëm   të  kë  j   qyte  . Në
fushën e ndër  mit,  biznesit,  treg  së, ar-
simit, të  kulturës  dhe  të  ar  t, dhe për
këto  i kemi prezantuar veten si një komu-
nitet  vital  dhe  me  shume vlera.

Nuk  kam të  njëj  n vlerësim  për  poli-
 ken,  së cilës  i kemi dhëne  

shumë    dhe   gjithmonë  historikisht
jemi   nënvleftësuar prej   saj   pa  marre 
as mirënjohjen   për  kontribu  n  që za-

konisht   e japim në mënyre të verbër!
 Duke   i ditur mjaft mire vlerat e

saj si katalizator i zhvillimit  të një ven-
di,  dua     shmangëm këtë rralle  argu-
men  t poli  k , duke shpresuar   se ne

kemi  në  dore, dhe jemi  në  kohë për
të luajtur  një  tjetër  ‘’arme,,  të fuq-
ishme  për  integrimin tonë  një  jetën e
kë  j qyte  .  Janë bërë shume  vite që  në
mënyre direkt ose  indirekte  kam qenë
pjesë e  jetës kulturore  dhe  artistike 
të  zonës   të Dukagjinit, ndihem  krenar  
për këtë  pasuri  të madhe kulturore  që
arritëm  ta trashëgojmë nga  brezat. Sot,
ajo ndoshta  shihet  me skepticizëm,   si
një formë folklorike të argë  mit   popul-
lor, por jam i bindur se nesër ajo do të
jetë ‘’pasaporta”  dhe krenaria  e  identit
etit  tone  që  dashje pa dashje sulmohet  
nga koha  dhe ndryshimet e saj.

Bota  është  materie   ku  gjithçka
lëviz, e në kohët  e sotme ndoshta pak
më shpejt  sesa   duhet, prandaj  kjo
lëvizje e jona pothuajse  e  pa kontrol-
luar  kërkon  të monitorohet  nga  di-
kush. Prej  shume vitesh vlerat tradicio-
nale, historike,  kulturore   dhe ar  s  ke
të  zonës  të Dukagjinit  kanë pasur  dy
pika  të fuqishme  reference.  Shoqata
“Atdhetare- Dukagjini”,  dhe  Shoqeria
kulturore-ar  s  ke  ‘’Treva, të cilat  janë
bëre  promotorë   të  eviden  mit, pro-
movimit, tëruajtjes  dhe  dokumentimit
të këtyre  pasurive  morale   të
përbashkëta.

Përpara   se të shpreh  opinionin   m
për ak  vitetet  kulturore  të kë  j  fund-
vi  ,  dua  të theksoj  se është më mire të
bësh  diçka,  të jesh pjesëmarrës,  dhe   të
vish duke  u përmirësuar, sesa  të rrish
pasiv  dhe  të marrësh përsipër  rolin  e
kritikut. Është   detyre e intelektualëve, e
njerëzve të shkolluar   dhe të specializuar,
që me angazhimin e tyre të bëhen   pikë 
orientimi dhe referimi për masat dhe
mos  të hesh  n  apo të bëhen  bashkë-
fajtorë për  koncepte  konservatore  apo
interesa  ekonomike.

Të  bëhesh  pjese  e jetës  kulturore 
të kë  j qyte  , nuk  është e lehtë, duhet 
patjetër të kapërcesh disa barriera  dhe  
të  lidhësh  disa fi je  të  padukshme që nuk 
janë  aq të thjeshta .... Në muzike,    në 
letërsi,    në  sport   e në shumë  fusha  
të  tjera suksesi   individual  i  bijve  të  
kësaj zone, me emrin  Dukagjini,  tashmë   
është   i  evidentuar, por më shume se
kurrë dhe më shumë  se kushdo  ar  stët  
duhet  ta gjejnë gjuhën    e komunikim-

it.   Ligji  i xhunglës, apo  klasifikimet  
mesjetare  më  pak  se kudo mendoj
se, nuk  duhet   të  aplikohen në  këtë
fushe.

Këtu  është  momen  n  për  të
vlerësuar rolin   e Shoqatës “Atd-
hetare-Dukagjini”,   e cila  për  shumë  
vite  nëpërmjet  medias  të shkruar 
dhe vizive,  nëpërmjet, botimeve, 
simpoziumeve shkencore, dhe mani-
fes  meve  kulturore, ka arritur     
japë një dimension tjetër emrit tonë 
të  përbashkët. Poetët, muzikantët, 
këngëtaret,  por  edhe  gazetarët  janë 
mjaft aktive  në punën  e tyre gjatë  
gjithë vitit, por ndoshta në   ditët  kur  
presim dhe  përcjellim   vitet  edhe  an-
tenat  e tyre çorientohen  pak.

Duke  dashur  të  jenë  sa  më    sim-
pa  zantë  të  tyre,  për  të marre pjese, 
darka  shoqërore apo  festa  të  fsha-
trave dhe lokaleve,  të  tradhtuar   edhe 
nga etja  e televizioneve lokale për 
të transmetuar çdo gjë që  sjell  lek, 
shpesh punojnë kundër  preformancës 

te tyre ar  s  ke,
Nuk jam  kundra  mendimit  që njerëz-

it  ta mposh  n stresin,    presin dhe    
përcjellin   vitet me këngë  e me gëzim 
, por edhe  të rikthesh  dhe të  reklam-
osh kohën e gos  ve dhe  të   ndrikullave 
si tradite. Kjo nuk me duket  progres. Të  
organizosh  nga çdo fshat dhe nga çdo lo-
kal  festa, të shpenzosh dhe  të  bësh si-
kur argëtohesh  në  mënyrë krejt vulgare, 
është    mesazhi    më i keq që  që ju japim 
brezit  të  ri   në emër  të dashurisë  për  
traditën.

Manifes  mi  kulturor   ‘’Zëri   i Vël-
lazërimit”  apo   ‘’Nata Tradicionale  e  
folklorit” janë diçka   krejt  tjetër,  janë  
një  vlerë  jo  vetëm e organizatorëve,
por  në radhe të pare e qyte  t të Shko-
drës, janë  një vlerë  e kulturës nacionale 
të hapësirës Shqiptare. Kam  pasur  ras  n  
të  jem pjesëmarrës dhe kontribuues  në  
të  dyja  këto  evenimente dhe  jam ndier  
vërtet  krenar  për suksesin  dhe  jehonën 
që ato kane pasur. Ato  do të mbeten pa-
dyshim dy nga pikat kulmore  të veprim-
tarive kulturore të vi  t që përcollëm.

Profesorë, ar  ste, intelektuale,     dhe  
njerëz të thjeshtë   kanë shprehur dhe
vazhdojnë të shprehin konsideratat  më  
të  larta për mesazhin dhe vlerat e tyre. 
Në se për të parën është shkruar gjatë, 
sepse  ajo është  zhvilluar  në  pranverë,
tek ‘’Nata Tradicionale  Folk ‘ 2014” do të  
ndalem pak.

Për  7 vite   rresht,   në  tempullin e kul-
turës të  kë  j  qyte  , tradita muzikore  e
zonës  së Dukagjinit  e  thotë  fjalën  e saj  
në mënyrën më  dinjitoze. Aty  është  sjell  
e ruajtur   dhe e pasqyruar  në art, his-
toria  doket  dhe  zakonet  tona,   aty  
janë   shpalosur  vlerat  e çdo personi   që 
ka nderuar  dhe kontribuar për  emrin  
tonë  të  përbashkët. Të  gjitha ato  mate-

riale  muzikore dhe letrare   të realizuara
mja   mire ar  s  kisht    janë  tashmë  në 
internet,  në  televizorët  lokale   dhe
nacionale,  në  arkivat    tona. Pra,  janë
një  vlerë dhe  një thesar më shume për 
ne.  Secili, që ka qenë pjesë  e kë  j spe-
ktakli, duke marrë  pjesë,   me kontribu-
 n  fi nanciar    apo preformancë  artistike

duhet  ta kuptojë se, aty përmasat  e
 j   janë ma shumë  se  vetvetja.

Duke  sjelle çdo vit krijime të reja , 
duke pasqyruar çdo vit diçka të veçantë,
tashmë   ky  ak  vitet  ka hyrë në  listën
e veprimtarive kulturore të Ministrisë
të  Kulturës  dhe do të  jetë i përvitshëm
në bashkëpunim me Drejtorinë e Teatrit
‘’Migjeni” Shkodër.

Ashtu  siç  sakrifi kuam  dhe  këmbën-
gulëm  ne,   për  të marr vendin që na 
takon në jetën kulturore të kë  j qyte  ,
ashtu duhet  të ndihet  i interesuar  secili
nga ju për  të sjell  idetë dhe mendimet e
tij te Shoqata “Atdhetare-Dukagjini” apo
tek Shoqëria  Kulturore-ar  s  ke ‘’Treva”.
Këto janë vërtet organizma vullnetare, 
por janë pronë dhe pasuri e jona e për-
bashkët.

Askush  nga ne se ka statusin, për të 
fol  në emër  të  përgjithshëm, por   ata
që  kanë respektuar  dhe nderuar  emrin 
e  Dukagjinit,  në çdo kohë  janë  shpër-
blyer  me   mirënjohjen e brezave  dhe kjo
nuk është pak- Asnjëherë  kë  j  komunite-
 , nuk i kane  munguar  vlerat  as poten-

cialet  njerëzore, intelektuale  apo fi nan-
ciare  për  të jetuat  dhe mbijetuar, por   
vesh  ato në shërbim të vetvetes  apo të
shoqërisë, ky është  një raport   që  kërkon
vërtet  kod sekret  për  ta  deshifruar.

E shkrova  këtë ar  kull  duke folur me
terma të përgjithshëm,  pa përdor  bu-
tafori  apo emra konkrete, duke qene i
bindur  se kambanës që unë po i bije di-
kush  do  ta  dëgjojë!?

 Krijuesit   dhe  poetët  janë  të  parët  që
e ndiejnë  erën  e ndryshimit ndaj   ju ftoj
që  të jemi më   të  bashkuar  se  kurrë,
sepse duket  se koha do të na përball  
me një realitet  dhe sfida  krejt të reja.
E  përcollëm  një vit   dhe  kemi  fi lluar
një   tjetër, secili veç  e  veç,  por detyri-
misht   në  një  marrëdhënie  me njëri–
tjetrin,  sepse  e  lle  është jeta. Me një
realitet të ri shoqëror,  në  një qeverisje të
re poli  ke dhe së shpej    me një ndarje
të re administra  ve, me një  brez  të  ri
që,  jo vetëm brenda familjes, por  edhe 
në shoqëri  dhe  mënyrën e jetesës  që 
është një mentalitet  të ri, na  on ne,
njerëzit  e  ar  t dhe të kulturës  të  ecim
me një  tjetër hap.

 Të  kesh disa  dhunti personale  apo
një talent  të veçantë në një fushe cak-
tuar, është  një dhuratë e Zo  t, por të 
lu  osh  dhe  të punosh për  të qenë ar  st
në shpirt dhe atdhetar në zemër   është
një kënaqësi e veçantë.

Duke ju uruar të gjithë  shqiptareve,  
dhe veçanërisht   banoreve  të   Du-
kagjinit  kudo  që  ndollën një vit  sa  me  të
mbare, dua   ta mbyll  ma kaq  këtë shkrim
. Nëse kolegët  dhe  bashkëpunëtorët  e
mi mundem  të gjej edhe forma  të tjera
për    falënderuar  dhe uruar,  por  lex-
uesit  e gazetës ‘’Dukagjini”,  veçanërisht
dashamirësit  e  artit  dhe   emigrantet
i falënderoj   dhe  i uroj përzemërsisht,
sepse  ata  janë  frymëzimi, mbështetja
dhe katalizatori   i  punës  tonë.

PRESIM  DHE PËRCJELLIM  
VITET   ...!?
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Nga: Smajl Bala
Shkollave katolike në Shkodër, më 17

tetor 1877 i shtohet edhe kolegja saveri-
ane, me themelues At Luigj Mazza, i cili, 
edhe pse mësues i ri, i dhuroi prej pasur-
isë së  j kësaj shkolle 1100 napolona ar.
Hapja e kësaj shkolle u arrit edhe në saje 
të 22 qytetarëve shkodranë nga paria e
besimit katolik, të cilët në një takim që
patën me drejtorin e fi nancës të vila-
je  t të Shkodrës, i parashtruan nevojën
e hapjes së një shkolle të mesme, duke
e pajisur atë me mjetet e nevojshme
për një funksionim normal. Kontribu  t
të jashtëzakonshëm fi nanciar të At Lu-
igj Mazës iu shtua edhe ai i besimtarëve
katolikë, të cilët arritën të mbledhin edhe
500 napolona ari, të cilat do të shërbenin
për ndër  min e shkollës.

Më 17 tetor 1877, në kishën e vogël 
të jezuitëve, u mblodhën qytetarët shko-
dranë, familjet e 30 fëmijëve (nxënësve të
parë) të kësaj shkolle dhe para tyre At Zef 
Lombardini i paraqi   popullit ins  tu  n e 
ri që mori emrin e “Sh’Françesk Saverit”, 
duke u shprehur, ndër të tjera, se “...do të
delte për dobi e nder të qyte  t”.

Stema e kolegjit është e përbërë nga
shqypja kombëtare, në anë të së cilës
shkruhet: “Për Zot, për Atme e Për-
parim”.  Redaktor në këtë kolegj emëro-
het P.Ambroz Marlaskaj. Në vi  n 1878-
81, zv/redaktor ka qenë At Luigj Mazza,
madje për drej  min e kolegjit u pat ngritë
edhe një komision me persona të njohur
katolikë të qyte  t: Sima i Zef Simonit,
Cin Suma, Gjek Muzhani, Simon Shiroka, 
Ndre G.Llupi (Melgushi), Ndrek Shiroka, 
Pashko Serreqi.

Në vi  n 1888, Austro-Hungaria e sub-
vencionoi me 4000 fr.ari në vit, shumë
të cilën më vonë erdhi duke e rritur. Me
shkatërrimin e Perandorisë Austriake në
vi  n 1919, shkolla më pas mori subven-
cione nga Italia.

Mësimet në shkollë jepeshin falas, por
vetëm në fi llim nxënësit ishin të detyruar
të paguan taksën e shkollës.

Ndërtesa e kolegjit ka qenë ndër më të
bukurat e qyte  t të Shkodrës, madje në
vi  n 1890 ajo kishte sallën e teatrit me
një kapacitet prej 450 vendesh.

Kolegji saverian, përmes programit
mësimor, arrinte t’u jepte fëmijëve dije
shkencore e kulturë të gjithanshme ba-
shkëkohore. Deri në vi  n 1913 lëndët
ishin: shqipja, la  nishtja, italishtja, frëng-
jishtja, matema  ka, fi zika, historia, gjeo-
grafi a merceologjia, sta  s  ka, viza  mi.
Prej vi  t 1914 kolegji qe me gjashtë klasa,
tri teknike e tri tregtare, në vitet 1914-
1916 me katër klasë reale (prak  ke) e dy
tregtare me programe të përpunueshme,
në vitet 1919-1925 ka gjashtë klasa tre-

gtare e normale, me mësime të karakterit 
pedagogjik Në vi  n 1926, kolegji ndrron
kah, nisi gradualisht të lërë drej  min tre-
gtar e të kalojë në gjimnazin klasik.

Në shkollën jezuite, shqipja mësohej si 
lëndë më vehte, krahas mësimeve të tjera 
që jepeshin në italisht. Deri në Kongresin 
e Manas  rit të vi  t 1908, në këtë shkol-
lë shqipja shkruhej me alfabe  n e vjetër 
të Veriut, ose me atë tradicional, më pas 
sipas alfabe  t të shoqërive “Bashkimi” e 
“Agimi”.

Shkolla, në vi  n 1888 pësoi ndryshi-
me në përmbajtje dhe në organizim, me
qëllimin që shpejt të kalohej në krijimin e
një gjimnazi klasik. Kështu që nga ky vit, 
kolegji mund të quhet “Gjimnaz klasik”.  
Nga fi llimi, deri në vi  n 1916, shkolla ki-
shte katër klasë reale dhe dy klasë tregta-
re, me programet e mëparshme. Nga vi   
1919 deri në vi  n 1925 përbëhej
prej katër ose gjashtë klasash tre-
gtare e normale, me të mesmen
pedagogjike. Në fund, në vi  n
1926, kolegji kaloi në një gjimnaz
modern.

Ndërtesa e parë shkollore ka
qenë shtëpia e zotërinjve Llu-
pi-Mëlgushi në zemër të qyte  t,
në një vend të qetë ku mësimi zh-
villohej normalisht, larg zhurmave
të rrugës. Për t’iu përshtatur sa
më mirë kërkesave të shkollës,
u bënë adap  met përkatëse, në
mënyrë që vijueshmëria mësim-
ore të mos haste asnjë pengesë,
por dhe të ishin kushtet op  male
edhe për stafi n pedagogjik, që të bënin 
punë shkencore e akademike, por edhe
nxënësit veprimtari të ndryshme ar  s  ke. 
Edhe pse pat pengesa nga qeveria turke, 
Austria i qëndroi ga   dhe u bë mbës-
htetje për shpenzimet eventuale. Saloni 
u zbukurua hijshëm nga piktori i kishës, 
mjeshtri Pr.Moschini.

Një kat i ri iu shtua ndërtesës në vi  n 
1906. Në këtë vit ndërtesa meremetohet 
pasi pësoi dëm  me nga tërme   shkatërr-
ues i vi  t 1905. Në vi  n 1914, në vendin
ku familja Guga kishte pasë oborrin, u 
ngrit një ndërtesë dykatëshe, ndërmjet 
shtypshkronjës e salonit, që u pat lënë 
për shkollë fi llore.

Në relacionin e konsullit të Austrisë
në Shkodër, shkruhet: “Seminari, i cili po 
ndërtohet me lejen e qartë të guvernato-
rit, ishte vetëm një shkollë krishtere dhe
aspak kishë, siç deklaron komisioni turk. 
Ndërtesa nuk është zgjëruar aspak në 
mënyrë të papërshtatshme, por aq sa kjo
ishte patjetër e domosdoshme, me qëllim 
që të zajnë 40 nxanës bashkë me perso-
nalin mësues. Në fund të ndërtesës ajo po
ngrihet me shpenzimet e Austrisë. Pran-
daj ajo duhet respektuar si prej mexhli-
sit, ashtu edhe prej popullit dhe mund t’i 
nënshtrohet vetëm gjykimit ma të naltë
në Stamboll”. (Bëhet  alë për rrëzimin e
pjesës së shtuar – shënimi im, S.B.)

Në relacionin tjetër shkruhet: “Në
qershor 1856 ndodhi një katastrofë e va-
jtueshme. Kjo ishte prishja e seminarit të 
ri, në kundërsh  m me edukimin e pri  -
ërinjve nacionalë...dhe për ndër  min 
e  j është dhuruar një shumë prej 800 
fr.ari. Ins  tucionet morën përsipër 3000 
fr.ari në vit për mbajtjen e  j. Tenta  vat 

kishin fi lluar që në vi  n 1843. Më poshtë,
relacioni vazhdon: “Në vend që të ngulet
këmbë me e mbajtë seminarin e vjetër
që ekzistonte atëhere, ku përga  teshin
11 nxënës për detyrën e pri  it e me i ba
heshtazi a  j disa riparime e adap  me të
përshtatshme dhe me e ngritë përpari-
min, nivelin e mësimeve dhe të edukatës
që kishte rënë poshtë për faj të drejtorit
të mëparshëm, peshkopit të soçëm, Dod
Mazzit dhe pasardhësve të  j dhe për
të sjellë mësues ma të disiplinuem dhe
duke vu në konditë të domosdoshme me
e brak  së ins  tucionin e vjetër, i cili deri
tash nuk ishte kërcënue nga asnjë anë,
sepse gjindej afër një xhamie dhe pro-
pozoi blerjen e një shtëpie prej 10.000
fr.ari dhe adap  min e saj për një semi-
nar, projekt të cilin e kundërshtoi pesh-
kopi Tapic. Veç kësaj, mjetet e ndër  mit

që dha Austria dhe Propoganda në Romë
ishte vetëm 12.000 fr. Prandaj u ble shtë-
pia tjetër (e Çobajve) për 6000 fr., por ato
nuk mja  onin për me e transformue atë
shtepi. Kështu që sa të fi llojnë ndër  mi,
u kërkua dërgimi i kis  t të parë për semi-
narin, i subvencionuar 3000 fr. në vjetë.

Në kolegjin saverian gjuha shqipe u
dha si lëndë e posaçme. Lëndët që zh-
villoheshin këtu ishin: gjuha shqipe, ita-
lishtja, frëngjishtja, gjermanishtja, turqi-
shtja, matema  ka, fi zika, shkencë natyre,
shkenca tregtare, sta  s  ka, historia,
gjeografi a, viza  mi, fi lozofi a morale, re-
ligjencë apologji  ke, tagre natyre, civile,
tregtare, edukatë fi zike si dhe gjuhë e lirë,
la  nishtja. Shkolla ishte me gjashtë klasa,
tri teknike e tri tregtare të nalta.

Një ndër qëllimet kryesore të kole-
gjit, por jo i vetmi, ishte edukimi fetar i
nxënësve, qëllimi më i shenjtë dhe më i
parë i veprimeve të kolegjit e njëherit
edhe mjet i fuqishëm për edukimin civil e
traj  min shpirtëror të tyre. Për realizimin
e qëllimeve mësimore-eduka  ve përdor-
eshin forma të ndryshme pune përmes
një pune gjithëvjetore të stafi t pedagogjik
dhe të një baze materiale-didak  ke të la-
kmueshme për kohën. Prak  kohej ndarja
e nxënësve në grupe, bëheshin provime
të hapura, zhvilloheshin konkurse. Fitue-
sit nderoheshin me çmime.

Mësimet në kolegj zhvilloheshin para
dhe pasdreke. Në përbërjen e  j ai mbli-
dhte djelmëninë e të tre religjioneve në
Shkodër: katolik, ortodoks dhe mysliman.
Po ashtu edhe mësuesit (profesorët) u
përkisnin tre besimeve fetare dhe shumë
prej tyre ishin fi gura të njohur në fushë
të mësuesisë. Mësimet këtu ishin pothuaj

të njëllojta me seminarin. Redaktorët lëv-
iznin sa nga një shkollë në tjetrën. Shkolla
drejtohej nga Urdhëri i Jezuitëve.

Në këtë shkollë, me deklarim të Mbre-
 t, emërohet mësues Cin Cepuli. Emërimi

i  j nga ana e mbre  t u bë pasi Cini kishte
fi tuar konkursin për këtë vendpune.

Në vite në këtë shkollë qe një numër i
madh i mësuesve, si: At Luigj Mazza (the-
meluesi i saj), Filip Ashiku, Gaspër Benus-
si, Musa Efendi Boriçi, Fejzullah Efendia, 
Fejzi Efendia, Pashko Gurakuqi, Ma   Lo-
goreci, Mark Harapi, Pjetër Gjura, Pjetër
Marubi, Gaspër Mikeli, Jak Junga, Gjush 
Sheldija, Ndoc Vasija, Gjon Bazhdari, Luigj
Naraçi, Kolë Thaçi, Gjon Shiroka.

Në bankat e kësaj shkolle janë ulur shu-
më prej atyre që u bënë personalitete të 
shquara në shumë fusha të jetës, midis të
cilëve edhe Faik Konica, Luigj Gurakuqi,

Donad Kur  , Ma   Logoreci, 
Gaspër Mikeli, Zef Harapi,
Ethem Osmani, Karl Guraku-
qi, Selaudin Bekteshi, Gjush
Sheldia, Ndoc Rankolli, Vasil
Stafa, Qemal Stafa, Filip Shi-
roka, Teufi k Bekteshi, Kolë
Mirdita etj.

Shkolla kishte dy kabinete,
një fi zike e një kimie. Këtu u
themelua shoqata “Leka”.
Në këtë shkollë u botuan
412 libra shkollorë, midis
të cilëve po përmendim: 16
grama  ka, 1  alor, 19 libra
shkencorë, 5 libra letërsie,
6 libra histori-gjeografi e, 34

libra këndimi e edukimi. 
Kolegji i jezuitëve u bë i njohur edhe

për muzeum ndër më të zëshmit për ko-
hën, një sallë teatri, ku jepeshin shfaqje
dhe viheshin në skenë drama e tragjedi.
Kaq i organizuar qe, sa kolegji pat edhe
hymnin e  j, të shkruar nga Dom Lazër
Shantoja. Ndërkohë MA kërkon nga kjo 
shkollë të dijë se sa orë mësimi në javë 
dhe cilat lëndë jepen e në cilat klasa.

Në një takim që ka organizuar në këtë
kolegj, prefek   i Shkodrës i asaj kohe,
Xhafer Ypi, në  alën e mbajtur është
shprehur: “Prandaj gëzohem m’u gjet sot 
në kte vend, si po bje me konstatue e bot-
nisht po më kande me dëshmue, epet nji 
edukatë letrarishte, shkencore e morale
vërtetë e mirë tejet. i kjo  ë lavdi epro-
rëve e profesorëve të ksaj kolegje. Këtu
jepet traj  mi i shëndoshë i asaj djemnie
që ka me kenë kurrizi i Shqypnis s’onë të
njo  me si Kom e Shtet i pavarshëm”.

Kolegji dallohej nga shkollat e tjera
edhe nga fak   se në të mësoheshin gjuhë
klasike, me një program më të ngjeshur.

Në zba  m të ndryshimeve të Statu  t
Themeltar Mbretëror të neneve 206, 207, 
në vi  n 1933 Kolegji Saverian (gjimnazi)
suprimohet (mbyllet) dhe nxënësit e kësaj
shkolle fi llojnë mësimet në Gjimnazin e
Shte  t, kurse ato të fi llores në shkollen e
re në fushën “Hasan Riza”, nën drej  min
e Kolë Demës, këshilltar i shoqatës “Leka”
(Është  ala për shkollën e Re “Dugajtë e
Reja” e hapur qëllimisht për nxënësit e
shkollave private që u mbyllën në këtë vit
– shënimi im, S.B.).

Shkolla ka arritur të ketë deri në 362
nxënës.

Kolegji saverian (Shkolla Jezuite)



12nr. 123 Janar 2014

+ +

+

+

cmyk

REDAKSIA
Kryeredaktor: Lazër Kodra
Redaktorë: Lazër Stani, Roza Pjetri, Prelë Milani, Luigj Shyti, Suela 
Ndoja, Zef Nika, Zef Gjeta, Lulash Brigja

Kohë më parë, vertetë që nuk e kisha
besuar se një ditë që do t`I përkiste së ar-
dhmes, do të jepej ras   të fl isja në këtë
podium të nderuar për Z.Ndue Ftoni, dhe
njëkohsisht do të asistoja në këtë nderim
që këshilli bashkiak I qyte  t të Shkodrës
I bën zotrisë në  alë. Kjo për një arsye
shumë të thjeshtë: Ashtu siç ishim të mb-
yllur brenda vetes, ku bënim sikur ishim 
të vetëmja  ueshem për çdo gjë, ku “lum-
turia’ fi llonte e mbaronte vetem me ne;
ku “arritjet” na përkisnin vetem ne; ku di-
elli “binte e shkelqente” vetem në
tokën shqiptare, ishte e vësh  rë
të mendoje për një botë tjetër,
së cilës I kishim veshë epitete nga 
më skandalozet. Por ja që edhe
në mes të kë  j herme  zmi abso-
lute gjallojnë njerëz me ndjesi të
brëndshme aq të fuqishme sat ë
përfytyrojnë realite   të reja të një
bote plot ngjyra e gjallëri. Një prej
tyre, e them me plot bindje se ka
qënë dhe vazhdon të jetë Ndue
Ftoni.

Ndue Ftoni, ka lindur dhe 
është rritur në gjirin e një familje
tradicionale  pike dukagjinase, i
mbështjellur me petkun e dshu-
risë prindërore, nën ndikim e 
“biblës’ së porosive për të qënë
I denje në jëtë, mes zërave e
thirrjeve të bashkëmoshatarëve,
mes osh  mës së lumit e prren-
jëve, nën ndikimin e simfonisë
së përhershme të bilbilave, nën 
përfl akjen  e vete  mave e krismat
e rrufeve, prej të cilave mbro-
hej duke u lutur me gjysmë zëri
“Mëshirë o Zot”! Ësjtë rritur në përbal-
lje me tokën e ashpër, me prerjet e këm-
bëve nga rrasikat e guri grih, me përv-
limet e diellit e pjalmicën e borës, me
librat në çantë dhe barrën në shpinë…
dhe të gjitha këtoiI kanë dhënë kur  min
e duhur jetës së  j. Është për t`u theksuar
se Ndue Ftoni e dashuroj jetën edhe në
ditë të mirë edhe në ditë vësh  të. I fali
asaj gjithë enrgjitë fi zike e mendorë, e 
përqafoi atë, e mbroj   atë dhe e gëzoj e
vazhdon ta gëzoj atë.

E njoh Ndue Ftonin që në moshën e rin-
isë, që atëherë kur ëndrrat i shkëndijonin
në sy, temperament energjik, i shkathët,
atrak  v, i bisedës e i shoqërisë, i spor  t
dhe i tavolinës, i paqës dhe i kundërsh-
 mit, me sy lakmitar e percep  me fi ne

të së bukurës  në rrafshin e konce  t fi lo-
zofi k e ar  s  c, dasmaxhi i zhurmshëm
e plot humor, interpretues i këngës me
çi  eli, i pu  rit hokatar e argëtues dhe i
këngës tradicionale dukagjinase;Këngës
Majekrahu.

Është fatkqësi, por duhet thënë ,se
vendi ynë i dashur nuk qe thuajse asn-
jëherë i mja  ueshëm në dimensionin
njerëzor për të zënë rrënjë e për të çelur
ëndrrat tona. Kjo pamja  ueshmër bëri 
që njerzit e kë  j vendi të brak  sin herë
pas here , dashurin e tyre, Atdheun. A nuk
ndodhi kështu në shekullin e pesëmbëd-
hjetë, në shëkullin e shtatëmbëdhjete, në
të nëntëmbëdhje  n e përfundimisht në

muzgun e shekullit të njezet e njëtë. Të 
rinjtë janë mushkëritë e frymëmarrjes së
një kombi, dhe pikërisht kjo shtresë mori 
udhët e botës herë pas here në kërkim
të qasjes së dimensionit njerëzor dhe 
një jete më të mirë. Të nderuar të pra-
nishëm! Është shumë e vertetë, edhe
pse e hidhur, se ferri ka qendruar dhe 
vazhdon të qenddrojë brenda nesh. Fajet 
tona ua hedhim të tjerëve, për gafat tona 
historike paguajmë kosto të përhershme,
për iden  tetet tona të tjetërsuara e të 

harruara mbetemi si një pellg i shkëputur 
nga kaltërsia liqënore evropiane. Ja, se si 
na  pologjizonte studjuesi Italian Indro
Montaneli tek libri Shqipëria një dhe një 
mijë: Të ndarë fetarisht, të përçarë poli-
 kisht, sociologjisht plot ndryshueshmëri 

dhe ekomikisht të rrënuar. Të gjitha këto 
kanë shkaktuar mbi ne atë lloj trysnie 
në subjek  n tonë, saqë jemi detyruar 
shpeshherë të uurrejmë dashuritë tona, 
e një to ishte Atdheu. Nuk pashë në asnjë 
ak  vitet Evropian apo botëror që ekipe-
ve tona t`u shkruhet Shqipër, por Albani, 
madje edhe në shallat kuq e zi  të sport-
dashësve tanë është i njëj   emer  m. 
Atëherë me të drejtë thotë Kadareja tek 
libri “Iden  te   evropianiI shqiptarëve”
,”Populli shqiptar nuk ka iden  tet gjys-
mak, të sh  rë apo të fshehur pas lajel-
ulesh mashtruese. Iden  te   i  j është
gjithashtu i qartë, pavarsishtë se dikush 
nuk deshiron ta shohë. Shqiptarët janë
ndër popujt më të vjetër të kon  nen  t
evropian, popull themeltar në rrafshin 
e  j, ashtu siç është pranuar gjuha shq-
ipe  nga të gjithë gjuhtarët e mëdhenj, si
një ndër dhjetë apo dymbëdhjetë gjuhët 
bazë të kon  nen  t. Gjeografi a, gjëja më 
kokëfortë në botë deshmon  e para ev-
ropianite  n shqiptar. Zelli I atyre që me 
çdo kusht duan ta zbehin disi këtë fakt
kokëfortë, arrin disa herë të krijojë për-
shtypjen se Shqipëria është në skaj të Ev-
ropës dhe fi ll pas saj nis Turqia, ose Azia. 

Ndërkaq,  kur hedh sytë në hartë vëren 
se gjer në kufi  shtrihen së paku tri shtete 
të tjera:Maqedonia, Greqia dhe Bullgar-
ia. Për të mos përmendur atë që quhet 
“Turqia evropiane”.

Gjeta ras  n që nga kjo foltore të bëj 
këto komente me qellimin e mirë që secili 
prej nesh të mendojë e të gjejë vetveten 
në ekujvalencë të gjërave të dobishme 
për të gjithë ne. Kur e pyeta Ndue Fto-
nin se sit ë lindi ideja për të shkuar në 
Amerikë dhe kush të ndihmoj për këtë?-

Ai u përgjigj:-Vertetë se dikur e kishim 
si mallkim shprehjen “Të tre  ë Zo   në
Amerikë” dhe thuajse tek ne ishte krijuar 
një lloj gogoli, ndërsa unë, ndoshta nga 
një ndikim hyjnor kasha një tjetë ndjesi; 
e përfytyroja Parajsë dhe me të vërtetë 
është një Parajsë tokësore ku nuk jeto-
het pa punë. Kjo ëndërr e imja e fshehur 
desh   Zo   dhe një ditë u bë realitet. Zo   
më ndihmoj për të shkuar atje, ndërsa pas 
mbërritjes ishte njeriu i Zo  t, Dom Prekë 
Ndrevashaj që u erdhi shqiptarëvë në 
ndihmëë si vetë dora e Perendisë. Tek po 
pinim një kafe në një nga lokalet e Shko-
drës, përballë së cilit ndodhej një pallat 
tetëkateësh , Ndue Ftoni më tha:Shihe 
njat pallat…po të betohem se sa të zanë
pijata të vendosura s  vë nga ka   I parë 
në të te   n i kam larë me duart e mia në 
Amerikë. Vete me vete thashë:Ky është 
ai Ndue Ftoni që edhe në kohën e komu-
nizmit, ndaj së cilit paguante gjithnjë kos-
to perseku  ve, mbante këmishë të bard-
hë nejloni me kano  re! E në vazxhdim të
punëve të tjera në SHBA e gjejmë pastaj 
dy vite me kamion, si fuurnitor i dhjetra 
restoranteve me produktet e mishit e të 
bylmetrave. Mbaja dy telefona poshtë 

kokës së jastekut,- thotë Ndohja,-pasi ka
qëlluar që të zgjohem prej gjumit kater-
pesë herë në natë për të bërë furnizime 
sipas kërkesave që kishin restorantet. 
Insiataiva është më e mira se paraja dhe
Amerika sat ë kesh mënd të gjem vënd!
I gjithë ky mund, përpjekje , inisia  vë e
kurajo produktuan arritjen madhore të
Ndue Ftonit, blerjen e lokalit “The Impe-
rial House”, locak I parametrave më të të
mirë me kapacitet prej mijra vendesh.
Që nga ky moment kemi të bëjëm më
biznesmenin e suksesshëm shqiptaro-
amerikanin , Ndue Ftonin. Ndue Ftonit
nuk ia ka zënë frymën paraja, sepse
është fi tuar ndershmërisht, ajo për Ndo-
jën është një sherbëtore e mirë dhe nuk 
pranon t`i bëhet një padrone e keqe.

Bujaria ,zemërbardhësia, deshi-
ra për t`I sherbyer vendit të vet
nuk kanë shterruar tek Ndoja,
por përkundrazi janë farkëtuar
e bërë më të qendrueshme në
ndërgjegjen e vetëdijen e plotë të
 j. A nuk është Ndue Ftoni që çdo

vit lëshon një lumë parash për të 
sponsorizuar ak  vitete kulturore-
ar  s  ke, për të sponsorizuar fes-
 me përvjetorësh, për bo  min e

librave ar  s  kë? Edhe në emër të
Shoqatës”Atdhetare-Dukagjini”
dua ta falendoroi Ndue Ftonin,
pasi vetëm për gazetën e ak  v-
itetet e shoqatës jep rreth dy mijë
dollar në vit.

Me ras  n e 100-vjetorit të
shpalljes së pavarsisë ai shtroi një 
banket në lokalin e  j në Michi-
gan me pjesmarrjen e 1200 shq-
ipatrëve më banim në Amerikë.
Dhe sa për dijen vetem në Michi-
gan jetojnë mbi 100 mijë shq-
iptar. Sikur të ishin edhe disa të
tjerë si Ndue Ftoni, atëherë edhe
vendi ynë do të ishte më i mirë!

Ndue Ftoni nuk besoj të ketë paguar para
për t`u takuar me ish presiden  n Klinton
apo me senator e kongresmenë ameri-
kan, por është puna dhe kontribu   i  j
që i rritë nderën dhe emrin në Shqiperi 
e në Amerikë. E shtrova atë banket me
ras  n e 100-vjetorit të shpalljes së pa-
varsisë, si detyrim ndaj atdheut  m, ndaj
miqve  e shokëve në SHBA, si përmbushje
të një ndjenje krenarie për vendin  m,
dhe a e beson se ak  vite  n e kam çelur
me këngën tradicionale dukagjinase me
Këngën Majekrahu. Po si he burre i dheut
nuk e dëgjova një të  llë këtu në Shkodër
në ak  vitetet folklorike të funvi  t? Unë
gjej ras  n të falenderoj këshillin bash-
kiak të qyeteit të Shkodres, që u gjend
i gatshëm për të nderuarkëtë fi gurë të
veçantë në rrafshin e kontributeve fi nan-
ciare në mbështetje të zhvillimit të ar  t
dhe kulturës në këtë qytet e më gjerë.

Të nderuar të pranishëm! Me ide të 
ndryshme, qellim të njëjtë ndaj atdheut
tonë, e me vullnete të mira nesër mund
të jemi shumë më mirë. Shembullin e
kemi. Ai e ka emrin Ndue Ftoni.

Lazër Kodra

NDUE FTONI-NJË HISTORI SUKSESI
ME RASTIN E DHËNIES SË TITULLIT “MIRËNJOHJA E QYTETIT” SHKODËR


