Botim Periodik i Shoqatës Atdhetare “Dukagjini”, Viti i VIII i botimit, nr. 123, Janar 2014
Nr. Llog. UNIONBANK 510367047020112, Shkodër - Albania, Tel. 00355683191817, internet: www.shoqatadukagjini.com, Kryeredaktor: Lazër Kodra, Çmimi 30 lekë / 1.5 euro

“DUKAGJINI” DUHET
Nacionaliteti
2
TË RROJË
shqiptar gjendet në
një moment pozitiv
dhe shpresëdhënës
Nga LUIGJ SHYTI

+

Mbi kryet e komuniteƟt
Dukagjinas që banojnë në
Shalë, Shosh, Pult, Shllak dhe
Temal po sillen “ré” që duket
se barƟn me vete stuhi. Kjo
stuhi nuk vjen nga zoƟ, por
duket se po gatuhet nëpër
zyrat e shtetarëve, ashtu, në
heshtje, pa një projekt publik konkret, pa një diskuƟm
e marrje mendimesh, pa një
arsyeƟm të hapur.
Forma e re e ndarjes administraƟve, ose siç quhet
ndryshe reforma, e territorit
të Shqipërisë është jo vetëm
e nevojshme, por e domosdoshme. Ka komuna dhe,
veçanërisht, fshatra qe janë
radhuar 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 invesƟme
më të mëdha, më të përqendruara dhe më të fuqishme
për rritjen e mirëqenies së
komuniteƟt.
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INTERVISTË ME LAZËR STANIN, SHKRIMTAR
DHE PUBLICIST
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 nacionaliteƟ shqiptar sot?
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Nata tradicionale – TREVA FOLK-2014

+

Është kthyer në traditë që në çdo fundviƟ grupi arƟsƟk i Dukagjinit të japë koncert
në teatrin “Migjeni”, ne te cilin edhe ketë vit, për të shtaƟn vit radhazi, me 22 Dhjetor,
u organizua koncerƟ “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 Ɵllë në teatrin “Migjeni”,
në këtë Tempull të arƟt 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 akƟvitet arƟsƟk i Ɵllë, cilësia
e të cilit ka pasur progres nga viƟ 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 -

RREZIKOHEMI NGA
“TË MËDHENJTË!”

Nga RAMAZAN ÇEKA
poet popullor
Nuk është e lehtë që në përmasat e këƟj shkrimi të përshkruhet e të thuhet gjithçka rreth një figure me vlera kaq të
mëdha në fushën e arƟt dhe muzikës, që i kalon kufijtë kombëtarë, siç është kompozitori i shquar shkodran, Mark Kaftalli.
Përveç talenƟt, që u lind bashkë me te, ishte dhe djepi që
rriƟ shumë arƟst të shquar, ai që e përkundi me melodi dhe
këngë të cilat u bënë që në fëmininë e Ɵj një ushqim që do të
rriste një talent të madh.

ESE… nga Lazer Kodra
Tradicionalisht në
n Shqipëri flitet vetë
t m për njerë
r z
t më
të
m dhenj, ndë
d rsa realisht SHqipëria, për fatin dhe
hyzmë
m tin tonë
n të
t keq që i bëjm
ë më, mbetet akoma shumë
m
e vogël ! Togfjalshi “njeri i madh” e ka humbur kuptimin e drejtë
tëpërdrejtë
t , që do ttë thotë
t :I madh nga
përmasat trupore. E në
n kohë
h t e vona për një
j njeri ttë
tillë
l përdoret mbimri, disi ironik -“madhosh”.
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vizitoni faqen tonë të internetit me adresë:

shoqatadukagjini.com
Mundësoi
BoƟmin:
NDUE
FTONI

Sa i madh!
+
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Mbi kryet e komuniteƟt Dukagjinas që banojnë në Shalë, Shosh,
Pult, Shllak dhe Temal po sillen “ré”
që duket se barƟn me vete stuhi.
Kjo stuhi nuk vjen nga zoƟ, por
duket se po gatuhet nëpër zyrat e
shtetarëve, ashtu, në heshtje, pa
një projekt publik konkret, pa një
diskuƟm e marrje mendimesh, pa
një arsyeƟm të hapur.
Forma e re e ndarjes administraƟve, ose siç quhet ndryshe
reforma, e territorit të Shqipërisë
është jo vetëm e nevojshme, por
e domosdoshme. Ka komuna dhe,
veçanërisht, fshatra qe janë radhuar 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 invesƟme më të mëdha, më të
përqendruara dhe më të fuqishme
për rritjen e mirëqenies së komuniteƟt.
Në këtë reforma pa tjetër që do
të preken edhe Komunat e komuniteƟt tonë, Dukagjinit, për të cilat
jemi edhe më të interesuar sepse
ka të bëjnë me të kaluarën, të sotmen dhe të ardhmen e këtyre zonave.
Shala, Shoshi, PulƟ, Shllaku, Dushmani dhe Temali janë të vendosur në këto territore prej shumë
shekujsh, jo kanë jetuar, por vetëm
kanë mbijetuar midis shumë
vëshƟrësish 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 ruajtura me rreptësi. Ishin të lidhur me
ato bjeshkë nga të cilat u merrnin
me zor bukën e gojës, ushqimin për
bagëƟtë, 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 flitet 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 mundshme.
Bashkimi duhet të jenë sa më
afër realiteƟt që i lidhe këtë komunitet, këto territore. Dukagjini
ka qenë dhe është një zonë me
të kaluar shumë të vëshƟrë por
edhe me emër dhe histori mjaŌë
të hershme dhe të mirë, të qëndrueshme, ka ruajtur traditat, kulturën, historinë, gjenezën, doket
dhe zakonet në mënyrën më të
mirë të mundur. Kjo për vetë fakƟn e qëndrimit të bashkuar, vendosjes për të jetuar me më shumë
vëshƟrësi natyrore dhe historiko shoqërore por për të mos shkatërruar të kaluarën e Ɵj të mirë, ato
tradita që u ruajtën ndër shekuj,
e traditat e mira tua transmetojë
brezit të ri dhe atyre që vinë. KomuniteƟ 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 jetuar midis atyre maleve kryelarta.
Malet u bënë pjesë e jetës dhe gjakut të këtyre malësorëve dhe prej
tyre morën edhe krenarinë dhe
qëndrueshmërinë. Domosdoshmërish duhet që përveç numrit
të banorëve apo votueseve duhet
të shikohet edhe hapësira gjeografike, 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 kooperaƟvave bujqësore ishte një e Ɵllë nga Liqeni i
Shkodrës e deri në Alpet Shqiptare,
dhe paƟ 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
HoƟ i Ri e deri në Kufirin shtetëror
me Malin e Zi do të ishte e keqja
më e madhe që mund Ɵ bëhet këƟj
komuniteƟt në organizimin territorial. Territori që po diskutohet gojë
në gojë e vesh në vesh (që duket
se nuk është pa gjë) ka një sipërfaqe sa gjithë pjesa tjetër e rrethit
të Shkodrës, në mos më shumë.
Atëherë si mund të përfshihet
gjithë ky territor në një Komunë që
Ɵ shërbejë mirë edhe banorit thethjan edhe banorit në afërsi të HoƟt
të Ri, edhe aƟj afër Qafës së Bëshkasit edhe aƟ që është në Breg të
Drinit në Toplanë, apo Koman, etj.
Më e mira do të ishte bashkimi
i Shalës, Shoshit dhe PulƟt në një
Komunë, me emrin “Dukagjin” dhe
Shllaku e Temali në një Komunë,
me emrin “Shllak”, ose, ose, maksimalisht që mund të ndodhë është
që të bashkohen Shala, Shoshi,
PulƟ, Shllaku dhe Temali në një Komunë me emrin “Dukagjin”. Edhe
po të shikohet në numrin e shkurƟmit të Komunave është mjaftueshëm që nga pesë të mbetën
dy, d.m.th do të shkurtohen 60% e
tyre . Nuk besoj se do të shkurtohen 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 Komunës 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 shfletuar shtypin e përditshëm shikohet se Qeveria ka vendosur disa kritere, sipas zonave,
dhe këto krijojnë mundësi të plota
që Shala, Shoshi dhe PulƟ të përbëjnë një Komunë. KomiteƟ Rajonal i Prefekturës nën drejƟmin
e PrefekƟt është shumë i rëndësishëm, prandaj duhet të jenë
maksimalisht i angazhuar në këtë
ndërmarrje me shumë rëndësi, të
njohin deri në hollësi territorin në
të gjitha drejƟmet, konfigurimet
gjeografike dhe demografike, të
mendojë me shumë përgjegjësi

dhe me bindje shoqërore në shërbim të komuniteƟt dhe të largohen
nga poliƟkat parƟake të ditës. Ky
komitet të mendojë shumë për
perspekƟvën e komuniteƟt, për
të ardhmen e brezave, për bashkëjetesën, harmoninë, ruajtjen e
vlerave historike dhe kulturore,
sepse ruajtja e tyre do Ɵ 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 krahinëformues të tyre, që, sado pak nxjerrim
tash përfaqësues, apo janë punonjës në administratë, nuk do të kemi
mundësinë të arrijmë as minimumin e tyre, pa folur fare për Ɵtullar.
Në se duam që të kenë zhvillim
në këto zona, në se shteƟ mendon
për zhvillimin e këtyre zonave që
aq shumë u përpoqën për të mbijetuar, për Ɵ dhënë atdheut, vendit, krahinës atë që kishin dhe aq
pak morën, kështu duhet të riorganizohen. Në qoŌë 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 demokraƟke, por të vendosur
që të mos bëhen zgjidhje në kurriz 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 Toplanë, që nga Kalaja e Komanit e
deri te Muri i Turkut, etj, duhet ta
themi łalën 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 bashkohen, 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 drejƟm e kanë Kryetarët e Komunave
dhe Këshillave Komunale. Ata nuk
duhet të heshƟn, nuk duhet të pajtohen me ndarje të paarsyeshme
dhe në dëm të komuniteƟt dukagjinas, sepse koha do Ɵ dënojë, brezat do Ɵ dënojnë Të merren masa
pa u bërë puna se pastaj do të jenë
vonë. Zhbërja është e vëshƟrë po
të ndodhë ky bashkim.
Bashkime të pa studiuara, të pa
menduara bëjnë të mundur që të
zbehet e kaluara dhe sotmja, prandaj 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 dukagjinasit që janë larguar nga ato
zona duan që vendlindja e tyre të
jenë e bashkuar.
Kryetarët e Komunave janë të
fuqishëm sepse flasin në emrin e
komuniteƟt, nuk duhet të reshƟn,
por të lëvizin, të diskutojnë deri
në Qeveri dhe jo vetëm një herë,
të kërkojnë mendime dhe të japin
argumente, të kërkojnë ndihmën
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e komuniteƟt që në mënyrë demokraƟke, hapur dhe fort të thonë
łalën e tyre. Pa tjetër duhet edhe
ndihma e intelektualëve të kësaj
zone që nuk janë të paktë.
Kryetarët e Komunave të territorit të Dukagjinit kanë mundësi
dhe duhet të bashkëbisedojnë
dhe bashkëpunojnë midis tyre, të
unifikojnë mendimet e tyre dhe të
komuniteƟt që përfaqësojnë dhe Ɵ
publikojnë ato. Po qe se bashkimi
do të ndodhë mbi bazën e bashkëbisedimit dhe bashkëvendosjes
bashkërisht midis komunave ka
më shumë vlera brenda vetë Komunës, por do të vlerësohet dhe
mbështetet me përparësi nga
shteƟ dhe kjo ka jo pak rëndësi.
Bashkëbisedimi, bashkëpunimi
dhe mbështetja nga Prefektura
është dhe duhet të jetë e madhe në
këtë drejƟm. Prefektura ka mundësi dhe mund të ndikojë shumë në
zgjidhjen e drejtë të këƟj problemi
të madh për emrin dhe territoret
e Dukagjinit. Besoj dhe mendoj se
Prefektura duhet dhe do të punojë
fuqishëm për ruajtjen e idenƟteƟt
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 paraqitur në sesione, dhe simpoziume
shkencore, ka bërë boƟme e publikime, ka kryer studime edhe për
dinamikën e popullsisë, mundësitë
e zhvillimit dhe rritjes së mirëqenies për këtë komunitet, ka ngritur
probleme dhe ka dhënë mendime
për zgjidhjen e tyre të këƟj komuniteƟ 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 argumenƟmesh. Kjo shoqatë ka mendimin
që bashkimi duhet të ndodhë, por
jo jashtë mundësive territoriale
dhe shoqërore, të ruhet etnia, tradita, doket, besimi, gjeneza dhe
lidhjet shekullore sepse është domosdoshmëri e kohës.
Problem me shumë rëndësi
është edhe turizmi, i cili ka filluar
shumë kohë përpara në Alpet Shqiptare dhe që po vjen duke u shtrirë në shpatet e luginat e tyre,
por këto vitet e fundit ka marrë
një zhvillim më të shpejtë, është
zgjeruar dhe pasuruar në llojshmëri. Janë shumë rrugë turisƟke
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 konfiguracion të
Ɵllë gjeografik nuk krijon mundësinë e administrimit dhe menaxhimit
të Ɵj. Qendra e Komunës duhet të
jetë sa më afër Alpeve që të mund
të ndihmohet sa më shumë në zh-
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villimin e tyre, sepse çdo largim i
qendrës do të ndikonte në zbehjen
e tyre, largimin e invesƟmeve, largimin e projekteve, frenimin e zhvillimit që ka pasoja negaƟve shumë
të rëndësishme jo vetëm për zonën por për gjithë rrethin pse jo
edhe për vendin.
I ka ikur koha bashkimit të territoreve që nuk kanë mundësi
bashkimi duke e shikuar problemin
nga shumë drejƟme. ShteƟ dhe
punonjësit e Ɵj duhet të bëjnë të
mundur që të dëgjojnë mendimin
e komuniteƟt në mënyrë të organizuar dhe me përfaqësi nga të gjithë
fshatrat, pse jo edhe diskuƟme të
mirëfillta shkencore. Pa një diskuƟm të Ɵllë çdo bashkim apo ndryshim 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 Ɵj, pa diskuƟme 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, dinasƟ, principatë, sanxhak dhe ka ardhur në ditët tona
i plotë, paçka se në kohën e riorganizimit të viteve ’60 nga shteƟ
komunist u shua zyrtarisht, por e
ruajƟ populli, komuniteƟ, e ruajƟ
historia në memorien e saj. Emri
“Dukagjin” i bën nder Komunës që
do ta mbajë, Shkodrës dhe Shqipërisë, prandaj s’ka se si të mendohet 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 Ɵj 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 vëshƟrësish duke ruajtur gjakun, për të
mos e përzier, për të ruajtur gjenezën 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 komunitet asnjë popull dhe asnjë shtet.
Asnjëri nuk duhet të përpiqet që
të përfitojë kapital poliƟk në këtë
mes, pasi duken hije të Ɵlla. Këtu
ka vetëm mendime, qëndrime
dhe kërkesa për organizim sa më
të mirë dhe duhet të vendoset
për një zhvillim të qëndrueshëm
administraƟv, për një të ardhme
më të mirë të komuniteƟt. Asnjë
ngarkesë poliƟke nuk duhet të nxisë apo ndajë qëndrimet për një
të ardhme të përbashkët të qëndrueshme dhe shumë të rëndësishme të këƟj komuniteƟ.
Jemi vëllezër, kemi më afër
njëri-tjetrin, dhe duhet ta kemi, se
sa kemi poliƟkat parƟake.
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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 prozator i formuar
e me shije të hollë, por edhe si vrojtues
i zhvillimeve shoqërore, a mund të na
thoni, sipas jush, ku është nacionaliteƟ
shqiptar sot?
Shqiptarët sot, pavarësisht
frikërave, pasigurisë, dilemave,
paqartësive, luhatjeve, dyshimeve, janë në një moment poziƟv
të historisë së tyre. Si asnjëherë
në histori, shqiptarët kanë krijuar dy shtete sovrane dhe shqiptarët që jetojnë jashtë këtyre
dy shteteve, në Maqedoni, Mal
të Zi dhe vende të tjera, gëzojnë
më shumë të drejta, më shumë
liri poliƟke, më shumë liri ekonomike, kanë më shumë hapësirë për të zhvilluar idenƟteƟn
dhe kuluturën e tyre. Nga ky
këndvështrim, edhe nacionaliteƟ
shqiptar gjendet në një moment
poziƟv dhe shpresëdhënës të
historisë, me një projekt poliƟk
qartësisht evropian. Krijimi i këtj
realaiteƟ të ri poliƟk dhe projekƟ
evropian i nacionaliteƟt shqiptar
ka ngjallur dhe reagime, frikëra,
pasiguri, dashakeqësi, ka nxitur
dhe veprime të kunderta, ku protagonistë janë edhe një pjesë e
vetë shqiptarëve. Ndoshta për të
kuptuar më mirë mbrapshƟtë që
ndodhin në nacionaliteƟn tonë,
duhet qartësuar dhe koncepƟ se
çfarë kuptojmë më nacionalitet
shqiptar, që unë, duke iu referuar Johann
Goƪried Herderit, do ta quaja, KulturnaƟon. Sipas Herderit NacionaliteƟ është
një bashkësi e krijuar mbi kohesionin
gjuhësor, kulturën dhe traditën e përbashkët. Herderi me të drejtë thekson se
në jetën e një nacionaliteƟ uniteƟ kulturor
dhe gjuhësor është më i rëndësishëm se
uniteƟ poliƟk, shteƟ dhe Kushtetuta. RasƟ i krijimit të NacionaliteƟt shqiptar në
Ballkan, është konfirmim i kësaj teze të
Herderit. Ne nuk u formuam si nacionalitet nga Kushtetuta, për shkak të shteƟt
të fortë që kishim dhe as për shkak të një
uniteƟ poliƟk. Ne u krijuam si nacionalitet 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 historike dhe mbrapshƟve poliƟke, pushƟmeve
të gjata dhe presioneve asgjësuese, gjendur në kufijt e përplasjes se perandorive
dhe qytetrimeve. E kam thënë dhe herë
tjetër se, nacionaliteƟ 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 rastësisht edhe sot një prej emblemave të
nacionaliteƟt 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 poliƟke në të shumtën e
herëve është investuar mbrapsht, herë si
karrierë në shërbim të fuqisë pushtuese
e herë si invesƟm në kundërshƟm më
interesat e nacionaliteƟt tonë. Prandaj e
kam thënë dhe e përsëris, se në formimin
e Nacionalitetit shqiptar dhe në historinë
e Ɵj, nuk kanë asnjë vlerë poliƟkanët që
kanë shërbyer në shkallët më të larta të
hierarkisë së përandorisë osmane apo të
fuqive të tjera dhe janë realizuar poliƟkisht, jo duke u shërbyer shqiptarëve, por
pushtuesve të tyre.
Ka një kohë të gjatë, që debatet për
idenƟteƟn shqiptar nuk pushojnë. Cili
është opinioni juaj, kanë shqiptarët
idenƟtet unik? Për më tepër, a mund të
flitet për një kulturë homogjene brenda
nacionaliteƟt shqiptar?
Një një prej shkrimet të Ɵj të hershme
At’ Gjergj Fishta ka dhënë një kumt dramaƟk: “Tash qi asht ba Shqipnia duhen
përba shqiptarët”. Në kohën e Ɵj Fishta
reflektoi për krizen e idenƟteƟt shqiptar,
pas mëvetësisë së Shqipërisë, zbimit të
Përandorisë Osmane nga trojet shqiptare. Së pari, shekujt e gjatë të pushimit
e kishin bërë gjëmen e tyre, duke goditur, dëmtuar e dëformuar inde të qenësishme të idenƟteƟt shqiptar. Së dyƟ,
ishte frika ekzistenciale në një botë të
rrethuar nga fqinjë agresivë. Së treƟ, ishte
idenƟfikimi 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 shqiptare. Ata ndjeheshin të trembur, të pasigurtë dhe shpresëhumbur në rrugën
e kthimit të tyre historik në Evropë. Ata
nuk e kuptonin se nacionaliteƟ
shqiptar nuk ishte krijuar si një
unitet fetar, por si një unitet
gjuhësor, kulturor dhe historik,
falë edhe urtësisë dhe largpamësisë së rilindasve tanë. Gjithnjë
më ka revoltuar fakƟ që shpesh
në kancelaritë perendimore,
për interesa poliƟkë të ditës, na
kanë quajtur nacionalitet musliman. Evropa ka nacionalitet
Italian, Gjerman, Francez, Anglez, po në termat poliƟkë dhe
as shkencor asnjëherë nuk përdorët termi NacionaliteƟ katolik
Italian, apo nacionaliteƟ protestante 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 rendësishme, thelbësore për t’u ditur
dhe për t’u mbrojtur. IdenƟteƟ
fetar është një element i idenƟteƟt individual dhe jo element
përcaktues në idenƟteƟn nacional. Për fat të keq, liria u ka sjellë
dilema ekzistenciale shqiptarëve.
Një ndër këto është dilema e
idenƟteƟt të tyre, dilema e të qenit lindor apo perendimor, evropian, apo
aziaƟk. Grupime, individë, madje edhe
intelektualë, që kanë bërë emër ndër
shqiptarë, kanë agresuar idenƟteƟn evropian të shqiptarëve. Shkaqet mund të
jenë çfarëdo, por vetëm shkencore dhe
shqiptare nuk janë. Ndotjet e otomanizmit as kanë qenë dhe as mund të jenë
Ɵpar përcaktues i idenƟteƟt të shqiptarëve. Shqiptarët, pasardhës të Ilirëve,
fqinjë me grekëtdhe romakët, janë në
amën e krijimit të idenƟteƟt Euorpian.
Në mesjetën paraosmane shqiprtarët
ishin po aq europianë sa ç’ishin edhe
napolitanët e venecianët, kishin të njejƟn besim dhe kulturë, traditë qartësisht
evropiane. Jam habitur kur Ismail Kadare
shkroi esenë “IdenƟteƟ Europian i Shqiptarëve”. Një libër i shkruar për një të
vërtetë të ditur!, pata menduar më vetë
atëherë. Mëgjithatë, zhvillimet e më vonëshme treguan se shqetësimi i shkrimtarit ishte i drejtë.
Meqë jemi tek idenƟteƟ. ViƟn e kaluar, 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, ndodhe që qeveritë shqiptare të shfaqin një
“vëllazëri” me poliƟkanë turq. Si i vlerësoni ju këto marrëdhënie dhe si shpjegoni marrëdhëniet e turko-shqiptare të
viteve të fundit?

Bashkëpunimi me Turqinë dhe marrëdhëniet miqësore në interes të të dy popujve janë normale. Natyrisht, “vëllazëritë”,
“gjaku i përbashkët” apo “partneriteƟ
strategjik” janë marrëzi të poliƟkës. Eshtë
një treminologji primiƟve, fisnore, shumë
larg koncepteve dhe termave të poliƟkës
moderne. Unë nuk di ndonjë prej poliƟkanëve të sotëm anglez të përdorë terma
të Ɵllë nga leksiku fisnor, edhe pse SHB-ja
është, në fund të fundit, një bijë e suksesshme e Anglisë. Ne si komb gjithnjë
kemi paguar koston e çmedurive të poliƟkanëve. E di se dhe vetë poliƟkanët nuk
besojnë në pallavra të Ɵlla, por ndërkaq
kjo tregon mungesën e principeve dhe
të moralit të poliƟkanëve tanë. Sa herë
ata bëhen të papranueshëm për Perendimin me sjelljet e tyre ataviste, kërkojnë
strehim në Lindje, herë në Moskë, herë
në Pekin e tash së fundmi edhe në Ankara, mjaŌon që kjo të zgjasë dhe të lehtësojë disi sundimin e tyre.
Po tendencën për ndryshimin e historisë, që vjen nga presioni i shteƟt turk,
sidomos i pjesëve ku bëhet łalë për pushƟmin e perandorisë osmane në tokat
shqiptare?
Turqia e sotme e z. Erdogan ka probleme serioze me vetën e saj, me qytetarët
e saj. ShteƟ i qeverisur nga ParƟa Islamike e z. Erdogan çdo ditë e më shumë
i shmanget projekƟt poliƟk, të themeluesit 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 shteƟt laik në shtet islamik.
MjaŌon të lexosh intërvistat apo librin
me ese “Other Colors” të këƟj 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 kufijtë e Perandorisë Osmane,
duke shfrytëzuar për këtë edhe religjionin, besimin islam, edhe pse përdorimi i
fesë për poliƟkë më duket një nga mëkatet më të pafalshme para Krijuesit dhe një
nga rreziqet më serioze të kohës tonë.
Pëprpjekja e Turqisë për ndryshimin e
historisë së Shqiptarëve nën pushƟmin
otoman, është përpjekje për të lehtësuar
realizimin e këƟj projekƟ poliƟk që nuk
ka lidhje me interesat e shqiptarëve dhe
është në dëm të së ardhmes së tyre europiane.
Çfarë do të thotë sot të jesh shqiptar
dhe a është përgjigjja në këtë pyetje homogjene për gjithë shqiptarët?
Nuk është zgjedhje, thjesht kam lindur shqiptar. Fat apo fatalitet unë nuk
mund ta zhbëj këtë idenƟtet Ɵmin dhe
as ta vë në dyshim qoŌë edhe për një
çast të vetëm. Përkundrazi gjithçka të
shenjtë që kam, gjithçka të mirë që kam
krijuar, lidhet me këtë idenƟtet. Historia
ime është shqiptare prej kohësh që nuk
mbahen mend. Për shkak të punëve që
kam kryer, më ka takuar të udhëtoj shumë, kam takuar shumë
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RREZIKOHEMI NGA
“TË MËDHENJTË!”

ESE… nga Lazer Kodra

Tradicionalisht në
n Shqipëri
flitet vetë
t m për njerë
r z të
t
m dhenj, ndë
më
d rsa realisht
SHqipëria, për fatin dhe
hyzmë
m tin tonë
n të
t keq që i
bëjm
ë më, mbetet akoma
shumë
m e vogël ! Togfjalshi “njeri i madh”
e ka humbur kuptimin e drejtë
tëpërdrejtë
t ,
që do ttë thotë
t :I madh
nga përmasat trupore.
E në
n kohë
h t e vona për
një
j njeri të
t tillë
l përdoret mbimri, disi ironik
-“madhosh”.
Tashmë
m
ky grup emë
m ror “njeri
i madh” perdoret për
njerë
r z që vërtetë
t kan
kontribuar për komunitetin e tyre , duke
filluar qoftë
t edhe nga
fshati e deri tek kombi, me
art kulturë
r , politikë, investime e shumë
m të
t tjera. Njerzit që nuk i kursejnë
n fjalë
l t e
gjuhë
h s së vet, por i perdorin
ë në
ato vend e pa vend , i bëjn
sherbimin më
m të
t keq pjesës intelektuale dhe “thartojnë
n ” çdo
gjë
j të
t mirë
r që mund të
t ketë
t
mbetë
t nga fondi kulturor i

një
j kombi. Një
j popull, në
n asnjë
j kohë
h historike apo rrymë
m
kulturore nuk ka qënë
n i të
t ri
j popull
artist, e shumta që një
t quhet i kulruruar mjafton
të
t jetë
të
t amator i artit. Mungesa e kritikës në
n fushë
h n e artit e

kulturë
r s ka sjellë
l një
j pështjellim aq të
t madh në
n shoqërin tonë
në
n , e mbetur gjithnjë
j
transitive, saqë do ttë duhen
dekada të
t të
t ra për ttë përvijuar rrugën e artit ttë vërtetë
t ,
që kohë
h më
m parë
r është
t humbur. Është
t për ttë ardhue keq
tek d
dëgjon shprehje ttë tilla:
“Kë
K ngëtari i madh”, “Kë
K ngë-

tari i pa parë
r ”, “Kë
K ngëtari i
jashtë
t zakonshë
h m”, “Poeti dhe
krijuesi i papërsëritshë
h m”,
“mjeshtri i jashtë
t zakonshë
h m
i fjalë
l s”, “Aktori i shkelqyer”
e shumë
m e shumë
m përkdheli
t tjera. Maisja nga deliri i
të
madhë
h shtisë dhe grykësia për fitime marramendë
d se ka zvetnuar
e po zvetnon çdo ditë
t
tradicionalizmin e kultururë
r s së këtij qyteti,
dje djep i saj dhe sot
mjeran i heshtur. Të
T
heshtë
t sh përballë
l kësaj
që po ndodhë
h nuk është
t
as më
m pak dhe as më
m
shumë
m se ajo gojë
j dhë
h na
për gomarin që thoshte
:”Bane Zot anderr!”. Po
t`i hedhim një
j sy historisë së artit, vëmë
m re
se as Athina e lashtë
t
nuk i pati të
t gjithë
h të
t më
m dhenjë
j , as Roma nuk i pati të
t
gjithë
h të
t më
m dhenjë
j , as Firencia, ku Evropa rilndi kulturalisht, nuk i pati të
t gjithë
h të
t
m dhenjë
më
j . Po ne… ku dreqin
i morë
r m gjithë
h këta “të
t më
m dhenjë
j !?” N
Nën shtypjen e këtij
‘rinoceronti’ antikuturë
r jemi
bërë
r ttë gjithë
h ttë heshtur, ttë

paqtë
t , indiferent, e pranojmë
m
t shë
të
h mturen, pavarsishtë
t se
e ndiejmë
m atë
t , e shikojmë
m atë
t e
përceptojmë
m atë
t . Nuk ka se si
t jetë
të
t më
m fatkeqësi se sa t`ia
falë
l sh kohë
h n ttënde një
j ‘erozioni’ të
t pashpirtë
t që gërryen
‘themelet, e lavdisë të
t nde.
Kohë
h më
m parë
r në
n gazetë
t n tonë
n
kasha të
t botur një
j editorial
me titull:”SHKURORË
R ZIMI
I NJË
J QYTETI”, për ttë cilin
pati shumë
m debate. Tashmë
m
e ndiej shumë
m me vend dhe
shumë
m me ttë drejtë
t botimin
e atë
t shkrimi, madje edhe
m nihilistë
më
t t tani duhet ta
pranojnë
n se një
j gjë
j e tillë
l
jo vetë
t m ka filluar, por ka
bërë
r një
j gropë të
t madhe përpara syve tanë
n . Po sikur të
t
kishte kaq njerë
r z të
t më
m dhenj , atë
jë
t herë
r ky vend nuk do
t mbetej kaq i vogël! Duhet
të
pranuar se logjika të
t çon drejt definicionit se janë
n pikërisht këta njerë
r z “të
t më
m dhenjë
j ”
që e bëjn
ë në Shqipërinë
n tonë
n çdo
ditë
t e më
m të
t vogël. Po ç`mbetet
për të
t thë
h në
n ? Rrofshin ttë më
m dhenjtë
t ! Poshtë
t “të
t më
m dhenjtë
t !”
Rreziku mund të jetë akoma
më i madh. E kemi në derë.

ndjeshëm dhe tashmë ditë për ditë po
kristalizohet projekƟ i Kosovës Europiane, si një proces i patjetërsueshem, i
pakthyeshëm. Unë e kam të qartë morinë 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 shteƟt të vjetër kemi 101
vjet mëvetësi dhe prapë kemi probleme
serioze me varfërinë, insƟtucionet, funksionimin e demokracisë dhe të shteƟt ligjor. Por unë besoj se rruga e Kosovës për
te shteƟ normal, për tek mirëqenia dhe
zhvillimi ekonomik, kulturor e poliƟk do
të jetë shumë më e shkurtër, sepse edhe
realitetet historike janë të tjera.
Si i vlerësoni marrëdhëniet ndërfetare ndër shqiptarë?
Ne deklarojmë vazhdimisht se bashkjetesa fetare ndër shqiptarë është një
model poziƟv 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 histori, ndoshta, kur një popull me shumicë
muslimane zgjedh për kryeministër një
priŌ ortodoks, siç ishte zgjedhja e Fan
Nolit. Por vetë fakƟ që e theksojmë këtë
akt, tregon se marrëdhëniet ndërfetare

nuk janë të arta. Pas shpalljes së Shqipërisë shtet ateist dhe ndalimit të fesë
për njezet e tre vjet, shqiptarët, rifituan
më në fund lirinë e besimit në në fundvjeshtën e viƟt 1990. Por është e qartë se
ndalesat esktreme krijojnë dhe ndjeshmëri ekstreme, nxisin ekstremizmat.
Ndërkaq vetë përplasja e qytetrimeve
në këtë shekull dhe keqinterpretimi i
luftës së fuqive Perendimore ndaj terrorizmit si luŌë 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 përberjes fetare të popullisë, të dy forcat
kryesore poliƟke 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, menaxhuese, 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 emblemaƟke të qytetrimit shqiptar, qytete që paraprinë Rilindjen dhe krijimin 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 pushƟmi serb në Kosovë.
Këto marrëdhënie të brishta ndërfetare 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 sanksionuar me nen të veçantë se “Përdorimi i fesë për poliƟkë përbën krim ndaj
shteƟt 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 shqiptar është lidhja jonë e pandashme me
këtë tokë që na ka dhuruar ZoƟ dhe me
njëri-tjetrin në një fat, ose fatkob të përbashkët.
Intërvistoi, Ndue Ukaj

Sa i madh!

+

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 Ɵme shqiptare. Dhe jam
ndjerë mirë pikërisht prej saj.
Natyrisht, si çdo komb, edhe kombi
shqiptar ka mohuesit e Ɵj. Por Shqipëria
nuk është e mohsave, është e shqiptarëve.
Nga ana tjetër shqiptarët janë një
etni homogjene me diferenca jo thelbësore. Një shqiptar i Dukagjinit nuk dallon pothuajse aspak përveç nuancave
dialektore me një shqiptar të Labërisë,
apo një shqiptar të Stubllës. Dihet se komunitetet 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 homogjeniteƟn e
racës dhe të idenƟteƟt shqiptar.
Meqë kjo intervistë iu dedikohet më
shumë lexuesve nga Kosova, si e shihni
ju rrugëƟmin e Kosovës në këto vite, nga
liria, pavarësia deri tek përpjekjet për
integrim në BE dhe NATO?
E shikoj si një rrugëƟm të suksesshëm
dhe pa kthim mbrapa. Edhe pse problemet e shteƟt të ri të Kosovës janë
të prekshme, prapë progresi është i
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“Kultura e Komanit dhe Komanasit”,
nëpërmjet studiuesit Ndoc Selimi
KY LIBRIT ËSHTË ME TË DHËNA TË REJA HISTORIKE
Bashkëbisedoi Zef Nika

+

“Kultura e Komanit dhe Komanasit” është Ɵtulli i librit studim i autorit Ndoc Selimi. Ky
libër doli nga shtypi në muajin
tetor të viƟt 2013 dhe përmban
shume fakte e të dhëna të reja
mbi nekropolin e Komanit si dhe
hedh drite mbi toponimin Koman dhe popullsinë e Ɵj. Për të
vazhduar më tej mund Ɵ bëjmë
disa pyetje autorit për ketë studim dhe zanafillën e Ɵj.
Një pyetje e përgjithshme:
Si u lindi ideja për të marre një
hap të rëndësishëm për përshkrimin e Luginës së Drinit dhe
të Kulturës së Komanit?
- Duke qene vete prej Komani, me vite me radhe më ka
ngacmuar diçka brenda meje
për të marre një hap të Ɵlle, 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 kisha me vete; në shkrime që
bënin të tjerët, në diskuƟme, në
dokumente e të tjera. E gjithnjë
jam munduar të mbledh material, i cili më shume më ka mbetur në kujtese, sesa në dorëshkrime.
Në fund u krijua mundësia?!
- Po! Unë fillova nga puna. Në
fillim shfletova një “mori” me libra 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 komoditeƟ na lanë
kryevepra, siç janë: G. ValenƟni,
T. Ippen, F. Nopsca, E. Durham,
J. Hahn, Hecquard, A. Degrand,
F. Kordinjano, L. Ugolini e shume
të tjerë e deri te burrat e mençur të nacionalitetit tone si:
BarleƟ, Gjergj e Frang Bardhi, B.
Palaj, M. Sirdani, P. Bogdani, Gj.
Sheldia, Gj. Karma e deri te më
të vonët, si: H. Ceka, I. ZampuƟ,
M. Zeqo, F. Luli, H. Spahiu e të
tjerë e të tjerë. Të gjithë këto më
hapen dritare të reja për Ɵ pare
ngjarjet në një nivel tjetër, për
rreshƟmin dhe ndoshta edhe
deshifrimin e fakteve, duke i
analizuar në konteksƟn historik
e gjeografik.
Libri është i ndare në dy kapituj të rëndësishëm, siç janë
“Kultura e Komanit” dhe pjesa
e dyte “Komanët”. Për Kulturën
e Komanit janë shkruar shume
arƟkuj, 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 shikimi në një kënd krejt të ri,
duke mos e pare gjithmonë të
njëanshme ose bardh e zi – siç
i thonë. Në qoŌe se flasim për
Kulture Arbërore në ketë zone,
kjo i përket deri në shekullin e
VIII, me një ndërprerje deri në
shekullin e XI dhe rifillim pas
këƟj shekulli me etni tjetër. Pra,

pas kësaj periudhe në Kështjellën 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 Dalmaces, e cila flet për “larmi” popullsie, si: ilire, sllave, bullgare e
të tjerë. Ketë zone, sipas meje,
pas brakƟsjes së popullsisë ilire,
vjen një etni e re, që i përfaqëson të gjitha, popullsia komane.
Ajo përfaqëson sllavet, bullgaret, rumunet dhe sollën kulturën
e tyre të mbledhur në hapësirën
gjeografike e kohore duke përshkruar Evropën nga lindja në
perëndim. Kjo popullsi komane,
luŌarake e bredhëse, më vone
u asimilua plotësisht në gjirin e
familjes shqiptare, duke mbajtur
si një fosile të largët vetëm emrin e vendvendosjes Komàn.
Në libër sikur dilet pak nga

zona, duke përshkruar edhe tre
qytete tjera bregadrinase, s:i
Danja, Sapa, e Sarda plus rrethinat?!
Ishte e domosdoshme për
arsye se, nuk mund të zhvillohej një pike e izoluar, siç është
Kështjella e Dalmaces dhe
qytetërimi i saj pa pasur kompleksin e gjithë zonës nga Vau i
Dejës e më andej e deri në Ko-

man e sipër Ɵj. Kjo zone është
zhvilluar në të njëjtën kohe, por
edhe është brakƟse pothuajse
në të njëjtën kohe. Danja ka luajtur një rol tepër të rëndësishëm,
si: kështjella, va, dogane, vend
i lakmuar prej princave shqiptare e të huaj. Mendoj se, ishte
kjo pike që i dha jete më vone
edhe qytezave tjera bregadrinase. Ky breg ka pas një zhvillim
të madh sa BarleƟ e quan “Misia
e vogël” dhe flet 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 Ɵj, me rruge e tri ura
tepër të rëndësishme prej guri
të ndërtuara në fillim, 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 łale nuk është shkruar
për kishën e Shën Palit e Shën
Pjetrit në Malin e Muliqethit (Cukalit). Ndoshta edhe paleokrisƟane. Kjo kishe ishte e ndërtuar 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
viƟt 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 mundur të mos çokas edhe kontribuƟn që ka dhënë Helena e Uroshit, 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 jashtëzakonshëm në rindërƟmin dhe
ndërƟmin e kishave e vendeve
të kulƟt në Shqipërinë e Veriut
e më andej.
Ju flisni për një popullsi komane o kumane, që na del për
here të pare në literaturën shqiptare. Nga jeni nise dhe burimet e gjetura?
Forcat mercenare Komane o
kumane, Evropa i ka vlerësuar
shume në shekujt kur u dynden
dhe më vone. Ato kanë vendose
faƟn e luŌës në ndeshjet në mes
ushtrive kundërshtare neper
Evrope, por nga ana tjetër ishin
edhe një popullsi shume luftarake dhe karrieriste. Tashmë
janë të evidentuara betejat ku
morën pjese komanet e deri te
atakimi qe i kane bere kryqëzatave (1189-1192). Kjo popullsi u
duk në Evrope rreth shekullit X
e XI dhe si fillim u përqendruan
në zonën e Kaukazit e pastaj në
Hungari, Rumani, Bullgari, Serbi
e deri në Shqipëri. U gjeten edhe
mercenare pranë dinasƟve evropiane, si: te bullgaret, komnenet, serbet e ndoshta deri
te Kastriotet. Arritën nivele të
larta në nomenklaturat evropiane, si prijës luŌërash, ne funksione: komandante, me grade
gjeneralë dhe deri mbretër.
Tre dinasƟ komanesh drejtuan

Bullgarinë, siç janë Asenidi, Tertaridi 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 Eposin tone të kreshnikeve të thirrur
si gumana të zeze (Jevrenija).
Kësaj pike jam munduar Ɵ bej
një analize të hollësishme, mbasi ka edhe kontradikte përsa i
takon përcakƟmit të emrit gumana. I pari që hedh drite mbi
ketë term është studiuesi rumeno-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 manasƟresh, sipas Haxhihasanit, por
popullsi kumane e vendosur në
Bosnje, Mal të Zi, Shqipëri e të
tjerë. Komanet flasin sot me gojën e toponimeve të shumte që
përfshijnë gjithë Evropën që nga
kufiri me Mongolinë, Ukraine,
Moldavi, Rumani, Bullgari, Serbi, Maqedoni, Kosove, Mal i Zi,
e Shqipëri. Të gjithë këto toponime 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 dinasƟnë Balshaj, si e argumentoni?
- Jo unë, ketë e thonë jo direkt të gjithë kush ka shkruar
e komentuar për ketë dinasƟ,
si: p sh Muzaka, Orbini, Durham, 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
dinasƟ 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
dinasƟ, mendoj se janë me prejardhje komane, pasi të gjitha
burimet të çojnë pikërisht atje.
Janë mbi dhjete vërteƟme e krahasime të përshkruara në kete
studim, prej të cilit del haptazi
kjo prejardhje. Balsha, sipas
Orbinit, ishte gjeneral në oborrin e mbreƟt Urosh. Pra, një
gjeneral i mercenareve komanas, që me rënien e dinasƟsë së
Urosheve, del një force
tjetër e kompletuar dhe

+

+
KRONIKË

Është kthyer
në traditë që
në çdo fundviƟ
grupi arƟsƟk i
Dukagjinit të
japë koncert në teatrin “Migjeni”, ne te cilin
edhe ketë vit, për të shtaƟn vit radhazi, me 22
Dhjetor, u organizua koncerƟ “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 Ɵllë në teatrin “Migjeni”, në këtë Tempull
të arƟt 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 akƟvitet arƟsƟk i
Ɵllë, cilësia e të cilit ka pasur progres nga viƟ
në vit, ka më shumë vlera se, njëqind trevesash lokalesh, të cilat primare kanë fiƟmin e
ngrënien duke u kthyer në “dasma” pa nuse,
duke mos paraqitur asnjë vlerë arƟsƟke por
“magje me miell të lypur”.
Interesimi për këtë koncert ishte aq i madh
sa duheshin dy-fishi i biletave të ofruara edhe
pse ishin pak më të kripura se, vitet e tjera si të
gjitha çmimet e momenƟt. Kjo veprimtari folklorike, e vetmja e këƟj lloji në Qarkun e Shkodrës 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 përfaqësuar nga të gjitha zonat e Dukagjinit. Grupi i burrave këndon një kolazh me vargje nga
çdo zonë e Dukagjinit – Shalë, Shosh, NikajMërtur, Pult, Shllak- Temal eToplanë të kënduar respekƟvisht nga Kolë Hasani, Gjovalin
Shani, Pllumb Tropoja, AgusƟn Preka e Mark
Vata, kolazh, i cili u pëlqye nga spektatori.
Vegla më e vjetër muzikore, lahuta u paraqit
nga i Ōuari, nga Malësia e Madhe, Pretash Nilaj me këngën “Lahuta e Dukagjinit”, që filloi
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 Ɵllë në Dukagjin). Nëpërmjet folklorit
paraqiten veƟtë e virtytet, doket e zakonet e
zonës nga vijnë. Dukagjini është i besës, i treveses, i nderit, i flamurit, i dijes, i mikpritjes, i
këngës, i valles, lahutës e çiŌelisë, i xhamadanit 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 hallet, nderin nga malet, krenarinë nga t`parët.
Zanin na e fali Kushtrimi, fyellin e çiŌelinë na i
bëri dhuratë dashuria ...“. Në vijim grupi i burrave interpretoi këngën “Traditat e shqiptarit”,
e cila u pëlqye. Në këtë veprimtari nuk munguan as këngët lirike të cilat u interpretuan me
shumë profesionalizëm nga këngëtarët: Gofile
Papleka, Bardhok Prebibaj, Bardhok MehmeƟ,
Gëzim Zefi e Petrit Gjini, të cilët me zërin e
tyre të kthjellët e melodioz dhe interpreƟmin
e tyre cilësor morën duartrokitjet e spektatorit. Mendoj se, duartrokitjet nuk duhet të jenë
të imponuara, sepse gjithmonë spektatori i jep
vetë ato në varësi të cilësisë së interpreƟmit
të këngës apo ndjeshmërisë nga vargjet e tyre.
Nuk mund ta konceptojmë grupin arƟsƟk të
Dukagjinit pa dyshen simpaƟke Fran Kodra e
Ndue Shytani, jo vetëm si drejtues e organizatorë, 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
PrishƟnë t`thonë sheqerpare/ në Malsi shtojzovalle/ në qytet thonë ra ylberi/ po ban dritë
edhe kur ik dielli …” Një gjallëri të veçantë i
dhanë edhe të Ōuarit si: Marjeta Vjeri, e cila
këndoi një këngë çame dhe një duet me të
mirënjohurin Lek Pecnikaj, me një këngë lirike
me moƟve nga veriu. U pritën me shumë duartrokitje bukuroshet e Kelmendit me veshjet e tyre karakterisƟke, të cilat shoqëruan
këngëtaren Rafaela Vushaj me këngë me moƟve kurbeƟ-Kënga jonë. Si gjithnjë edhe kësaj
radhe pjesë e koncerƟt ishte humori i hollë i
ardhur tek spektatori nga aktori Gegë ShpaƟ
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 nxjorren në pah edhe anët poziƟve dhe vitaliteƟn
e dukagjinasit. Gofile Papleka e Bardhok Prebibaj, 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 interpreƟmi
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 viƟn e kaluar, ketë vit kantautori
Fran Kodra, në bashkëpunim me Ndue Shytanin interpretuan një këngë për Prek Calin,
duke e paraqitur atë me tërë madhëshƟnë e
Ɵj. Plumb Vrinca është një zë shumë i pëlqyer
jo vetëm për komuniteƟn dukagjinas, por kudo
që flitet shqip. Këtë e tregojnë edhe kërkesat
e shumta që ai ka. Kësaj radhe u paraqit me
një këngë patrioƟke me Ɵtull “Jam shqiptare”.
Shumë gjallëri kësaj veprimtarie i dhanë
vallet e grupit të koreografit Aldo Nika, me
koreografi të Ɵj e të shoqëruar me një muzikë
të re. Në mënyrë të veçantë mbresëlënës ishte
vallja e kënduar, me Ɵtull “BeƟmi mbi gur”, me
vargje të Fran Kodrës, ne te cilen solist kryesor ishte vetë koreografi Aldo Nika. Dua të cek
progresin nga viƟ në vit të këngëtarit tashmë
të afirmuar BArdhok MehmeƟ, i cili mbas suksesit të një nate më parë në koncerƟn e NikajMërturit në të njëjtën skenë, edhe në ketë
natën u paraqit shumë denjësisht me këngën
“Tragjedia e nuses”. MjaŌ poziƟve është përcjellja e arƟt në përgjithësi dhe e folklorit në
veçanƟ nga brezi në brez si në drejƟm të ruajtjes, pasurimit dhe interpreƟmit aq më tepër
kur jemi shpërndarë shumë, jo vetëm nëpër
Shqipëri, por edhe nëpër Botë. Ishte një surprizë shumë e këndshme dalja në skenë dhe
interpreƟmi perfekt i vogëlushes KrisƟna
Hajdari, me këngën “Jam krenare”, e cila edhe
pse lindë e rrit në dhe të huaj, me gjuhë, kulturë, 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 arƟstësh. Shumë kupƟmplotë 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 Ɵ rrisin fëmijët me dashurinë për atdheun, duke ruajte të pastër gjuhën
dhe traditat më të mira që trashëgojmë. Është
vendi për të falënderuar babin e KrisƟnës,
Gjelosh Hajdarin, për punën e bërë me të bijën si dhe për interpreƟmin shumë dinjitoz
duke i qëndruar besnik tabanit folklorik të
këngës për Gjergj KastrioƟn.
Repertorin e këƟj koncerƟ e pasuroi
edhe nxënësja Armela Mehmetaj, me këngë
qytetare shkodrane, një bilbil i ri, e cila për nga
cilësia interpretuese i kalon kufijtë e moshës
si dhe ndihmoi edhe në prezanƟmin e programit, me moderatorët Lulash Brigja e Alma

e aŌe për ekspedita luŌarake,
siç ishin Balshajt, të cilët kishin
në dispozicion një ushtri të
përgatitur shume mire e me eksperience
Pas
të gjate luŌarake.
vdekjes se Gjergj KastrioƟt, 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, mbreƟ i Napolit i kishte
dhënë si feud prijësit shqiptar për ndihmën që i dha ai në luŌën kundër anzhuinve?
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 viƟn 1227.
Në oborrin e mbreƟt 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 dushman flet shume, sa askush nuk mundet

të përcaktojë se si erdhi ky emër aziatik
në malësinë tone, rreth gaƟ 200 vjet para
pushƟmit turk.
Edhe një pyetje. Diçka nga biografia
juaj?
- Unë kam lindur pikërisht në Koman,
pra rrjedh prej fisit të komanve (po hipoteƟzojme). Kam mbaruar shkollën Pedagogjike 4 vjeçare në viƟn 1967 dhe jam
emëruar mësues fillore në Koman (19671969). Pas kësaj kam ndjeke Akademinë
Ushtarake Ajrore për pilot dhe më pas u
emërova në RegjimenƟn e Helikopterëve
në Farke, ku punova për 27 vjet. Ky regjiment 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 territorit të vendit tone e kjo më ka bere të
njoh shume mire rajonin.
Në viƟn 1992 mu dha grada N/Kolonel
dhe drejtova ketë Regjiment në nivelin e

Zëvendës KomandanƟt për fluturimin si
dhe më vone shef i shtabit të këtij Regjim
enti.
Në viƟn
1997 i lashë të gjitha dhe u vendosa në
Itali, ku vazhdoj të punoj pranë “Shtëpia
e Familja” në Milano, pune sa edukaƟve,
aq e rëndësishme e humane.
A keni shkruar edhe here të tjera dhe
ç›keni në plan për të ardhmen?
Kam filluar shpejt, sidomos arƟkuj dhe
reportazhe në shtypin periodik shqiptar.
Në viƟn 2003 botova një vëllim me poezi
shqip-italisht me Ɵtull “Brirët e Hënës”,
që është pritur mjaŌ 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
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Mehmetaj.
Si çdo vit tjetër, edhe këtë radhë u shfrytëzua 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-Dukagjini” në bashkëpunim me shoqërinë kulturorearƟsƟke “Treva”, ndanë disa vlerësime, si:
Për Zef Lulash Sokoli, nga fshaƟ Lotaj, Ɵtullin
“Mirënjohje“, me moƟvacion: “Për kontribut
të veçantë në ruajtjen e veshjeve tradicionale
të Dukagjinit”; për Mjeshtrit të Madh, Minella
Kureta – drejtor arƟsƟk i Unionit të Kombit
shqiptar,, i cili mori Ɵtullin “Mirënjohje“, me
moƟvacion: “Për mbështetjen dhe promovimin e vlerave tradicionale të Dukagjinit”;
për KujƟm Mirashi nga fshaƟ Gimaj, Ɵtullin
“Mirënjohje”, me moƟvacion: “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
FesƟval të mirëfilltë folklorik ku të ketë konkurrim e çmime. Të koordinojnë punën të gjitha
komunat, shoqatat dhe forcat krijuese te Dukagjinit apo ma mirë me thanë, të aƟj territori
banorët e të cilit i thonë vetes dukagjinas – siç
thotë studiuesi Florian Fusha.
Ka ardhur koha që ta marrin në dorë vetë
shteƟ këtë veprimtari nëpërmjet pushteƟt
lokal e qendror në organizimin e sidomos financimin 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 shumtë prandaj nuk po i përmendim, ky sukses i
pamohueshëm i natës tradicionale–Folk-2014,
erdhi nga kuarteƟ i këƟj evenimenƟ: Fran Kodra–drejtues muzikor, Aldo Nika–Regjia e koreografia, Lulash Brigja–Drejtues letrar dhe
Ndue SHytani–drejtues organizaƟv.
Kjo veprimtari i paƟ të gjitha krijime të reja,
duke e pasuruar Folklorin e Dukagjinit, rriƟ
cilësinë interpretuese të Ɵj dhe jemi opƟmistë
se arritje më të mëdha do të kemi në të ardhmen duke u bërë shembull për të gjitha zonat
e Veriut e më gjerë.

padrejtësia, që i behet këƟj qyteƟ 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
BarleƟ, 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 interpreƟmet
jo të bazuar në shkence përhapin keqinformime që dëmtojnë shume prestigjin
në nivel nder-internacional.
Urimet ma të mira për punën që keni
bere. Faleminderit për bashkëbisedimin!
Ju faleminderit Juve!

Prelë Shytani

Milano,
janar 2014

+

+
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SHKODRA DHE DUKAGJINI I PËRBUZIN ME NEVERI
SHPREHJET FYESE NDAJ TYRE

+

Dy herë brenda një kohë prej më pak
se një muaji në emisionin “shqip” në Top
channel u transmetua emision për gjakmarrjen dhe ngujimin.
Në emisionin e parë bëhej łalë
për “fëmijët e ngujuar” në prag të
Krishtlindjes, një “dhuratë e bukur” kjo
për festë. Në atë emision ishin të pranishëm edhe njerëz të tjerë, që dikush
dilte dhe dikush futej, por që flisnin hapur, 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 edukaƟve
për fëmijët nuk kishte. Vërtetë ishte një
dhunë psikologjike, publikisht dhe mediaƟkisht. Më pëlqeu shumë ajo shprehja
e dëshirës së një vajze të vogël, për të pasur 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 qenkan të ngujuar, por është ndokush që e
paraqesin këtë gjë, me qëllim përfiƟmi,
gjë të cilën e bëjnë edhe ndonjë OJF apo
dhe shoqata që “betohen” për pajƟme
e mbrojtje. E di, ka familje të ngujuara,
që nuk është aspak normale në kohën e
sotme, por është akoma më tepër anormale që të ngujohen veçanërisht fëmijët
dhe gratë. Ata nuk i ngujon aspak tradita, 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 dhurata, 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
Ɵ tërheqin pas tyre.
Ngujimi është vërtetë një tmerr për të
gjithë ata që janë të detyruar të ngujohen, por për fëmijët është tmerrësisht e
tmerrshme po tu ndalohet liria, drita, dielli, 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 fëmijëve dhe femrave. Të Ɵllë duhet të Ōohen
të flasin nëpër studio dhe të flasin me së
të lartë për këtë problem shoqëror me
rëndësi shumë të madhe dhe shumë të
ndjeshëm në shoqëri
ShteƟ është përgjegjës për shtetasit e
Ɵj, për popullin e vet, prandaj është i Ɵllë.
Në asnjë rast nuk është pa përgjegjësi për
popullin e Ɵj, prandaj ai duhet të lëvizë
dhe të mbrojë shtetasit e vet. Secili duhet
të marrë vlerat dhe ndëshkimet sipas veprimit, edhe vrasësi edhe i vrari, edhe i
ngujuari dhe ngujuesi. Këtë e bën dhe
duhet ta bëjnë shteƟ.
Nuk është mirë që ndokush të përpiqet
që të përfitojnë 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 këƟj vendi me shumë plagë. Këtyre nuk u mjafton realiteƟ pa e fryrë apo pa ndryshuar
me drejƟm negaƟv”. Në këtë linjë, pak
a shumë, u zhvillua edhe emisioni i dytë
pa u mbushur një muaj, por këtë radhë
në studio me të Ōuar nga Kosova dhe një
lidhje me një panel në UniversiteƟn e
Shkodrës “Luigj Gurakuqi”. Edhe në këtë
emision u bisedua gjatë për gjakmarrjen,
u sollën eksperienca dhe u kërkuan ndihmë nga shteƟ, qeveria, shoqëria për ta
ndaluar këtë sëmundje që brenë shoqërinë tonë.
Po, duhet thënë “jo” gjakmarrjes.
Gjakmarrja është fenomen shumë i dëm-

shëm, anƟshoqëror dhe anƟnjerëzor.
Por duhet thënë hapur se gjakmarrja
është pasojë. Shkak është vrasja. Sipas
staƟsƟkave 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 ndalohen. A nuk meritojnë edhe këta njerëz që
të vlerësohen nga shoqëria por edhe nga
shteƟ.
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 drejƟm shumë të rëndësishëm të jetës tonë,
shteƟ është i pa zëvendësueshëm. Ai
duhet tu dalë për zot shtetaseve të vet.
Nuk shkohet përpara, nuk shkohet në Europë, 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 kryeqyteƟ i
gjakmarrjes”, apo “vrasjet i bëjnë dukagjinasit”. Kjo nuk qëndron. Po, ka vrasje, ka
gjakmarrje apo hakmarrje, dhe kjo ndodhë shumë më gjerë, por diku i quajnë
gjakmarrje, diku hakmarrje e diku larje
hesapesh. Të eƟketosh me epitete të Ɵlla
një qytet me kulturë të lashtë apo një krahinë me vlera në histori, nuk vlen, është
dashakeqe, është ndarëse, veçuese, përjashtuese, nuk rregullon asgjë, por vetëm
nxitë mendimin e prapambetur, largimin,
konflikƟn. Këto duhet hedhur poshtë me
neveri. Mediat me “zellin” e tyre të tepruar, 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 transmeƟmi
përpiqen dhe krijojnë opinione, ndonjë
SFIDA E JETËS
Inxhinjer Vasfi Duka
simbol i dijes dhe i përparimit

NJOFTIM!

Krenaria e VranishƟt të Labërisë
e Vlorës dhe Shkodrës heroike
Lindi në një familje...
me tradita të shkëlqyera patrioƟke.

Me daten 1 dhjetor 2013, dite e diele, ne mjediset
e kabineƟt 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, avokaƟ 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.

“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.
KontribuƟ i inxhinjerit veteran
është shumë i gjërë

Redaksia

+

herë të gënjeshtra sa për konsum apo për
të fituar ndonjë projekt. Në këtë drejƟm
shkon edhe ndonjë shoqatë, apo grup
“pajƟmtarësh”, që me fëmijë të fotografuar 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 Ɵ bërë mësim një nxënësi të
shkollës 9 vjeçare të “ngujuar”, ku të rritur 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 normale, nuk shkon, është fasadë. Madje,
madje, veprime të Ɵlla ligjërojnë gjendjen. I ashtuquajturi “shansi i dytë” në arsim, 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
mentaliteƟ, ekonomike, apo të tjera,
por nuk duhet kurrsesi që për frikën e
gjakmarrjes të mos frekuentojnë shkollën. Fëmijët duhet të shkojnë në shkollë
sepse nuk ka kush punë më ta për gjakmarrje, agresori duhet të mbyllet prapa
hekurave të qelive dhe të kryej dënimin
sipas ligjeve, pastaj në familjen e vikƟmës
mund dhe do të vendoset qetësia dhe të
mbizotërojë dashuria dhe falja. Në këto
kushte “pajƟmtarët” nuk kanë gjithë atë
punë të “vëshƟrë” 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, babanë, vëllain, axhën, etj, sa janë të përfshirë
këta persona në të ashtuquajturat shoqata pajƟmtarësh. 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, pajƟme e normalizim të jetës në shoqëri. Luigj ShyƟ
Në kohë e hapësirë përfshin
një gjysëm shekulli të tërë
Rrethëve Mirditë-Shkodër-Pukë
përspekƟva u solli gjeologjia
Në krye të zbulimeve minerale
i pari kurdoherë ishte Vasfia.
Naimi te poema e mrekullueshme
“BagëƟ e Bujqësi”:
“Shqipëria përsipër lulëz e gjethe
brenda argjend e flori”.
Në mes dallgëve të terbuara të deƟt
si përbindësh doli “Polifemi”
Zjarr, flakë, shkrumb e hi
anë e mbanë i solli vendit!
Ecim mbi ujërat, pyjet, malet
nën këmbët tona mineralet
Nëpër rrugët plot kthesa
shƟgje, monopate, humnera
Të punojmë me lapës në dorë
me kontroll plus efekƟvitet
Ndryshe s’ka zhvillim
Integrim
Jetë me dinjitet.
Luigj Temali

+

+
VLERA

nr. 123 Janar 2014

8

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
këƟj shkrimi të përshkruhet e të thuhet
gjithçka rreth një figure me vlera kaq të
mëdha në fushën e arƟt dhe muzikës, që
i kalon kufijtë kombëtarë, siç është kompozitori i shquar shkodran, Mark KaŌalli.
Përveç talenƟt, që u lind bashkë me
te, ishte dhe djepi që rriƟ shumë arƟst të
shquar, ai që e përkundi me melodi dhe
këngë të cilat u bënë që në fëmininë e Ɵj
një ushqim që do të rriste një talent të
madh.
Ky pra ishte krijuesi dhe kompozitori i ardhshëm, Paganini shkodran
i violinës, që do të shkruante historinë e Ɵj në librin e madh të kulturës
shqiptare.
Sa për të krijuar një njohje më të
gjerë rreth jetës dhe veprimtarisë të
kompozitorit Mark KaŌalli, mendoj
se është e udhës të përmendi këtu
disa nga momentet më interesante
të jetës së Ɵj.
Mark KaŌalli ka lindur në Shkodër
më 14.12.1933. Ka kryer kursin e
violinës pranë Shtëpisë së Kulturës,
nën drejƟmin e mësuesit Zef Alimhilli në viƟn 1949-1952. Më vonë
në viƟn 1952-1955, kreu shërbimin
e detyrueshëm ushtarak pranë Ansamblit të Ushtrisë në Tiranë, ku
vazhdoi studimet për violinë nën
kujdesin e kompozitorit-violinist
Nikolla Zoraqi. Pas kryerjes së shërbimit ushtarak në viƟn 1955 deri në
viƟn 1969, punoi nën kujdestarinë
private të kompozitorit Preng Jakova për mësimin e harmonisë dhe kompozicionit. Është prezantuar për herë të
parë në shtëpinë e kulturës të qyteƟt
të Shkodrës me orkestrën e madhe dhe
korin e këƟj insƟtucioni, ku Gjon Saraçi
ishte në piano dhe Prenk Jakova ishte
shefi dhe drejtuesi i muzikës. Suksesi i
Markut ishte befasues për nga talenƟ i Ɵj
i jashtëzakonshëm. Karriera e Ɵj deri në
daljen në pension ka vazhduar pa ndërprerje për 30 vjet në Teatrin “Migjeni”, si
udhëheqës arƟsƟk.
Kompozitori dhe instrumenƟsƟ i madh
shkodran, Mark KaŌalli, për të parën
herë në viƟn 1962 realizoj fesƟvalin e
parë të muzikës së lehtë në Shkodër, ku
me kontribuƟn dhe punën e Ɵj profesionale, si dhe të kompozitorit Prenk Jakova
me një orkestër të përbërë prej 15 instrumenƟstësh paƟ një sukses shumë të
madh. Po në këtë vit u realizua dhe fesƟvali i parë i muzikës së lehtë në Tiranë.
Në fesƟvalin e parë të kompozitorëve
amator, Marku fitoj 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 qindra koncerte në të gjithë Shqipërinë,
si dhe festa, dasma e gëzime familjare

me formanca të ndryshme dhe me kolegë shumë të afirmuar në këtë zhanër
muzikor. Mbi 30 vjet si violinist ka drejtuar orkestrën e Kafes së Madhe. Që
në krijimin e shkollës së muzikës (sot
shkolla arƟsƟke kombëtare “Prenk Jakova”), 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 formacione të ndryshme arƟsƟke në turne
jashtë Shqipërisë si: Turne me ansamblin e Ushtrisë në Kinë, Kore, Vietnam,

Mongoli si dhe në ish Bashkimin SovjeƟk (1955), me formacion miks-popullor 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 Ōuar
si violinist.
Që nga viƟ 1967 dhe sot, Marku është
anëtar i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe ArƟstëve të Shqipërisë. Është nderuar me
çmime të shumta, si dhe me urdhrat:
“Naim Frashri” i klasit të dytë në viƟn
1969 dhe “Naim Frashri” i klasit të parë
në viƟn 1983.
Emri dhe suksesi i mjeshtrit të jareve
shkodrane arƟsƟt të merituar Bik Ndoja
dhe këngëtarit të shquar, arƟsƟt të merituar Shyqyri Alushi, janë produkt i punës
së palodhur dhe profesionale që kompozitori Mark KaŌalli bëri me këto arƟstë dhe për çudi, kjo figurë potenciale
e muzikës nuk ka Ɵtuj më të lartë që ai i
meriton.
Shkrimtari dhe dramaturgu i njohur
Prof. Fadil Kraja komenton: “Mark KaŌalli
është një ndër figurat më karizmaƟke në
historinë e muzikës së lehtë shqiptare në
përgjithësi dhe i këngës qytetare të Shkodrës në veçanƟ. 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, përpunues dhe orkestrues i përkryer dhe
ndoshta unikal i këngës popullore e në
veçanƟ, të mirënjohurit “Ahengu shkodran”, pedagog që lançoi dhe i bëri të njohur në gjithë vendin shumë këngëtarë të
muzikës së lehtë dhe asaj popullore.
Ky është Mark KaŌalli i cili i dha aq
shumë arƟt muzikor në Shkodër dhe
nuk u shpërblye sa duhet për këtë.
Për habi apo neglizhencë, Mark Kaftalli nuk gëzon Ɵtujt më të lartë që
meriton. Ndoshta mund të shlyhet
kjo “harresë” këtë vit kur Marku feston tetëdhjetëvjetorin e lindjes.
“Mjeshtri i madh” këngëtari Bujar
Qamili shprehet për Mark KaŌalli:
“Ishte sodisfaksion dhe kënaqësi e
privilegj i madh për çdo këngëtar
kur dilte në skenë dhe para kishte
drejtuesin e orkestrës Mark KaŌalli.
Unë e kam pas këtë fat që në moshën
15 vjeç nën drejƟmin e Ɵj të interpretoj këngën popullore shkodrane.
Mark KaŌalli 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 pushteƟt lokal dhe të drejtuesve
të kulturës, të cilët nuk kujtohen
të paktën me i bërë një Ōesë, në
ndonjë eveniment arƟsƟk që organizohet
në Shkodër, i cili pse jo mundet të jetë
edhe kryetar jurie. Në temperamenƟn e
Markut spikaste edhe një humor i lindur,
i hollë që shpesh e manifestonte edhe
nëpërmjet barsoletave dhe bejteve”.
Drejtuesi i muzikës në teatrin “Migjeni”, Mjeshtri i nderuar, Ilir Zoga thotë me
respekt për z. Mark KaŌalli: “Është një
personalitet i shquar i muzikës në qyteƟn e Shkodrës por dhe më gjërë. KontribuƟ i Ɵj arƟsƟk është mjaŌ i madh dhe
shumë i vlersuar. Si drejtues muzike për
shumë vite në Teatrin “Migjeni”, ishte
i pari që hodhi në parƟtura këngët apo
pjesët e ndryshme orkestrale. Shquhet
për reformim të formacionit muzikor dhe
shpesh herë luajƟ edhe këngë dhe instrumentale të huaja që për kohën nuk ishte
e lehtë një gjë e Ɵllë. Me formacionin e
Teatrit “Migjeni”, vuri në skenë me mjaŌ
sukses edhe operetat dhe komeditë
muzikore të krijuara nga ai.
Mjeshtri KaŌalli shquhet edhe si një
kompozitor me mjaŌ vlera në disa zhanre
të muzikës si, këngë për fëmijë, këngë
qytetare, këngët e muzikës së lehtë dhe
opereta. Me virtualiteƟn e Ɵj si violinist
na ka trashëgu lojën me mjaŌ profesionalizëm në të gjitha zhanret ku ai ka luajtur
por në veçanƟ interpreƟmin mjeshtëror
+

në jaret e famshme Shkodrane. Si vazhdues i rrugës së Ɵj arƟsƟke në Teatrin
“Migjeni”, jam i kënaqur që m’u dha rasƟ të them dy łalë për këtë mjeshtër të
muzikës”.
Ish drejtori i shkollës së muzikës “Prenk
Jakova” në Gjakovë, i nderuari Sabah Bytyçi (sot me banim në Belgjikë) shprehet
për Markun me nostalgji: “Mark KaŌallin
e kam njohur në fillim te viteve -90. Dëgjova që në Gjakovë kanë ardhur tre artist të muzikës popullore nga Shkodra, Bik
Ndoja, Shyqyri Alushi dhe violinisƟ Mark
KaŌalli. Shkova në atë lokal ku ishin dhe
u njoŌova me Bikun dhe Markun, me që
Shyqin e njihja që nga viƟ 1970 kur ishim
në Shkodër me ansamblin “Shote Galica”
të Gjakovës. U gëzova pa masë që pata
rasƟn të rrija me këta arƟst të cilët i kam
ëndërruar që kur isha fëmijë. Jam rritur me muzikën popullore të Shqipërisë
së Mesme dhe posaçërisht me muzikën
shkodrane. Jam rritur me jaret e Bikut,
Luçije MiloƟt, me zërin e ëmbël dhe të
kristaltë të Marije Krajës, Shyqyri Alushit, Naile Hoxhës, Xhevdet Hafizit etj. U
gëzova pa masë që njoha një violinist i cili
tërë jetën e Ɵj i ka përcjellë jaret e Shkodrës dhe të Bikut, e ky ishte Mark KaŌalli.
Gishtat e Ɵj nga qelibari lodronin edhe
atë natë në violinën e Ɵj të cilën e kishte
sjellë nga Shkodra. Me që nuk kishin fizarmonicist, 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 ndalur. Të nguliteshin në zemërdhe të çonin
peshë. Melosi shkodran, zëri i kristaltë i
Bikut dhe Shyqit, Ɵngujt e ëmbël të violinës së Mark KaŌallit, ngritën peshë publikun 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 Ɵngullin e
Ɵj dhe zërin e ëmbël që rrjedhtë nga violina e Ɵj, e kisha pranë.
Miqësia me Markun ka vazhduar nji
kohë të gjatë. Me që unë isha drejtor i
Shkollës së Muzikës “Prenk Jakova” të Gjakovës, gjatë kohës kur Marku gjendeshe
në Gjakovë rrinim së bashku në shkollë
dhe në shtëpinë Ɵme. Markun e kam pasur mik shtëpie. Marku i ka njohur shumë
mirë notat dhe disa këngë popullore
shkodrane, si dhe disa këngë personalisht
të Ɵja, mi ka shënuar në pentagram edhe
sot i kam të ruajtura në bibliotekën Ɵme.
Marku kishte një teknikë të hatashme në
violinë, i binte shumë ëmbël dhe ishte në
gjendje të luante në çdo lloj tonaliteƟ.
Akoma më Ɵngëllon 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 Shkodrës”, “Metelikun ta kam falë” e shumë e
shumë këngë nga repertori i Bik Ndojës,
të cilat Marku i qante me lot me violinën
e Ɵj.
Kam qenë disa herë në
Shkodër në shtëpinë e Markut,

+
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Shqipëria e Vjetër Verilindore

+

Tash së fundi gjatë hulumƟmeve të
materialeve të shumta nga opinionet e
historianëve, gjeografëve, etnografëve,
filologëve, antropologëve, arkeologëve,
hulumtuesve dhe udhëpërshkruesve për
librin Ɵm të dytë: “Shqipëria e Vjetër
Verilindore”, u binda thellësisht dhe
shpirtërisht se Pellazgët Ilirët dhe Trakasit, e kishin populluar gaƟ tërë Gadishullin 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 pasardhësit autenƟk të pellazgo-ilirëve. Në këtë
mënyrë, nëpër shënimet historike dhe
etnografike të Ballkanit dhe historianëve
perëndimor shqiptarët konsiderohen nacional i vërtetë autokton, i këƟj nën qielli
ballkanik.
Romakët, pasi e kalojnë deƟn AdriaƟkun, ndër tokat Ilire e formojnë principatën e tyre me emrin Iliricum. Pas
shkatërrimit të Perandorisë Romake, tokat Ilire kalojnë ndër një sundues edhe
më të egër nën Perandorinë e BizanƟt.
Nga ajo kohë tokat e Shqipërisë,
mbetën gjithmonë të kërcënuara nga
zaptuesit dhe influenca e të huajve. Duke
filluar prej republikave detare e që ishin
gjithmonë në luŌë mes veƟ për hegjemonizëm dhe supermacion.

Në shekullin e V, shqiptarët gjegjësisht
Ilirët iu nënshtruan një zaptuesi të tretë
atyre të Gotëve, Vandalëve dhe Kumanëve, dhe tek më vonë u kërcënuan dhe
u atakuan nga hungarezët, avarët dhe
hunët e tyre, ata prapë luŌuan dhe qëndruan ndër hapësirat e tyre stërgjyshore.
Pasi ranë përsëri ndër një sundues
tjetër të aƟj të Perandorisë së OrienƟt
(Lindjes) gjatë viƟt 535. Iliriani prapë zaptohen nga sundues tjerë të huaj të cilët
e synonin deƟn saj AdriaƟk. Këta bullgar 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 fillojnë luŌërat e tyre plot 20 shekuj, të cilat
luŌëra 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, gjithmonë dhe çdo herë ishin shumë të ashpër
dhe mjaŌ shkatërrues! Por me të gjitha
këto masakrime dhe shkatërrime piromane sllave, shqiptarët sot e kësaj dite
të 20 shekujve të kaluar qëndruan dhe e
ruajtën ndër malet tona vazhdueshmërinë e reprodukƟmit të tyre gjeneƟk Ilirian.
Sundimi i egër sllav i Rusisë së Vaselenes, në shekullin e XIV, u mund dhe u
shpartallua nga sundimi gjigant i Perandorisë Osmane, populli shqiptarë me
gjithë se i pakësuar për nga numri prapë
se prapë mbeƟ i gjallë dhe prezent.
Në kohën e Vaselenes kishtare sllave
më 1219, kur zhvilloheshin ngjarjet e
vrullshme mes BizanƟt, Serbëve, Bullgarëve e të tjerë, kurse Shqipëria e zhvillonte

tregƟnë e vet, me vendet perëndimore,
e sidomos me Italinë, gjegjësisht me republikat 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 poliƟke, me këtë sistem marrëdhëniesh përtej AdriaƟkut, qysh prej
asaj kohe e më tutje ky shkëmbim bilateral vazhdoi pa u ndalur asnjëherë.
Shqipëria mbretëresha jonë, gjithmonë ishte e lakmuar dhe e kërcënuar nga
hungarezët dhe normanët në shekulli XI.
Ndërsa nga brigjet e AdriaƟkut 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 sundimit të Stefan Dushanit (1331-1355), i
cili atëbotë u quajt Car i Rumanisë, Sllovenisë dhe i Shqipërisë. Atëbotë edhe
trevat e Kosovës ishin në kuadër të shteƟt
dhe Perandorisë BizanƟne, dhe kështu
mbetën në gjirin e saj deri në pushƟmin
e saj nga ana e serbëve të dinasƟsë dhe
principatës së Stefan Nemanjës (Shtjefën
Nimanit), gjatë gjysmës së dytë të shekullit 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 Nemaniqëve e kishte trashëguar Car Dushani,
i cili ishte kurorëzuar në Shkup, në viƟn
1346, për knjaz (princ) të serbëve dhe
popujve tjerë të Ballkanit, mandej edhe
të shqiptarëve.
Atëbotë princi sllavo-serb Stefan Dushani e zallahisë (fliste) gjuhën e vjetër
sllave, kurse si gjuhë zyrtare me të cilën
shërbehej në arenën diplomaƟke ishte

jam njoŌuar edhe me djalin e Ɵj
dhe me gruan e Markut, zonjën
Bora, ishte një grua shumë zonjë, 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 shtëpi. 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
arƟstë të dëgjuar, por kompozitori Mark
KaŌalli ka arritur të shkruaj posaçërisht
për formacionin “Classic Sound’s” dhe e
ka drejtuar atë në një pjesë kohe të mirë
gjatë koncerƟt që u organizua në Teatrin
“Migjeni” me rasƟn e 75 vjetorit të lindjes
së Ɵj, 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
Ɵngujt muzikor të këngëve shkodrane
dhe sidomos të albumit të përmbledhur
të KaŌallit Ɵtulluar “Lumturia nuk dhurohet”, kënduar dikur nga Tonin Tërshana.
Por, për kompozitorin dhe edukuesin e
madh të brezave të këngëtarëve si dhe
mjaŌ koleg në shumë personazhe të
muzikës sonë kombëtare, sukseset e

tyre ja dedikojnë kontribuƟt që mjeshtri i vlerësuar Mark KaŌalli, ka dhënë në
vite. Marku për disa vite ka drejtuar dhe
udhëhequr orkestrën e estradës profesioniste të qyteƟt të Shkodrës të përbërë
nga muzikantët e talentuar Zydi Barbullushi-fizarmonikë, Ylli DrishƟ-kitarë,
Çesk Çefa-kitarë bas, Fuat MiloƟ-bateri,
Memli Salabegu-klarinetë, Nazmi Lishifizarmonikë, Njazi Burgia-bateri, Gani
Tahiri-tromb, Muhamet Grimci-klarinetë,
Gjovalin Doda-saks-klarinetë, Abdulla
Haxhija-tromb, Abdulla Salabegu-kitarë
e te tjerë.
Mark KaŌalli është një nga emrat e
njohur të muzikës shqiptare. Si kompozitor ka marrë pjesë në shumë fesƟvale të
këngës në Radio-Televizion, në fesƟvalet
e këngës popullore dhe të këngës për
fëmijë. Ai ka kompozuar mbi 750 këngë,
transkriptoi dhe harmonizoi mbi 400
këngë popullore shkodrane. Gjithashtu
Mark KaŌalli është autor i shtatë operetave. Sipas specialistëve të muzikës, Kaftalli radhitet ndër emrat që kanë dhënë
kontribut të madh në përgaƟtjen e talenteve të reja.
Mjeshtrit KaŌalli, Këshilli Bashkiak i
Shkodrës i akordoi edhe Ɵtullin “Mirënjohje e QyteƟt”, në natën e spektaklit me

këngëtarët më të mirë shkodranë, që u
organizua në Teatrin “Migjeni” në viƟn
2008. Nuk duhet neglizhuar se, që në viƟn 1995, Këshilli Bashkiak e vendosi në
krye të listës për të përfituar pension të
veçantë për kontribut të shquar në fushën e arƟt dhe të kulturës. Ky vendim asnjëherë nuk u zgjidh. Duhet pranuar se me
figurën dhe personaliteƟn e Mark KaŌallit në një farë mënyre është abuzuar.
Duhet vlerësuar se Albumi i dirigjenƟt,
instrumenƟsƟt dhe kompozitorit shkodran Mark KaŌalli, i prodhuar pikërisht
në 75- vjetorin e Ɵj, ka melodi të jashtëzakonshme shkodrane të dala nga shpirƟ i
arƟsƟt 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
këƟj qyteƟ. KaŌalli është krijuesi i qindra
këngëve qytetare të kryeqendrës së veriut. Kompozitori shkodran Mark KaŌalli
është nderuar dhe me Ɵtullin “Prenk Jakova”. Ky Ɵtull nderi ka nisur të jepet nga
Këshilli Bashkiak i Shkodrës si vlerësim
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gjuha greke. Ai me ushtrinë e Ɵj mercenare, 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 shekullor dhe kishte përfunduar më 1455. Por
edhe atëherë shumë prej hapësirave shqiptare, luŌërat e tyre nuk i ndalën kundër
sllavëve të jugut dhe të lindjes, për ta
shkatërruar sundimin e tyre.
Lidhur me sundimin serb të Vaselenës, gjatë mesjetës nga ane e historianëve sllavë ka keqinterpreƟme të thuash
skandaloze. Pikërisht, për këto devijime
serbo-sllave, për të kaluarën shqiptare
të mesjetës, historiani ynë i urtë, Dr. Muhamet Tërnava në librin e tij për mesjetën
shprehet kështu: “VetveƟu imponohet
nevoja e domosdoshme e diferencimit
sa më të madh nga rezultatet e historiografisë borgjeze (të skolasƟkës 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 ngushtohen kanalet e frymëmarrjes nga presioni i poliƟkës 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 sulmin e parë të turqve, do të shembej principata më e madhe e Balshajve, porse
edhe zapƟmi i serbëve do të zvogëlohej
jo vetëm se në territoret shqiptare të Tivarit dhe Ulqinit, por edhe në viset tjera
shqiptare të Drinit dhe Shkodrës.
Kurse gjatë shekujve XIV dhe XV, brigjet e AdriaƟkut gjithashtu do të zaptoheshin nga venedikasit si: Durrësi, Lezha,
Kruja, Pula, Vlora, Parga, ButrinƟ, Ulqini
dhe i gjithë bregdeƟ shqiptar, me atë të
Tivarit e deri në grykën e Kotorrit.
për figurat që kanë bërë emër në fushën
e muzikës dhe në ruajtjen e traditës e të
vlerave të arƟt shkodran.
Në dhjetor të viƟt 2012 me kërkesën
e një grupi arƟstësh instrumenƟstë, kryesisht të formacionit “Classic Sound’s”,
u formua Shoqata Kulturore ArƟsƟke
“Mark KaŌalli”, që si objeksion ka që,
përmes akƟviteteve, t’i transmetojë
qyteƟt të Shkodrës dhe më gjerë vlera arƟsƟke, por kryesisht të evidentojë veprën
e madhe dhe të larmishme të kompozitorit të shquar Mark KaŌalli.
Tani në moshën 80 vjeçare, Marku
gëzon shëndet të mirë dhe merret
me sistemimin e të gjithë krijimtarisë
muzikore të Ɵj, me sistemimin e përfundimin deri në boƟmin e Ɵj 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 Ɵj me
Ɵnguj gjithmonë rinorë i bashkohet jetës
arƟsƟke të qyteƟt, gjë që tregon se Mark
KaŌalli vazhdon të jetë vital sepse krah
Ɵj qëndron energjia rinore e një talenƟ
tjetër, djalit të Ɵj Anton KaŌalli.
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PRESIM DHE PËRCJELLIM
VITET ...!?
Nga LULASH BRIGJA

+

Sa herë që ndërrohen vitet , menjëherë 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 mjaŌ 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 mjaŌ
vital, që kemi jetuar dhe jetojmë me
shpresa.
E përcollëm viƟn 2013, dhe morëm
çka mundëm
prej Ɵj, por nuk
mundëm të marrim miraƟmin e Evropës për të qenë pjese integrale e saj!
Komuniteti dukagjinas i shpërndare
si kurrë më parë, tani pas një çerek shekulli demokraci po kërkon përsëri busullën e orienƟmit. 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 fëmijët e tyre janë rritur shume vite atje,
ndihen vërtet në dileme ,,,!?!?!?
Në të gjitha
komunat e Dukagjinit vazhdojnë të banojnë banore
te Ɵj, por edhe të rikthehen
atje
shume familje te tjera, kur dihet kushtet e jetesës janë mjaŌ të vëshƟra,
nuk është e lehte të merret një hap i Ɵlle.
Dora e shteƟt, por edhe e pushtetit
lokal është pothuajse e padukshme, për
shume vite u abuzua në çdo formë, me
vlerat e pasurive te Ɵj, me traditat shekullore te Ɵj, po dhe me varfërinë e atyre
zonave ne shekuj. që këtë vit duket se do
të përballën edhe me sfidën e ekzistencës
së emrit
apo toponimit
Dukagjin..!?
Ndërsa
në qyteƟn 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 këƟj qyteƟ
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 mirëpriƟ, edhe pse
asgjë nuk ishte në favorin tonë, arritëm
të bindim veten dhe të tjerët se, me
punë e ma sakrifica arrihet gjithçka. Ne
arritëm të bindim veten dhe të tjerët se,
kemi qenë dhe do të jemi faktor në zhvillimin e gjithanshëm të këƟj qyteƟ. Në
fushën e ndërƟmit, biznesit, tregƟsë, arsimit, të kulturës dhe të arƟt, dhe për
këto i kemi prezantuar veten si një komunitet vital dhe me shume vlera.
Nuk kam të njëjƟn vlerësim për polisë cilës
i kemi dhëne
Ɵken,
shumë
dhe gjithmonë historikisht
jemi nënvleftësuar prej saj pa marre
as mirënjohjen për kontribuƟn që za-

konisht e japim në mënyre të verbër!
Duke i ditur mjaft mire vlerat e
saj si katalizator i zhvillimit të një vendi, dua Ɵ shmangëm këtë rralle argumenƟt poliƟk , duke shpresuar se ne

kemi në dore, dhe jemi në kohë për
të luajtur një tjetër ‘’arme,, të fuqishme për integrimin tonë një jetën e
këƟj qyteƟ. 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 argëƟmit popullor, 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 kontrolluar kërkon të monitorohet nga dikush. Prej shume vitesh vlerat tradicionale, historike, kulturore dhe arƟsƟke
të zonës të Dukagjinit kanë pasur dy
pika të fuqishme reference. Shoqata
“Atdhetare- Dukagjini”, dhe Shoqeria
kulturore-arƟsƟke ‘’Treva, të cilat janë
bëre promotorë të evidenƟmit, promovimit, tëruajtjes dhe dokumentimit
të
të këtyre pasurive morale
përbashkëta.
Përpara se të shpreh opinionin Ɵm
për akƟvitetet kulturore të këƟj fundviƟ, 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 heshƟn apo të bëhen bashkëfajtorë për koncepte konservatore apo
interesa ekonomike.

Të bëhesh pjese e jetës kulturore
të këƟj qyteƟ, nuk është e lehtë, duhet
patjetër të kapërcesh disa barriera dhe
të lidhësh disa fije 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 arƟstët
duhet ta gjejnë gjuhën e komunikimit. Ligji i xhunglës, apo klasifikimet
mesjetare më pak se kudo mendoj
se, nuk duhet të aplikohen në këtë
fushe.
Këtu është momenƟn për të
vlerësuar rolin
e Shoqatës “Atdhetare-Dukagjini”, e cila për shumë
vite nëpërmjet medias të shkruar
dhe vizive,
nëpërmjet, botimeve,
simpoziumeve shkencore, dhe manifesƟmeve kulturore, ka arritur
Ɵ
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 antenat e tyre çorientohen pak.
Duke dashur të jenë sa më simpaƟzantë të tyre, për të marre pjese,
darka shoqërore apo festa të fshatrave dhe lokaleve, të tradhtuar edhe
nga etja e televizioneve lokale për
të transmetuar çdo gjë që sjell lek,
shpesh punojnë kundër preformancës
te tyre arƟsƟke,
Nuk jam kundra mendimit që njerëzit ta mposhƟn stresin, Ɵ presin dhe Ɵ
përcjellin vitet me këngë e me gëzim
, por edhe të rikthesh dhe të reklamosh kohën e gosƟve dhe të ndrikullave
si tradite. Kjo nuk me duket progres. Të
organizosh nga çdo fshat dhe nga çdo lokal festa, të shpenzosh dhe të bësh sikur argëtohesh në mënyrë krejt vulgare,
është mesazhi më i keq që që ju japim
brezit të ri në emër të dashurisë për
traditën.
ManifesƟmi kulturor ‘’Zëri i Vëllazërimit” apo ‘’Nata Tradicionale e
folklorit” janë diçka krejt tjetër, janë
një vlerë jo vetëm e organizatorëve,
por në radhe të pare e qyteƟt të Shkodrës, janë një vlerë e kulturës nacionale
të hapësirës Shqiptare. Kam pasur rasƟn
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 padyshim dy nga pikat kulmore të veprimtarive kulturore të viƟt që përcollëm.
Profesorë, arƟste, 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 kulturës të këƟj qyteƟ, 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, historia 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-
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riale muzikore dhe letrare të realizuara
mjaŌ mire arƟsƟkisht 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 këƟj spektakli, duke marrë pjesë, me kontribuƟn financiar apo preformancë artistike
duhet ta kuptojë se, aty përmasat e
Ɵj janë ma shumë se vetvetja.
Duke sjelle çdo vit krijime të reja ,
duke pasqyruar çdo vit diçka të veçantë,
tashmë ky akƟvitet 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 sakrifikuam dhe këmbëngulëm ne, për të marr vendin që na
takon në jetën kulturore të këƟj qyteƟ,
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-arƟsƟke ‘’Treva”.
Këto janë vërtet organizma vullnetare,
por janë pronë dhe pasuri e jona e përbashkët.
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 shpërblyer me mirënjohjen e brezave dhe kjo
nuk është pak- Asnjëherë këƟj komuniteƟ, nuk i kane munguar vlerat as potencialet njerëzore, intelektuale apo financiare për të jetuat dhe mbijetuar, por Ɵ
vesh ato në shërbim të vetvetes apo të
shoqërisë, ky është një raport që kërkon
vërtet kod sekret për ta deshifruar.
E shkrova këtë arƟkull duke folur me
terma të përgjithshëm, pa përdor butafori apo emra konkrete, duke qene i
bindur se kambanës që unë po i bije dikush 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 filluar
një tjetër, secili veç e veç, por detyrimisht në një marrëdhënie me njëri–
tjetrin, sepse e Ɵlle është jeta. Me një
realitet të ri shoqëror, në një qeverisje të
re poliƟke dhe së shpejƟ me një ndarje
të re administraƟve, 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 Ōon ne,
njerëzit e arƟt dhe të kulturës të ecim
me një tjetër hap.
Të kesh disa dhunti personale apo
një talent të veçantë në një fushe caktuar, është një dhuratë e ZoƟt, por të
luŌosh dhe të punosh për të qenë arƟst
në shpirt dhe atdhetar në zemër është
një kënaqësi e veçantë.
Duke ju uruar të gjithë shqiptareve,
dhe veçanërisht banoreve të Dukagjinit 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 Ɵ falënderuar dhe uruar, por lexuesit 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.

+
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Kolegji saverian (Shkolla Jezuite)

+

Nga: Smajl Bala
Shkollave katolike në Shkodër, më 17
tetor 1877 i shtohet edhe kolegja saveriane, me themelues At Luigj Mazza, i cili,
edhe pse mësues i ri, i dhuroi prej pasurisë së Ɵj 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 financës të vilajeƟt të Shkodrës, i parashtruan nevojën
e hapjes së një shkolle të mesme, duke
e pajisur atë me mjetet e nevojshme
për një funksionim normal. KontribuƟt
të jashtëzakonshëm financiar të At Luigj Mazës iu shtua edhe ai i besimtarëve
katolikë, të cilët arritën të mbledhin edhe
500 napolona ari, të cilat do të shërbenin
për ndërƟmin e shkollës.
Më 17 tetor 1877, në kishën e vogël
të jezuitëve, u mblodhën qytetarët shkodranë, familjet e 30 fëmijëve (nxënësve të
parë) të kësaj shkolle dhe para tyre At Zef
Lombardini i paraqiƟ popullit insƟtuƟn e
ri që mori emrin e “Sh’Françesk Saverit”,
duke u shprehur, ndër të tjera, se “...do të
delte për dobi e nder të qyteƟt”.
Stema e kolegjit është e përbërë nga
shqypja kombëtare, në anë të së cilës
shkruhet: “Për Zot, për Atme e Përparim”. Redaktor në këtë kolegj emërohet P.Ambroz Marlaskaj. Në viƟn 187881, zv/redaktor ka qenë At Luigj Mazza,
madje për drejƟmin e kolegjit u pat ngritë
edhe një komision me persona të njohur
katolikë të qyteƟt: Sima i Zef Simonit,
Cin Suma, Gjek Muzhani, Simon Shiroka,
Ndre G.Llupi (Melgushi), Ndrek Shiroka,
Pashko Serreqi.
Në viƟn 1888, Austro-Hungaria e subvencionoi me 4000 fr.ari në vit, shumë
të cilën më vonë erdhi duke e rritur. Me
shkatërrimin e Perandorisë Austriake në
viƟn 1919, shkolla më pas mori subvencione nga Italia.
Mësimet në shkollë jepeshin falas, por
vetëm në fillim nxënësit ishin të detyruar
të paguan taksën e shkollës.
Ndërtesa e kolegjit ka qenë ndër më të
bukurat e qyteƟt të Shkodrës, madje në
viƟn 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 bashkëkohore. Deri në viƟn 1913 lëndët
ishin: shqipja, laƟnishtja, italishtja, frëngjishtja, matemaƟka, fizika, historia, gjeografia merceologjia, staƟsƟka, vizaƟmi.
Prej viƟt 1914 kolegji qe me gjashtë klasa,
tri teknike e tri tregtare, në vitet 19141916 me katër klasë reale (prakƟke) e dy
tregtare me programe të përpunueshme,
në vitet 1919-1925 ka gjashtë klasa tre-

gtare e normale, me mësime të karakterit
pedagogjik Në viƟn 1926, kolegji ndrron
kah, nisi gradualisht të lërë drejƟmin tregtar 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 ManasƟrit të viƟt 1908, në këtë shkollë shqipja shkruhej me alfabeƟn e vjetër
të Veriut, ose me atë tradicional, më pas
sipas alfabeƟt të shoqërive “Bashkimi” e
“Agimi”.
Shkolla, në viƟn 1888 pësoi ndryshime 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 fillimi, deri në viƟn 1916, shkolla kishte katër klasë reale dhe dy klasë tregtare, me programet e mëparshme. Nga viƟ
1919 deri në viƟn 1925 përbëhej
prej katër ose gjashtë klasash tregtare e normale, me të mesmen
pedagogjike. Në fund, në viƟn
1926, kolegji kaloi në një gjimnaz
modern.
Ndërtesa e parë shkollore ka
qenë shtëpia e zotërinjve Llupi-Mëlgushi në zemër të qyteƟt,
në një vend të qetë ku mësimi zhvillohej normalisht, larg zhurmave
të rrugës. Për t’iu përshtatur sa
më mirë kërkesave të shkollës,
u bënë adapƟmet përkatëse, në
mënyrë që vijueshmëria mësimore të mos haste asnjë pengesë,
por dhe të ishin kushtet opƟmale
edhe për stafin pedagogjik, që të bënin
punë shkencore e akademike, por edhe
nxënësit veprimtari të ndryshme arƟsƟke.
Edhe pse pat pengesa nga qeveria turke,
Austria i qëndroi gaƟ dhe u bë mbështetje për shpenzimet eventuale. Saloni
u zbukurua hijshëm nga piktori i kishës,
mjeshtri Pr.Moschini.
Një kat i ri iu shtua ndërtesës në viƟn
1906. Në këtë vit ndërtesa meremetohet
pasi pësoi dëmƟme nga tërmeƟ shkatërrues i viƟt 1905. Në viƟn 1914, në vendin
ku familja Guga kishte pasë oborrin, u
ngrit një ndërtesë dykatëshe, ndërmjet
shtypshkronjës e salonit, që u pat lënë
për shkollë fillore.
Në relacionin e konsullit të Austrisë
në Shkodër, shkruhet: “Seminari, i cili po
ndërtohet me lejen e qartë të guvernatorit, 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 personalin mësues. Në fund të ndërtesës ajo po
ngrihet me shpenzimet e Austrisë. Prandaj ajo duhet respektuar si prej mexhlisit, ashtu edhe prej popullit dhe mund t’i
nënshtrohet vetëm gjykimit ma të naltë
në Stamboll”. (Bëhet łalë për rrëzimin e
pjesës së shtuar – shënimi im, S.B.)
Në relacionin tjetër shkruhet: “Në
qershor 1856 ndodhi një katastrofë e vajtueshme. Kjo ishte prishja e seminarit të
ri, në kundërshƟm me edukimin e priŌërinjve nacionalë...dhe për ndërƟmin
e Ɵj është dhuruar një shumë prej 800
fr.ari. InsƟtucionet morën përsipër 3000
fr.ari në vit për mbajtjen e Ɵj. TentaƟvat

+

kishin filluar që në viƟn 1843. Më poshtë,
relacioni vazhdon: “Në vend që të ngulet
këmbë me e mbajtë seminarin e vjetër
që ekzistonte atëhere, ku përgaƟteshin
11 nxënës për detyrën e priŌit e me i ba
heshtazi aƟj disa riparime e adapƟme të
përshtatshme dhe me e ngritë përparimin, nivelin e mësimeve dhe të edukatës
që kishte rënë poshtë për faj të drejtorit
të mëparshëm, peshkopit të soçëm, Dod
Mazzit dhe pasardhësve të Ɵj dhe për
të sjellë mësues ma të disiplinuem dhe
duke vu në konditë të domosdoshme me
e brakƟsë insƟtucionin e vjetër, i cili deri
tash nuk ishte kërcënue nga asnjë anë,
sepse gjindej afër një xhamie dhe propozoi blerjen e një shtëpie prej 10.000
fr.ari dhe adapƟmin e saj për një seminar, projekt të cilin e kundërshtoi peshkopi Tapic. Veç kësaj, mjetet e ndërƟmit

që dha Austria dhe Propoganda në Romë
ishte vetëm 12.000 fr. Prandaj u ble shtëpia tjetër (e Çobajve) për 6000 fr., por ato
nuk mjaŌonin për me e transformue atë
shtepi. Kështu që sa të fillojnë ndërƟmi,
u kërkua dërgimi i kisƟt të parë për seminarin, i subvencionuar 3000 fr. në vjetë.
Në kolegjin saverian gjuha shqipe u
dha si lëndë e posaçme. Lëndët që zhvilloheshin këtu ishin: gjuha shqipe, italishtja, frëngjishtja, gjermanishtja, turqishtja, matemaƟka, fizika, shkencë natyre,
shkenca tregtare, staƟsƟka, historia,
gjeografia, vizaƟmi, filozofia morale, religjencë apologjiƟke, tagre natyre, civile,
tregtare, edukatë fizike si dhe gjuhë e lirë,
laƟnishtja. Shkolla ishte me gjashtë klasa,
tri teknike e tri tregtare të nalta.
Një ndër qëllimet kryesore të kolegjit, 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
trajƟmin shpirtëror të tyre. Për realizimin
e qëllimeve mësimore-edukaƟve përdoreshin forma të ndryshme pune përmes
një pune gjithëvjetore të stafit pedagogjik
dhe të një baze materiale-didakƟke të lakmueshme për kohën. PrakƟkohej ndarja
e nxënësve në grupe, bëheshin provime
të hapura, zhvilloheshin konkurse. Fituesit nderoheshin me çmime.
Mësimet në kolegj zhvilloheshin para
dhe pasdreke. Në përbërjen e Ɵj ai mblidhte 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 figura të njohur në fushë
të mësuesisë. Mësimet këtu ishin pothuaj

të njëllojta me seminarin. Redaktorët lëviznin sa nga një shkollë në tjetrën. Shkolla
drejtohej nga Urdhëri i Jezuitëve.
Në këtë shkollë, me deklarim të MbreƟt, emërohet mësues Cin Cepuli. Emërimi
i Ɵj nga ana e mbreƟt u bë pasi Cini kishte
fituar konkursin për këtë vendpune.
Në vite në këtë shkollë qe një numër i
madh i mësuesve, si: At Luigj Mazza (themeluesi i saj), Filip Ashiku, Gaspër Benussi, Musa Efendi Boriçi, Fejzullah Efendia,
Fejzi Efendia, Pashko Gurakuqi, MaƟ Logoreci, 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 shumë prej atyre që u bënë personalitete të
shquara në shumë fusha të jetës, midis të
cilëve edhe Faik Konica, Luigj Gurakuqi,
Donad KurƟ, MaƟ Logoreci,
Gaspër Mikeli, Zef Harapi,
Ethem Osmani, Karl Gurakuqi, Selaudin Bekteshi, Gjush
Sheldia, Ndoc Rankolli, Vasil
Stafa, Qemal Stafa, Filip Shiroka, Teufik Bekteshi, Kolë
Mirdita etj.
Shkolla kishte dy kabinete,
një fizike e një kimie. Këtu u
themelua shoqata “Leka”.
Në këtë shkollë u botuan
412 libra shkollorë, midis
të cilëve po përmendim: 16
gramaƟka, 1 łalor, 19 libra
shkencorë, 5 libra letërsie,
6 libra histori-gjeografie, 34
libra këndimi e edukimi.
Kolegji i jezuitëve u bë i njohur edhe
për muzeum ndër më të zëshmit për kohën, një sallë teatri, ku jepeshin shfaqje
dhe viheshin në skenë drama e tragjedi.
Kaq i organizuar qe, sa kolegji pat edhe
hymnin e Ɵj, 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, prefekƟ i Shkodrës i asaj kohe,
Xhafer Ypi, në łalën e mbajtur është
shprehur: “Prandaj gëzohem m’u gjet sot
në kte vend, si po bje me konstatue e botnisht po më kande me dëshmue, epet nji
edukatë letrarishte, shkencore e morale
vërtetë e mirë tejet. i kjoŌë lavdi eprorëve e profesorëve të ksaj kolegje. Këtu
jepet trajƟmi i shëndoshë i asaj djemnie
që ka me kenë kurrizi i Shqypnis s’onë të
njoŌme si Kom e Shtet i pavarshëm”.
Kolegji dallohej nga shkollat e tjera
edhe nga fakƟ se në të mësoheshin gjuhë
klasike, me një program më të ngjeshur.
Në zbaƟm të ndryshimeve të StatuƟt
Themeltar Mbretëror të neneve 206, 207,
në viƟn 1933 Kolegji Saverian (gjimnazi)
suprimohet (mbyllet) dhe nxënësit e kësaj
shkolle fillojnë mësimet në Gjimnazin e
ShteƟt, kurse ato të fillores në shkollen e
re në fushën “Hasan Riza”, nën drejƟmin
e Kolë Demës, këshilltar i shoqatës “Leka”
(Është łala 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.
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NDUE FTONI-NJË HISTORI SUKSESI
ME RASTIN E DHËNIES SË TITULLIT “MIRËNJOHJA E QYTETIT” SHKODËR

+

Kohë më parë, vertetë që nuk e kisha
besuar se një ditë që do t`I përkiste së ardhmes, do të jepej rasƟ të flisja në këtë
podium të nderuar për Z.Ndue Ftoni, dhe
njëkohsisht do të asistoja në këtë nderim
që këshilli bashkiak I qyteƟt të Shkodrës
I bën zotrisë në łalë. Kjo për një arsye
shumë të thjeshtë: Ashtu siç ishim të mbyllur brenda vetes, ku bënim sikur ishim
të vetëmjaŌueshem për çdo gjë, ku “lumturia’ fillonte e mbaronte vetem me ne;
ku “arritjet” na përkisnin vetem ne; ku dielli “binte e shkelqente” vetem në
tokën shqiptare, ishte e vëshƟrë
të mendoje për një botë tjetër,
së cilës I kishim veshë epitete nga
më skandalozet. Por ja që edhe
në mes të këƟj hermeƟzmi absolute gjallojnë njerëz me ndjesi të
brëndshme aq të fuqishme sat ë
përfytyrojnë realiteƟ 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 Ɵpike dukagjinase, i
mbështjellur me petkun e dshurisë prindërore, nën ndikim e
“biblës’ së porosive për të qënë
I denje në jëtë, mes zërave e
thirrjeve të bashkëmoshatarëve,
mes oshƟmës së lumit e prrenjëve, nën ndikimin e simfonisë
së përhershme të bilbilave, nën
përflakjen e veteƟmave e krismat
e rrufeve, prej të cilave mbrohej duke u lutur me gjysmë zëri
“Mëshirë o Zot”! Ësjtë rritur në përballje me tokën e ashpër, me prerjet e këmbëve nga rrasikat e guri grih, me përvlimet e diellit e pjalmicën e borës, me
librat në çantë dhe barrën në shpinë…
dhe të gjitha këtoiI kanë dhënë kurƟmin
e duhur jetës së Ɵj. Është për t`u theksuar
se Ndue Ftoni e dashuroj jetën edhe në
ditë të mirë edhe në ditë vëshƟtë. I fali
asaj gjithë enrgjitë fizike e mendorë, e
përqafoi atë, e mbrojƟ atë dhe e gëzoj e
vazhdon ta gëzoj atë.
E njoh Ndue Ftonin që në moshën e rinisë, që atëherë kur ëndrrat i shkëndijonin
në sy, temperament energjik, i shkathët,
atrakƟv, i bisedës e i shoqërisë, i sporƟt
dhe i tavolinës, i paqës dhe i kundërshƟmit, me sy lakmitar e percepƟme fine
të së bukurës në rrafshin e konceƟt filozofik e arƟsƟc, dasmaxhi i zhurmshëm
e plot humor, interpretues i këngës me
çiŌeli, i puƟrit hokatar e argëtues dhe i
këngës tradicionale dukagjinase;Këngës
Majekrahu.
Është fatkqësi, por duhet thënë ,se
vendi ynë i dashur nuk qe thuajse asnjëherë i mjaŌueshëm në dimensionin
njerëzor për të zënë rrënjë e për të çelur
ëndrrat tona. Kjo pamjaŌueshmër bëri
që njerzit e këƟj vendi të brakƟsin herë
pas here , dashurin e tyre, Atdheun. A nuk
ndodhi kështu në shekullin e pesëmbëdhjetë, në shëkullin e shtatëmbëdhjete, në
të nëntëmbëdhjeƟn 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 pranishëm! 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 idenƟtetet tona të tjetërsuara e të

harruara mbetemi si një pellg i shkëputur
nga kaltërsia liqënore evropiane. Ja, se si
na Ɵpologjizonte studjuesi Italian Indro
Montaneli tek libri Shqipëria një dhe një
mijë: Të ndarë fetarisht, të përçarë poliƟkisht, sociologjisht plot ndryshueshmëri
dhe ekomikisht të rrënuar. Të gjitha këto
kanë shkaktuar mbi ne atë lloj trysnie
në subjekƟn tonë, saqë jemi detyruar
shpeshherë të uurrejmë dashuritë tona,
e një to ishte Atdheu. Nuk pashë në asnjë
akƟvitet Evropian apo botëror që ekipeve tona t`u shkruhet Shqipër, por Albani,
madje edhe në shallat kuq e zi të sportdashësve tanë është i njëjƟ emerƟm.
Atëherë me të drejtë thotë Kadareja tek
libri “IdenƟteƟ evropianiI shqiptarëve”
,”Populli shqiptar nuk ka idenƟtet gjysmak, të shƟrë apo të fshehur pas lajelulesh mashtruese. IdenƟteƟ i Ɵj është
gjithashtu i qartë, pavarsishtë se dikush
nuk deshiron ta shohë. Shqiptarët janë
ndër popujt më të vjetër të konƟnenƟt
evropian, popull themeltar në rrafshin
e Ɵj, ashtu siç është pranuar gjuha shqipe nga të gjithë gjuhtarët e mëdhenj, si
një ndër dhjetë apo dymbëdhjetë gjuhët
bazë të konƟnenƟt. Gjeografia, gjëja më
kokëfortë në botë deshmon e para evropianiteƟn shqiptar. Zelli I atyre që me
çdo kusht duan ta zbehin disi këtë fakt
kokëfortë, arrin disa herë të krijojë përshtypjen se Shqipëria është në skaj të Evropës dhe fill 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 Bullgaria. Për të mos përmendur atë që quhet
“Turqia evropiane”.
Gjeta rasƟn 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 Ftonin 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 treƩë ZoƟ 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 jetohet pa punë. Kjo ëndërr e imja e fshehur
deshƟ ZoƟ dhe një ditë u bë realitet. ZoƟ
më ndihmoj për të shkuar atje, ndërsa pas
mbërritjes ishte njeriu i ZoƟt, Dom Prekë
Ndrevashaj që u erdhi shqiptarëvë në
ndihmëë si vetë dora e Perendisë. Tek po
pinim një kafe në një nga lokalet e Shkodrës, përballë së cilit ndodhej një pallat
tetëkateësh , Ndue Ftoni më tha:Shihe
njat pallat…po të betohem se sa të zanë
pijata të vendosura sƟvë nga kaƟ I parë
në të teƫn i kam larë me duart e mia në
Amerikë. Vete me vete thashë:Ky është
ai Ndue Ftoni që edhe në kohën e komunizmit, ndaj së cilit paguante gjithnjë kosto persekuƟve, mbante këmishë të bardhë nejloni me kanoƟre! 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
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kokës së jastekut,- thotë Ndohja,-pasi ka
qëlluar që të zgjohem prej gjumit katerpesë 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 , inisiaƟvë e
kurajo produktuan arritjen madhore të
Ndue Ftonit, blerjen e lokalit “The Imperial House”, locak I parametrave më të të
mirë me kapacitet prej mijra vendesh.
Që nga ky moment kemi të bëjëm më
biznesmenin e suksesshëm shqiptaroamerikanin , Ndue Ftonin. Ndue Ftonit
nuk ia ka zënë frymën paraja, sepse
është fituar ndershmërisht, ajo për Ndojën është një sherbëtore e mirë dhe nuk
pranon t`i bëhet një padrone e keqe.
Bujaria ,zemërbardhësia, deshira 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
Ɵj. A nuk është Ndue Ftoni që çdo
vit lëshon një lumë parash për të
sponsorizuar akƟvitete kulturorearƟsƟke, për të sponsorizuar fesƟme përvjetorësh, për boƟmin e
librave arƟsƟkë? Edhe në emër të
Shoqatës”Atdhetare-Dukagjini”
dua ta falendoroi Ndue Ftonin,
pasi vetëm për gazetën e akƟvitetet e shoqatës jep rreth dy mijë
dollar në vit.
Me rasƟn e 100-vjetorit të
shpalljes së pavarsisë ai shtroi një
banket në lokalin e Ɵj në Michigan me pjesmarrjen e 1200 shqipatrëve më banim në Amerikë.
Dhe sa për dijen vetem në Michigan jetojnë mbi 100 mijë shqiptar. 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 presidenƟn Klinton
apo me senator e kongresmenë amerikan, por është puna dhe kontribuƟ i Ɵj
që i rritë nderën dhe emrin në Shqiperi
e në Amerikë. E shtrova atë banket me
rasƟn e 100-vjetorit të shpalljes së pavarsisë, si detyrim ndaj atdheut Ɵm, ndaj
miqve e shokëve në SHBA, si përmbushje
të një ndjenje krenarie për vendin Ɵm,
dhe a e beson se akƟviteƟn e kam çelur
me këngën tradicionale dukagjinase me
Këngën Majekrahu. Po si he burre i dheut
nuk e dëgjova një të Ɵllë këtu në Shkodër
në akƟvitetet folklorike të funviƟt? Unë
gjej rasƟn të falenderoj këshillin bashkiak të qyeteit të Shkodres, që u gjend
i gatshëm për të nderuarkëtë figurë të
veçantë në rrafshin e kontributeve financiare në mbështetje të zhvillimit të arƟt
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
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