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BASHKËBISEDIM ME 

SHKRIMTARIN E PUBLICISTIN 
LAZER STANI

Cili është libri më i vjetër që keni 
në bibliotekën tuaj ? Kur e keni 
blerë dhe cila ishte arsyeja?

Bo  met më të vjetra që gjendën 
në shtëpinë  me janë një kolek-
sion i  «Hyllit të Dritës » bo  me të 
gjysmës së parë të shekullit të kalu-
ar. Një enciklopedi e tërë etnokul-
turore, gjuhësore fi lozofi ke, histor-
ike, sociologjike, religjioze. 
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Mundësoi 
Bo  min: 
NDUE 
FTONI

5

3
ZEF SHYTANI 
- Vendosë në 
dorë orën e 

Petrit Dumes
(kujtime)
Kisha dëgjuar prej disa kohësh se 

ka qenë një qitës shumë i mirë nga 
mesi i shekullit të kaluar nga Lotajt 
që quhej Zef. Nuk dija më shumë 
për të, prandaj dhe kisha dëshirë që 
ta takoja e ta njohja nga afër.

Në një ditë të kësaj pranvere, 
bashkë me Zef Sokolin, shkojmë në 
shtëpinë e tij në Bardhaj. Zefi  e dinte 
shtëpinë dhe kishte disa njohuri për 
qitjet që kishte bërë, prandaj edhe u 
bëmë bashkë dhe shkuam.

5

GËZIMI I SHKODRËS
Bashkëbisedim me Mjeshtrin 
e madh të humorit shqiptar, 

Gëzim Kruja
Gjatë punës sime për përgatitjen e një cikli artikujsh kushtuar personaliteteve 

të artit dhe kulturës shkodrane kryesisht në fushën e letërsisë, skenës dhe muzikës, 
një vend të veçantë do të zinte edhe fi gura e “Mjeshtrit të Madh”, shkrimtarit dhe 
humoristit Gëzim Kruja.

Kjo fi gurë e shquar e galerisë së humorit shkodran radhitet në mënyrë dinji-
toze edhe me pararendësit e tij, edhe me bashkëkohësit e tij, por e gjithë gama 
e veprimtarisë artistike e bën atë më specifi k; ai nuk është një aktor si të thuash 
“klasik i skenës”, por është shumë dimensional me aftësi të gjithanshme, që10

Një ngjarje 
e veçante 
në fshatin 
Toplane!

Ka qene vjeshta e vi  t 1943, kur 
një avion lu  arak vinte nga Gjako-
va në drej  m të Shkodrës, por një 
defekt në motor, detyroi pilo  n  të 
bënte një ulje të detyrueshme duke 
lëshuar avionin poshtë majës së 
madhe  “Mbi Bota” dhe pilo   të hid-
het me parashute e të bie në mes të 
fsha  t, afër kishës së Toplanës.

Pjeter Gera e Mark Marashi 
Kapaj,  të cilët në atë kohe ishin rreth 
moshës 8-9 vjeçare, kujtojnë sot atë 
zhurme të madhe, e cila trondi   të  
gjithë fsha  n. Menjëherë fsha   u 
alarmua dhe të gjithë fshataret , siç 
ishin në punët e vjeshtës u drejtuan 
pranë vendit ku kishte ra avioni. 
Fsha   mësoj se,  pilo   kishte zbritur 
me parashute afër Kodër-Zarit. 
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VEPRIMTARI

Shoqata e Vëllazërisë Kosove-
Malësi e Madhe “Mar  n Dre-
shaj”, në bashkëpunim me 
Shoqatën “Atdhetare-Dukagji-
ni” dhe organizata të tjera, 
organizuan  në  Kosovë  Man-
ifes  min Tradicional “Zëri i Vël-
lazërisë-2014”

Me datën 25-26 prill  2014, 
ky  manifes  m  kulturo-letrarë, 
i pagëzuar me  emrin  “Zëri i Vël-
lazërisë-2014”,  u zhvillua   në 
Rrafshin e Dukagjinit.   Në ketë 
manifes  m, morën pjesë  Teat-
ri ‘’SHQIP”, nga  Tuzi  i Malit 
të Zi,   ar  stë, valltarë, poetë, 
këngëtarë  dhe ak  vistë  nga 
Shoqata “Atdhetare-Dukagji-
ni”;,   Ansambli “Shpë  mi“-
Medvegjë  në  Kosovën  Lin-
dore,   valltare  dhe  këngëtarë   
nga komunat   Peje, Gjakove, 
Veprimtarë nga hapësirat e na-
cionalite  t Shqiptar.   

Pas një udhë  mi  të bukur   
me autobusin  tone, ne u ndalëm  
për pak orë në  qyte  n e Prizre-
nit.   Të gjithë së bashku vizituam 
shtëpinë muze ku u mbajt  Lidh-
ja  e Prizrenit, bëmë shume foto-
grafi . Disa prej  pjesëmarrësve e 
vizitonin  për herë të parë. Bëmë 
shënimet përkatëse në librin e 
vizitorëve, duke lenë kuj  met 
dhe emocionet  tona.

Atmosfere  fes  ve ka fi llu-
ar  në Teatrin “Istref Begolli “  ku  
u bë   hapja solemne e Mani-
fes  mit me  alën përshënde-
tëse dhe pastaj shfaqet drama 
“Klithma e një gruaje”  nga trupa 
e Teatrit “SHQIP”  të Tuzit. Një  
interpre  m i shkëlqyer nga ak-
torët,  të cilët sollën emocione 
për të pranishmit,  por edhe 
përcolli vlera për studiuesit  dhe 
ar  stet  pjesëmarrës. 

Pjesëmarrësit me veshje 
tradicionale parakalojnë nëpër 
qendrën e Pejës duke vallëzuar 
bashkërisht , edhe pse një dite 
me pak vranësira   e shi   të lehtë, 
atmosfera   fes  ve  i dha gjallëri 
qyte  t të Pejës. 

Në orët  e vona të pas-
dites, po në  ketë kinoteatër, 
këngëtarë, ar  stë e valltarë të 
pjesëmarrësve në manifes  m, 
nga hapësirat Shqiptare dhe 
qytetet e Kosovës prezantojnë 
një program të zgjedhur ar  s-
 k. Këngëtaret    e njohur    Rifat  

Berisha,  Ismet  Dema, Pllumb  
Vrinca, Vjola Shqau, Agus  n 
Pëllumbi, Gëzim Zefi ,  e  uara 
e Shoqatës sonë, këngëtarja e 
mirënjohur në gjithë hapësirën 
shqiptare, Bardhe Tushaj nga 
Gjakova  dhe shumë   të tjerë më 

të rinj,    krijuan një  atmosferë  
të  shkëlqyer. Grupi  i valltarëve  
nën drej  min e koreografi t te 
mirënjohur Aldo Nika, por edhe  
ata  të  ansamblit “Dardania” 
në   Pejë,  morën duartrokitjet  e 
publikut  që kishte mbushur  sal-
lën .

Festa  sapo ka fi lluar, të gjithë 
së bashku sipas programit   të  

organizatorëve   shkuam në lo-
kalin  ‘’Shpella e Bobit” mbrëm-
je  e paharruar  dhe e shtruar 
sipas traditës  nga mikpritësit,  
deri në  orët e vona të mbrëmjes 
në mes vëllezërve  shqiptarë  të 
mbërritur nga të gjitha hapësirat 
Shqiptare,  kënduan  dhe   fes-
tuan …. 

Të shtunën,  me datën 26 
2014, pas një akomodimi te 
mire dhe i veçante nga herët e 
tjera,  në  Banjë   u nisëm drejt  
Komunës të Istogut. Atje   na pri-
   në një  takim vëllazëror  për 

të gjithë   pjesëmarrësit  Kryet-
ari  i  Komunës  të  Istogut, Haki 
Rugova, bëmë  një  lëvizje  dhe  
vallëzim në rrugët  e qyte  t, u 
vendosen   lule  në  monumen-
 n e heroit të Rugovës, që për-

faqëson  kulturën dhe historinë 
e kësaj krahine. Pastaj një takim 
dhe një  kafe  vëllazërore  na u 
ofrua  në një pike turis  ke mja   
të bukur    nga përfaqësuesit e 
pushte  t  lokal dhe ne veçan   
nga Kryetari i kësaj komune, 
Haki Rugova.

Kemi  lënë  prapa  qyte  n e 
vogël  të  Istogut   dhe  një para-
dite  me kuj  me  të bukura  për  

tu drejtuar  për në Klinë.  Atje 
na pret si  çdo herë  një    grup  
drej  mi  i përkushtuar  dhe  i 
mrekullueshëm  i  Komunës.  Së 
bashku   me  kryetarin    Sokol  
Bashota dhe shume  anëtare  të  
grupit të  j, por edhe  të këshil-
lit  komunal   vendosëm  lule te 
monumen   i heroit Afrim Kras-
niqi dhe   te monumen    i Nënë   

Terezës.
Pasi  kemi  bërë  edhe 

këtu një parakalim  tradicio-
nal  nën  shoqërinë e dajres dhe 
të  tupanëve ,    të gjithë  kemi  
shkuar në  kinoteatrin e qyte  t   
ku do të   zhvillohej  “Ora Letra-
re”, me poetët nga Klina, Koso-
va, Dukagjini  dhe hapësirave te 
tjera Shqiptare. 

Kjo veprimtari pa   një të 
veçante se, fi lloi me një ekspoz-
ite të një piktori nga Gjirokastra, 
i cili ishte bere me një grup të  j, 
pjese e kë  j manifes  mi, e cila 
pasqyronte punën e  j me pej-
zash natyre. 

Pastaj, në orën letrare para  e 
ka marr  alën  she  a e kulturës   
në këshillin  komunal  të Pejës, 
zonjusha  Kris  na Lazri. Ceremo-
nia  ka fi lluar  me   prezan  min  
e librit studimor  historik  të au-
torit Ndoc  Selimi  ‘’Kultura e Ko-
manit  dhe Komanasit”.  Refera-
 n mbi vlerat e librit   dhe  risitë   

që sjell ky studim, një hulum  m 
shumëvjeçarë    i  autorit,    e  
bëri poe    nga  Peja,   Prend  Bu-
zhala.  

Kanë  dhënë  opinionet  e 
tyre rreth kë  j libri, Luigj Shy   

dhe Prele Milani,  por për au-
torin e librit   Ndoc Selimi, N/
kolonel në rezervë,  një ish pilot 
i Forcave Ajrore te Republikës së 
Shqipërisë,  ka pasur  edhe një 
surprizë tjetër .  

Nga Kryesisë e Shoqatës 
"Atdhetare-Dukagjini", i jepet 
 tulli "Mirënjohja e Shoqa-

tës", me mo  vacion: “Hulum-

tues i vëmendshëm dhe prom-
ovues i historisë dhe kulturës 
së vendlindjes në shërbim të së 
tashmes dhe të së ardhmes”. 
Ora letrare  ka vazhduar pastaj   
me përshëndetje   dhe poezi nga 
shume poete   të pranishëm. 
Nga Shoqata e jone ishin Prele 
Milani, Amazona Hajdaraj, Lu-
lash Brigja, Ndoc Selimi dhe Lin-
dita Hasanaj. Me pas u shkëm-
byen libra  dhe adresa , janë 
dhenë  autografe   dhe shume  
shkrepje të apara  t, për të fi k-
suar  këto kuj  me  të bukura  … 
Një e veçante, ishte kur  alën e 
mori Prele Milani, i cili në emër 
të djaloshit Nilidon Pepushaj, 
poe  t tashme drejt afi rmimit  të 
 j, i dorëzojë poe  t dhe publi-

cis  t Pren Buzhala.
Përsëri  një drekë  vëllazërore 

në ambientet e komunës Kline. 
Takime  me poete,   piktore  in-
telektuale  dhe veprimtare   të 
shquar  të Kosovës  dhe të  rraf-
shit të Dukagjinit.

Kam shumë gjëra   për të shk-
ruar,  kam shumë kuj  me  që   
hell në  letër përveç  atyre qe 
kam fi ksuar me fotografi ,   por 
mendoj të mja  ohem me kaq. 

Dua të   mja  ohem  duke për-
shëndetur  përfaqësuesin  e 
Këshillit organiza  v, koordina-
torin   e Shoqatës “Mar  n Dre-
shaj”,  Rrahman Jashari dhe 
grupin  e  j për mikpritjen dhe 
organizimin. Të gjithë  pjesë-
marrësit e grupit tone,   koreo-
grafi n Aldo dhe valltarët e  j 
të mrekullueshëm, këngëtarët 
që na krijuan atmosferë dhe 
na përfaqësuan denjësisht , te 
cilët    morën  përshëndetjet 
dhe duartrokitjet  e  publikut 
në  salle dhe në  rrugë,  Kryeta-
rin Ndue Sanaj, Luigjin, Silvën, 
Prelën,  Amazonën, Ndocin,  
Rozën, Aleksin, Sykën,  Agronin, 
Dukatën, Tringën,   Kolën, Lin-
ditën, Prel Kroj dhe Patrikun e 
vogël,  por në veçan    burrin  e 
Dukagjinit,  Zef Lulashi Sokolin, 
që me kostumin e  j tradicio-
nal  dha një përformance     të 
shkëlqyer.

 Ne  kemi  disa vite që mar-
rim pjese në ketë manifes  m, 
te pagëzuar “Zëri i Vëllazërimit”, 
kemi   disa vite që marrim  dhe 
japim përvojë, por nëse fanta-
zia  ime shkon deri   aty sa të  
mendoj  të organizojmë  diçka  
të  llë  në Shkodër  apo edhe  
diku në ndonjë fshat turis  k të 
Dukagjinit , druhem  se fl uturoj   
shume!  Së pari,  duhet  kurajë,   
por  edhe një   bashkërendim    i   
punës mes  ar  stëve, krijuesve  
dhe pushte  t  vendor ... Unë 
desha   të them dhe diçka tjetër,   
por  zëre  se nuk e thashe .., të 
pres mbase mendon edhe di-
kush si unë ... ?!?!?!

Së fundi,  duhet  të falënderoj 
edhe ata qe mundësuan   realiz-
imin e pjesëmarrjes së përfaqë-
suesve të Shoqatës "Atdhetare-
Dukagjini", në ketë manifes  m,  
sepse falë kontribu  t  të tyre 
ne, kemi mundur   të jemi aty 
ku duhet për të përfaqësuar  
vlerat  tona   tradicionale  dhe 
nacionale,  prandaj   zotërinjve: 
Gjin Brigja, Tonin Kamberi, Lu-
lash Gjeloshi.  Bal Vuksani, Mark 
Zhuri, Agron Hasanaj, Komuna 
Rrethina, në veçan   mundësori 
“gjeneral”,  anëtari i këshillit të 
shoqatës "Atdhetare-Dukagjini", 
Kole Çardaku,    ne   i  falëndero-
jmë me shprehjen popullore: 
"Paçin e dhënçin dhe me faqe të 
bardhe!"…

Kjo veprimtari  u fi nalizua me 
sukses, por emrin tonë të për-
bashkët Dukagjini e presin sfi da 
të tjera …

Pamje të tjera nga veprimtar-
ia, do t’i gjeni në faqen 6-7

MANIFESTIMI  TRADICIONAL  
“ZËRI I VLLAZËRISË- 2014”
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OPINION

Cili është libri më i vjetër që keni në bib-
liotekën tuaj ? Kur e keni blerë dhe cila ishte 
arsyeja?

Bo  met më të vjetra që gjendën në shtëpi-
në  me janë një koleksion i  «Hyllit të Dritës » 
bo  me të gjysmës së parë të shekullit të 
kaluar. Një enciklopedi e tërë etnokulturore, 
gjuhësore fi lozofi ke, historike, sociologjike, 
religjioze. Unë nuk di bo  m tjetër në kulturën 
shqiptare që të krahasohet me të. Kam dhe 
disa bo  me të viteve tridhjetë me krijime  le-
trare. Do të veçoja këtu një bo  m të «Gjahut 
të malësorëve» të Konstandin Kristoforidhit, 
siç e ka shkruar ai, libër që më ka mahnitur 
me gjuhën, frazeologjinë e pasur, leksikun  e 
virgjër shqip. Kurse librin e parë që kam blerë 
është Fjalori Rusisht-Shqip, bo  m i viteve 
pesëdhjetë. Ia bleva një mësuesi të vjetër të 
dalë në pension në Shkodër. Edhe sot e kësaj 
dite e kam atë  alor, ndonëse është dëmtuar 
shumë nga përdorimi dhe disa faqe i kanë 
humbur, ndërsa kopjen që më dhuroi më 
vonë mësuesi im i gjuhës ruse, Ludovik Shl-
laku, e kam ende në gjendje shumë të mirë. 

Librat i zgjidhni nga autori,  tulli apo 
zhanri?

Nga zhanri, sigurisht, dhe brenda zhanrit 
i referohem autorit. Informacionin për librat 
dhe autorët, të paktën prej kur kam fi lluar të 
përdor  interne  n, e marr nga «New Yorker », 
që e shfl etoj njëherë në javë. Por dhe nga 
«Corriere della Sera» “The Guardian”, “Liter-
aturnaya Gazeta” etj. Dhe pastaj porosis ata 
libra që më interesojnë. I keni lexuar të gjithë 
librat që keni në bibliotekë?

Kur isha nja nëntëmbëdhjetë vjeç, babai 
më ndërtoi një ra   për librat në dhomën  me 
dhe unë sistemova në atë ra   me pesë kate  
rreth treqind libra të ndryshëm që kisha në 
atë kohë. Erdhi njëherë një miku i babait dhe 
pasi babai i tregoi bibliotekën  me modeste, 
ai, ngaqë ju dukën shumë libra, më pye   me 
dyshim : «Ti i ke lexuar të gjithë këta libra?» 
. Iu përgjigja shkurt « Po », por ai më vësh-
troi më dyshim dhe nuk e besoi. Në të vër-
tetë unë i kisha lexuar të gjithë, se atë kohë 
lexoja shumë, gjithçka që gjeja, madje edhe 
një gazetë që dikush e fl akte ndanë rrugës, e 
merrja dhe i hidhja një sy.  Tani është ndry-
she; kam plot libra në bibliotekë që nuk i kam 
lexuar, libra që i kam blerë vetë ose m’i kanë 
dhuruar. Nëse një libër nuk më zgjon interes 
nuk e lexoj, pavarësisht nga autori, qo  ë ky 
edhe miku im. 

Libri i parë që keni lexuar?
Librin e parë nuk e kam lexuar, ma lexuan. 

Ishte një bo  m shumë i vjetër i Biblës, që 
gjyshi e ruante në një kamare në mur dhe 
ime më ma lexonte qëkur isha katër-pesë 
vjeç e deri sa mësova vetë shkrim e këndim. 
Në vend që të më tregonte përralla, uleshim 
mbrëmjeve pranë oxhakut dhe ajo me lexon-
te pjesë nga testamen   i vjetër dhe nga un-
gjijtë. Ato rrëfi me ishin fantas  ke, mbushnin 
imagjinatën  me, zhduknin kufi jtë e botës. 
E kam thënë dhe në një bisedë televizive se 
Bibla, edhe si tekst letrar, është hyjnor, i pak-
rahasueshëm me asnjë tekst tjetër të krijuar 
nga njerëzit. Dhe u ndjeva mirë kur pashë se 
një një intervistë të para pak kohëve Claudio 
Magris thoshte të njëjtën gjë.

Libri i parë që keni kursyer për ta blerë?
Fjalori Rusisht-Shqip dhe një libër për mës-

imin e Gjuhës Italiane. Isha nxënës në vit të 
dytë të shkollës së mesme  dhe atëherë pata 

fi lluar t’i mësoja të dyja gjuhët paralelisht. 
Me kë i ndanit librat kur ishit gjimnazist 

apo student?
Më mikun  m doktor Ndoc Deden (Shtëpi-

në), një nga njerëzit më inteligjentë që kam 
njohur në jetë dhe një lexues i jashtëzakon-
shëm, por që tani jeton në SHBA. Ai ka qenë 
armiku më i madh i librave të mi, gjithmonë 

m’i humbte. Nja një javë para se të arra  sej, 
në shtator të vi  t 1989, erdhi në Tiranë të më 
takonte. Pa në tryezën  me romanin «Idio  » 
të Dostojevskit në rusisht, libër që ia kisha 
marrë koleges  me Laura Konda nga bib-
lioteka personale e babait. Këmbënguli që 
ta merrte  me çdo kusht. I thashë se ia kisha 
marrë Laurës nga biblioteka e babait që ajo 
e kishte të shenjtë dhe asnjëri përveç meje 
nuk i prekte librat e asaj biblioteke. Tha se do 
të ma kthente për dy javë dhe përfundimisht, 
pas këmbënguljes, e mori.  Pas një jave  u ar-
ra  s. Më shkroi pas gjashtë muajsh dhe më 
tha se librin  m e kishte me vete, se ishte ar-
ra  sur bashkë më të. Shkruante se pat qenë i 
bindur se, nëse do të ishte vrarë në kufi , unë 
do ta falja për librin. Kështu e mori librin me 
vete në Amerikë dhe e ka në shtëpinë e  j 
edhe sot e kësaj dite, e ruan si diçka të shen-
jtë, si diçka që i ka shpëtuar jetën.  Unë kam 
shkruar një prozë për këtë me  tullin «Idio   
udhëton për Amerikë», që do ta botoj në li-
brin tjetër, por nuk është prozë dokumentare. 

A keni pasur kartë anëtarësimi në Bib-
liotekën e qyte  t?

Jo, pas nëntëdhjetës nuk jam anëtarësuar 
më në bibliotekë. Tani librat që më duhen i 
blej. 

Sa shpesh shkonit në Bibliotekë dikur dhe 
a vazhdoni ta frekuentoni edhe sot?

Para nëntëdhjetës kohën më të madhe e 
kaloja në bibliotekë, duke lexuar libra. Një pu-
nonjëse e bibliotekës, gjithmonë ma ruante 
vendin pranë disa pleqve, pasi kështu, sipas 
saj, nuk më tërhiqej vëmendja nga vajzat dhe 
gratë që lexonin apo studionin në sallë. Atë 
kohë shfrytëzoja dhe fondin « rezervat » të 
bibliotekës, duke përdorur një autorizim që 
kisha marrë si student për kërkime shken-
core, por në fakt lexoja vetëm letërsi ose 
gazetat dhe revistat letrare si « Literaturnaya 
gazeta », apo « Innostrannaya Literatura » 
si dhe «Corriere della Sera»-n dhe ato pak 
bo  me që vinin në bibliotekë në sallën e re-

vistave, por që ishin të ndaluara për publikun. 
I keni marrë ndonjëherë një mikeje apo 

miku një libër dhe me ndërgjegje nuk ia keni 
kthyer më ? Nëse po, cili është ai libër dhe 
përse? 

Po i mora një mikës  me në Hollandë 
«Zorba The Greek» të Nikos Kazantzakis, të 
cilin më pas e humba. Gjithsesi, pasi e kisha 
lexuar, ndonëse atë libër do të doja ta kisha 
gjithmonë me vete, ta lexoja herë pas here. 

Juve vetë keni humbur libra që i keni pasur 
shumë të dashur?

Po kam humbur disa libra të dashur, mes 
të cilëve dhe romanin e Ernesto Sabatos 
«Mbi heronjtë dhe varrezat», të përkthyer në 
shqip nga Ramiz Kelmendi, të cilin ia dhashë 
një miku për ta lexuar e nuk ma ktheu kurrë. 
Pas shumë vitesh e bleva sërish këtë libër, por 
tashmë në italisht se në shqip nuk kisha ku 
ta gjeja. 

Lexonit aso kohe libra të ndaluar ? Mund 
të na përmendni disa  tuj dhe si i siguronit?

Dhjetë vjet, nga 1981 deri në vi  n 1991, 
pothuajse nuk kam lexuar asnjë libër shqip. 
Në Bibliotekën Kombëtare gjendeshin shumë 
libra bo  me kryesisht në gjuhën ruse, që 
vazhdonin të bliheshin me klering në Bullgari, 
në mos gaboj. Librat mallkoheshin me një R të 
kuqe të futur në rreth përsipër dhe futeshin 
në fondin rezervat. Unë që student me një 
dredhi të thjeshtë ia dola të marrë të drejtën 
e shfrytëzimit të kë  j fondi. Aty munda të 
lexoj Dostojevskin, Ka  ën, Kamynë, Sartrin, 
Xhorxh Oruellin dhe shumë autorë të tjerë të 
letërsisë moderne që ishin të ndaluar.  Edhe 
Markesin e Kortazarin e pata lexuar para se 
të përktheheshin shqip në fund të viteve 
tetëdhjetë.  Njëherë madje qeshë magjepsur 
kur gjeta në bibliotekë në rusisht romanin e 
Markezit « Sto let odinoçestvo » (Një qind 
vjet vetmi). E mora menjëherë dhe u ngjita 
në kafen e ka  t të katërt të Bibliotekës Kom-
bëtare, ku më priste një shoqe. Ajo seç po 
më fl iste për ndjenjat e dashurinë e përjet-
shme, ndërsa unë shikoja  tullin e romanit 
të Markezit dhe thosha me vete, duke vënë 
lehtas buzën në gaz « Jepi, jepi, a nuk e shikon 
se kemi ‘Njëqind vjet vetmi’ në mes.» 

Dhurimin e librave është një rit që e vlerë-
soni apo jeni aq skrupuloz sa librat do të donit 
t’i zgjidhnit vetë?

Në fakt kur dikush këmbëngul që të më 
dhurojë libra,  tujt i porosis vetë. Një mikja 
ime që më ka dhuruar shumë libra, gjithmo-
në  blen ato libra që unë i porosis. Kështu që 
më kanë dhuruar libra shumë të mirë, mes 
tyre veprat e Ermesto Sabatos, tregimet e 
Singerit, tregimet e Roberto Bolaño-s, roma-
nin “The brief wondrous Life of Oscar Wao” 
të Junot Diaz e shumë libra të tjerë.

Krijimi juaj i parë ju kujtohet? Në çfarë 
moshe e keni shkruar? E keni shkruar në ditar, 
në fl etoren e mësimeve apo në copë letër të 
zakonshme? Kush ishte njeriu i parë të cilit ia 
lexonit krijimet tuaja?

Tregimin  m të parë e kam shkruar në 
moshën 27 vjeç, por nuk e kam botuar kur-
rë, edhe pse një miku im që e lexoi në atë 
kohë më dha drekë, aq shumë i pa   pëlqyer 
ai tregim. E shkrova në një natë që isha roje 
shërbimi në shtypshkronjë, ndërsa prisja të 
shtypej  gazeta « Zëri i Rinisë».Pas  j erdhën 
tregimet e para që botova «Mara nuk është e 
qartë » dhe « Fundi i shë  tjeve natën », tre-
gime që nuk i kam përfshirë në asnjë libër. 

Tani tregimet e mi të pabotuar i lexojnë 
vetëm tre njerëz: Luljeta Lleshanaku, prof. 
Anton N. Berisha dhe kri  ku e poe   Rama-
dan Musliu, gjithnjë për t’u marrë ndonjë 
mendim, për t’u testuar, ndonëse kurrë nuk 
jam në një mendje me ta. 

Mbanit shkrime të fshehura? Nëse po ku i 
fshihnit dhe kujt ia fshihnit? E fshehur është 
gjithçka që nuk është e botuar. 

Si lexoni? 
Nuk kam ndonjë rregull të caktuar, ndonjë 

orë të caktuar. Lexoj gjithmonë kur mundëm, 
në mëngjes, në zyrë, pasditeve, darkave, në 
avion, duke pritur në aeroport. 

Në çfarë gjuhe tjetër përveç shqipes lexo-
ni?

Në rusisht, anglisht dhe italisht. 
Çfarë po lexoni këto ditë?
Tani përshembull, kam në dorë një libër 

të Evan Boland «Object lessons – the life of 
the woman and the poet in our  me ». Por 
here pas herë lexoj dhe ndonjë poezi nga  libri 
«Poems of the Night» të J. L. Borges.  I jam 
kthyer shumë herë veçanërisht poezisë «Al-
most a last judgment»  (Pothuajse një gjykim 
i fundit), të cilën sa herë e lexoj më sjell një 
ndjesi të re. 

Mbani shënime kur lexoni?
Jo, asnjëherë.
Cila është fusha e librave që ju ngjall in-

teres: letërsia, fi lozofi a, sociologjia, publicis-
 ka, politologjia, e të tjerë, e të tjerë?

Më shumë lexoj letërsi, sigurisht. Por edhe 
libra historikë, politologjikë e fi lozofi kë, lexoj 
herë pas here. Fundja njeriu është qenie e 
shumëfi shtë, dhe  unë nuk u shmangem atyre 
librave që të ndihmojnë të kuptosh njeriun te 
vetja dhe tek të tjerët. 

Brenda sferës letrare zhanri që ju tërheq 
mê shumë është proza apo poezia? Kur shën-
joni një autor që ju pëlqen lexoni gjithçka të 
 j apo vetëm librat më përfaqësues të  j?

Më shumë lexoj poezi. Librat e disa poet-
ëve si C. P. Cavafy, Jorge Luis Borges, Cesare 
Pavese, Salvatore Quasimodo, Yannis Ritsos, 
Wislawa Szymborska, Boris Pasternak, Joseph 
Brodsky, Mark Strand e Yehuda Amiçhai, janë 
gjithmonë në tryezen  me të punës. Por 
edhe prozë lexoj vazhdimisht, sidomos au-
torët bashkëkohorë, si Amos Oz, John Updike, 
Philip Roth,  Ernesto Sabato, Roberto Bolaño, 
Isak Bashevis Singer, Junot Diaz, etj. Ata au-
torë që i kam për zemër i lexoj në gjithë kri-
jimtarinë e tyre, si Çehovin dhe Hemingway-
n, apo Ka  ën, Roberto Bolaño-n dhe Isak 
Bashevis Singerin. 

Cilët janë ata libra apo autorë që ju reko-
mandoni se duhen lexuar me patjetër?

Nuk do të isha një këshillues i mirë, sepse 
gjatë viteve nuk iu kam qëndruar shumë 
besnik autorëve. Dikur doja poetë të tjerë, 
tani ata më duken të palexueshëm dhe lexoj 
poetë krejt të tjerë. Ashtu ka ndodhur dhe më 
prozatorët. Aq më tepër ç’mund të këshillosh, 
kur librat që kam më përzemërt nuk i gjen në 
tregun tonë, ose në zgjedhjet që bëjnë bot-
uesit asnjëherë nuk janë librat e tyre më të 
bukur. Nëse i kthejmë sytë nga letërsia shqipe 
atëherë po, do këshilloja sidomos letërsinë e 
traditës, me De Radën, Naimin, Konicën, Fish-
tën, Mjedën, Koliqin, Mitrush Kutelin dhe s’do 
mend, Anton Pashkun, qo  ë edhe për shkak 
të bukurisë së  alës shqipe që të mrekullon 
në veprat e tyre. 

Bashkëbisedoi,  Iva Tiço 

Lazër Stani: Librin e parë nuk 
e kam lexuar, ma lexuan

BASHKËBISEDIM ME SHKRIMTARIN E PUBLICISTIN LAZER STANI
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Në Bon të Gjermanisë prej 2-6 prill 
2014 u mbajt konferenca e Forumit 
Ndërkombëtar për të Drejtat dhe Lir-
itë e Njeriut  (IGFM-ISHR), në të cilën 
morën pjesë përfaqësuesit nga Shq-
ipëria, Maqedonia, Kosova dhe Koso-
va Lindore 

Si zakonisht, në javën e parë të pril-
lit, Forumi Ndërkombëtar për të Dre-
jtat dhe Liritë e Njeriut IGFM-ISHR, 
me seli në Frankfurt të Gjermanisë, 
mban konferencë vjetore, në të cilën 
shqyrtohen të arriturat, rezultatet 
dhe sukseset, apo mossukseset dhe 
mosrealizimet e  planeve dhe synime-
ve. Po kështu në këtë konferencë, në 
të cilën marrin pjesë përfaqësues nga 
e tërë bota, debatohen edhe planet e 
punëve dhe obligimeve të IGFM-ISHR 
për të ardhmen. Këtë vit kjo konfer-
encë u mbajt në Bon, prej 2-6 prill 
2014.

Në  këtë konferencë morën pjesë 
përfaqësuesit e Shqipërisë dhe Maqe-
donisë, por edhe të Kosovës dhe të 
Medvegjës, Preshevës e Bujanocit. 

Në pjesën solemne të konferencës 
një përshëndetje ras   bënë, Halit 
Gashi nga Kosova dhe profesor  Rex-
hep Abazi nga Medvegja, si dhe për-
faqësues të  rinj, të cilët shprehën 

kënaqësinë që janë pjesëmarrës të 
kësaj konference dhe  falënderuan or-
ganizatoret qe i  uan, si dhe që nga 
kjo ditë do të jenë edhe pjesë për-
bërëse e Forumit ndërnacional  për 
të drejtat e njeriut IGFM-ISHR, duke 
premtuar se do të punojnë dhe an-

gazhohen për respek  min 

e të drejtave të njeriut pa-
varësisht nga përkatësia 
nacionale, racore, fetare e 
te tjera.

Profesor  Rexhep Abazi,  
kërkoi nga ky Forum që të 
shqyrtohet mundësia e 
nxjerrjes së një Rezolute 
për të drejtat e shqiptarëve, 
romëve dhe pakicave të 
tjera në rajonin Preshevë, 
Medvegjë e Bujanoc, pasi 
që ky rajon ka dalë nga një 
lu  ë e zhvilluar në një të 
kaluar jo të largët.

Po kështu profesor  Abazi,  në  alën 
e  j ceku se shqiptarët vijnë nga disa 
vende, nga shkaku se është bërë 
ndarje e padrejtë e popullit shqiptar 
në disa shtete, andaj me këtë padre-
jtësi dhe korrigjimin e saj është koha 
të merret  Diplomacia ndërnacionale 
dhe ajo shqiptare.

Idriz Sinani, Koordinator për Ball-
kan dhe kryetar i Seksionit për Maqe-
doni, përshënde   këtë konferencë, 
me theks të veçantë duke uruar 
përfaqësuesit e Kosovës dhe të Pre-
shevës, Medvegjës, Bujanocit për 
punë të mbarë dhe mirëseardhje në 
IGFM-ISHR. Përndryshe duhet cekur 
se, me angazhimin e veçantë dhe kor-
rekt të  Sinanit si Koordinator për Ball-
kan, u formuan grupet në Kosovë dhe 
Preshevë, Medvegjë, Bujanoc, për çka 
meriton lavdëratat dhe falënderimet 
vëllazëror. 

Përfaqësuesit nga Kosova dhe Pre-

sheva, Medvegja, Bujanoci shprehën 
falënderim dhe respekt të lartë për 
angazhimin, ndihmën dhe mirëkup-
 min e Drejtorit Ekzeku  v të IGFM-

ISHR,  Karl Hafen,  i cili pa   ndikim 
pozi  v në formimin e grupeve të reja.

Karl Hafen, në takimin special të 
mbajtur vetëm me përfaqësuesit shq-

iptarë, kërkoi që grupet nga Shqipëria 
të bashkërendisin punët dhe në Fo-
rum të kenë një përfaqësues të për-
bashkët për të koordinuar sa më mirë 
punët dhe veprimet në të ardhmen

.  
Prof. Rexhep Abazi, 

Medegjë,
Bon, 

6 prill 2014   

KONFERENCA E FORUMIT NDERNACIONAL, 
PËR TË DREJTAT E LIRITË E NJERIUT

MËSUESI I JETËS SIME

Vitet më të bukura me ty i kalova,
Shkrimet më të bukura nga   i mësova,
Fjalët më të bukura ty t’i dhurova.
Erdhi dita jote shume u gëzova,
Nga zemra ime lule te dhurova,
Gëzuar 7 marsin, unë të urova.
Në të vërtetë,   nuk meriton lule,
Por meriton mjal  n në pjatat e arta,
Meriton yjet që nga galak  kat e larta,
Bukurinë e sorkadhes së pyllit,
Forcën shkëlqyese të yllit.
Ndonjëherë, unë të kam zemëruar,
Por me mençuri   më ke kuptuar,
Me dorën tende të bute më ke ledhatuar,
E më ke thënë se, çdo gjë ka për t’u rregulluar.
E gëzuar për ty jam duke shkruar,
Po kujtoj vitet që kemi kaluar.
Krahasoj hënën me ty,
Por nuk mundet për te të përballuar.
Krahasoj diellin me ty,
Por nuk e ka forcën për të rrezatuar.
Krahasoj lulet e pranverës, por bari i mbulon.
Krahasoj fl ladin e erës,
Por mërzia e kaplon.
Kjo je   për mua.
Gjithë jetën më ke lumturuar,
Fjale nuk gjej për te të përshkruar,
Por dije mire se, nuk kam për te të harruar,
Sepse në jete  me   më je fi ksuar,
E dije se, kurrën e kurrës nuk ke për t’u larguar.

Punoi,  Jozefi na Zefi 
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(kujtime)
Kisha dëgjuar prej disa ko-

hësh se ka qenë një qitës shumë 
i mirë nga mesi i shekullit të 
kaluar nga Lotajt që quhej Zef. 
Nuk dija më shumë për të, 
prandaj dhe kisha dëshirë që ta 
takoja e ta njohja nga afër.

Në një ditë të kësaj pran-
vere, bashkë me Zef Sokolin, 
shkojmë në shtëpinë e tij në 
Bardhaj. Zefi  e dinte shtëpinë 
dhe kishte disa njohuri për qit-
jet që kishte bërë, prandaj edhe 
u bëmë bashkë dhe shkuam.

Në një dhomë në katin e dytë 
të një shtëpie të ndërtuar vitet 
e fundit, në një poltron mjaftë 
të mirë, gjejmë Zefi n Marash 
Shytanin, një burrë 86 vjeç, 
shumë i mbajtur, i thjeshtë dhe 
shumë mikpritës. Bashkë me të 
na pret edhe vajza e tij, Lizana, 
tashmë e martuar, por që ku-
jdesej jashtëzakonisht shumë për 
babanë e saj, pasi bashkëshortja 
e tij dhe nëna e saj është ndarë 
nga jeta prej shumë kohe. Zefi  e 
ndjen mungesën e saj si shoqe e 
bashkëshorte, por për kujdesin 
dhe shërbimet e përditshme nuk 
ndjen asnjë mungesë.

Biseda fi llon nga e sotmja, 
por shpejt merr “drejtimin” për 
në male, në vendlindjen e tyre, 
Lotaj por edhe më gjerë. Duke 
biseduar dhe duke dëgjuar har-
ruam edhe kafetë dhe i pimë të 
ftohta kur u kujtuam se i kemi 
përpara.

Zefi  ishte shumë i kthjelltë dhe 
i saktë në mendimet e tij. “Burri 
nuk duhet me u mënjanua e mos 
me thanë të vërtetën” – thotë 
Zefi . Në një pjesë të bisedës, 
që mua më tërhoqi jo pak Zefi , 
pas disa pyetjeve dhe ndërhyr-

jeve nga Zefi  që ishte me mua, 
fi lloj të na tregojë rreth kryerjes 
së shërbimit të detyrueshëm, si 

qitës i dalluar dhe qëndrimit për 
disa vjet pastaj si i punësuar në 
ushtri, si quhej atëherë, “kapter 
i karrierës”.

“Për herë të parë kam qëlluar 
me pushkë në shenj, diku në mos 
gaboj në vitin 1943, isha rreth 15 
vjeç. Ishte dita e Shën Gjonit të 
Shalës. Miqtë që kishin ardhë, 
para dreke fi lluan të gjuanin 
shenjin me pushkë. Ishin disa, 
nuk më kujtohet numri. Dikush 
i binte, disa të tjerë jo, unë i shi-
koja. Kisha shumë qejf më qit 
edhe unë, dhe i kam thanë Babës 
ma jep një fi shek e pushkën tane 
ta gjuaj edhe unë. Ai ma dha dhe 
më tha, po e vrave shenjin do ta 
fali pushkën. Unë, më ndihmoj 
Ora, e me të parën i rashë. Ai 
me të vërtetë ma fali pushkën. 
Ishe një italiane e gjatë, gati 

ma gjatë se unë. Mora një limë 
dhe e shkurtova vetë. Ato kanë 
pasi thepin me qafore që mund 

ti hiqej pa e prishë, i vuna the-
pin, bana disa herë prova duke 
gjuajt shenjin dhe e vendosa 
shumë mire thepin. Gjithmonë 
kam qitë mirë në shenj.

Në vitin 1950 jam mobili-
zuar ushtar dhe më kanë çuar 
në Brigadën e Parë në Tiranë. 
Pas asaj periudhës përgatitore 
si ushtarë të rinj, erdhi koha 
me ba qitjen e parë si ushtar. 
Tabela ishte “gjoks” 100 m 
larg. Kur mbarova qitjen shkon 
vetë Komandanti i Kompanisë 
për ta kontrolluar, e nuk ua la 
atyre që ishin atje në pozicion 
në transhe, sepse kreva qitje 
shumë shpejt. Kthehet duke 
qeshë dhe me falënderon, më 
dhanë edhe 10 ditë leje me ar-
dhë në shtëpi. Pas një viti më 

futën në garat e qitjes së ush-
trisë. Bënim përgatitje një muaj 
para garave. Tabela në këto gara 
ishte më rrathë në qendër të 
cilëve ishte numri 10. Kishim 
edhe një kapiten dhe një toger 
që qitnin shumë mirë edhe ata. 
Në fi llim bëri qitjen kapiteni , 
mbas tij togeri dhe unë isha në 
fund. Ofi cerët morën më pak 
se 100 pikë me 15 fi shekë, unë 
mora 106 pikë. Më thërret Pe-
trit Dume dhe Nexhip Vinçani 
që ishin prezent, sepse garat e 
qitjes bëheshin me ceremoni të 
madhe, dhe më falënderoj para 
të gjithë ushtarëve dhe ofi cerëve. 
Por kapitenit i erdhi keq që ja 
kalova dhe kërkoj të bënim një 
garë vetëm ne të dy në prani 
të gjithë ekipit që po shikonin 
qitjen. Unë pranova. Na ven-
dosën nga pesë tabela. Kjo nuk 

ishte qitje me pikë por vetëm 
me goditje në tabelë. Unë bana 
qitjen shumë shpejt dhe u rashë 
të pesë tabelave të mia në ko-
hën kur ofi ceri nuk kishte fi lluar 
ende qitjen. Kisha fi shekë boll 

që rezervova nga qitja dhe fi llo-
va të godas tabelat e ofi cerit dhe 
i godita dy tabela, tri të tjerat i 
goditi vetë. Kur më pyetën se 
pse qëllova në tabelat e ofi cerit, 
ju thash se unë armiqtë e mijë 
i vrava dhe i erdha në ndihmë 
shokut që kisha në krah, që të 
mos na shpëtoj “armiku”. Në 
këtë moment më ka thirre Petrit 
Dumja dhe ka heq sahatin që 
mbante në dorë dhe ma ka vu në 
dorë dhe tha, e gëzofsh. E kam 
mbajte atë sahat për shumë vjet 
edhe kur jam liruar nga ushtria. 
Përveç kësaj më dhanë edhe një 
leje shpërblimi 10 ditore për në 
shtëpi, fl etëlavdërimi e të tjera..

Në korrik të vitit 1953, që me 
datën 10 ishte festa e krijimit të 
Shtabit të Përgjithshëm të Ush-
trisë Nacionalçlirimtare, bëhet 
nje garë shumë e madhe në qitje. 
Ishte pothuaj gjithë udhëheqja 
e shtetit. Unë isha në grupin e 

pushkatarëve për divizionin e 
parë. Përsëri ishim me atë kapi-
tenin dhe togerin. Me 15 fi sh-
ekë duhet të goditnim 5 tabelat 
për një kohë prej 53 sekondash. 
Kapiteni goditi 3 tabela, togeri 

4 tabela ndërsa unë godita 5 ta-
belat me një kohë prej 23 sekon-
dash. I kam rrëzuar të pesë tabe-
lat me pesë fi shekët e parë. Është 
shkruar në të gjithë shtypin e 
ushtrisë së kohës, në gazetën 
e përditshme “Bashkimi”, etj. 
Më kanë mbajtur në ushtri me 
rrogë kur mbarova shërbimin e 
detyrueshëm, por me këmbën-
guljen time pas tre vitesh jam 
liruar dhe jam kthyer në fshatin 
tim në Lotaj.

Due më thanë një gja, së 
rekordi veçanërisht, i shpejtësisë 
së qitjes, ka qëndruar gati njëzet 
vjet i pathyer.”

Këtu e mbylli këtë bisedë 
Zefi , duke lëshuar një ooooh të 
gjatë, pak nga mosha dhe më 
shumë nga zgjimi i kujtimeve të 
së kaluarës.

 
 Luigj SHYTI

ZEF SHYTANI - Vendosë në dorë orën e Petrit Dumes

Zef Shytani

Zef Shytani me Zef Lulash Sokolin

Një ngjarje 
e veçante 
në fshatin 
Toplane!

Ka qene vjeshta e vi  t 1943, 
kur një avion lu  arak vinte nga 
Gjakova në drej  m të Shko-
drës, por një defekt në motor, 
detyroi pilo  n  të bënte një ulje 
të detyrueshme duke lëshuar 
avionin poshtë majës së madhe  
“Mbi Bota” dhe pilo   të hidhet 
me parashute e të bie në mes të 
fsha  t, afër kishës së Toplanës.

Pjeter Gera e Mark Marashi 
Kapaj,  të cilët në atë kohe ishin 
rreth moshës 8-9 vjeçare, kuj-
tojnë sot atë zhurme të madhe, 
e cila trondi   të  gjithë fsha  n. 
Menjëherë fsha   u alarmua dhe 
të gjithë fshataret , siç ishin në 

punët e vjeshtës u drejtuan 
pranë vendit ku kishte ra 
avioni. Fsha   mësoj se,  pi-
lo   kishte zbritur me para-
shute afër Kodër-Zarit. 

Pilo   ishte Gjerman dhe 
ka ndaluar tek shtëpia e 
Gjon Rrustemit. Dhe duke 
mos ditur të komunikojnë 
me pilo  n,  i cili ishe shen-
dosh e mire i sapo zbritur 
nga parashuta,  kane thirrur 
menjëherë famullitarin e 
Toplanes,  At Nikolla-fran-
çeskan, i cili ishe nga Re-
publika e Malit të Zi. Fra   
ka folur rrjedhshëm në gjer-
manisht dhe ka shpjeguar 
besimtarëve se, pilo   kishte 
pësuar një defekt në mo-
tor dhe është detyruar të 
hidhej me parashute. Pilo   
ka nevoje që të përcillet për në 
prefekturën e Shkodrës. Ai ka  e-
tur një nate në shtëpinë e Gjon 
Rrustemit dhe në të nesërmen, 
ka nisur udhë  min në këmbe 
për në Shkodër i shoqëruar nga  

Pjeter Kokrri, Ndue Prendi dhe 
Gjon Rrustemi. Pilo   ka dhuruar 
një arme-pistolete personale 
për Pjeter Kokrrin ,i cili njihej si 
një mjeshtër në gjithë Malësitë 
si, mjeshtër armesh; ndërsa 
Ndue Prendit i ka dhuruar orën 

e dorës. Gjithashtu ka dhuruar 
dhe një pistolete shenje-dhë-
nëse. 

Burrat e Toplanes e kane 
dorëzuar atë,  shendosh e mire 
në prefekturën e Shkodrës .

Fale dhun  së së mjesht-

reve Ndue Prendi e Pjeter 
Kokrri,  avioni pas një jave 
është ndare në pjesë-pjesë, 
duke i dhenë çdo shtëpie 
nga një pjese të  j. Pjesët  
e avionit u modifi kuan në 
orendi shtëpiake. Alumini 
u përdor për ene kuzhine, 
si kusia, pjata, gota, ku  a 
duhanit e deri në veshjen e 
dhëmbëve. 

Ndërsa disa familje kane 
përdorur gomat e avionit 
për karroce dore. Nevojat 
që kishte në atë kohe për 
orendi çdo pjese e avionit 
ishte vene në shërbim te 
punëve të fsha  t si: shkal-
lët, litarët e parashutës për 
transpor   me kafshë  e të 
tjera. 

Kjo ngjarje e rralle në 
atë fshat, pate jehone të madhe 
në atë kohe, dhe asnjëherë nuk 
është dokumentuar nga historia 
e lu  ës, madje dhe as në histori-
kun e fsha  t.

Përga    Zef Nika 
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Manifestimi “Zëri i vëllazërimit 

Veterani Zef Lulash Sokoli, pranë shtëpisë së Lidhjes së Prizrenit

Nga e majta ne te djathte: këngëtarja Viola, Nënkolonelë Tringa, anëtarja e 
kryesie Dukatja, mësuese Syka, biznesmenë Silviana dhe kryetarja e seksionit 

te veprimtarive e ar  s  ke, Roza

Sekretari i Shoqatës “Atdhetare-Dukagjini”, përshëndet ne emër te Shoqatës

Promovohet në Klinë libri “Kultura e Komanit, 
dhe komanasit” të shkrimtarit Ndoc Selimi
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2014” përmes fotove

Momente, nga Drama “Britma e një gruaje”, e vene ne skene nga trupa e teatrit “SHQIP”, ne Tuz

Këngëtare Bardhe Tushaj Këngëtari Pëllumb Vrinca

Grupi përfaqësues i këngëtareve te Shoqa-
tës: Agus  n Pëllumbi, Gëzim Zefi , Pëllumb 

Vrinca dhe Viola Shqau

Me kryetarin e komunës 
Istog, Haki Rugovën
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Tipi 
antisocial

- PSIKOLOGJI -

nga Leke Imeraj

Tipi an  social (sociopat),është i njo-
hur në të gjithë botën, pavarësisht nga 
vendi dhe kultura e nacioneve. Ai është 
universal. Për aq kohë sa  pa të  llë nuk 
bashkohen në një front të përbashkët, 
mendohen, shoqërisht,të dëmshëm por 
jo, shoqërisht, të rrezikshëm. Frontet e 
përbëra nga individë an  socialë, për-
bëjnë gjithmonë një rrezik potencial për 
shoqërinë. Fronte të  lla shfaqen shpesh 
në poli  kë, në ekonomi, në drejtësi, në 
arsim, infrastrukturë, urbanis  kë dhe 
, thuajse kudo. Kur dëgjojmë se, në një 
qark të vendit, vetëm 3% e popullsisë 
paguajnë energjinë elektrike, atëherë 
duhet menduar se aty kemi të bëjmë me 
një front an  social dhe jo më me individë 
an  socialë. Kur grupe të caktuara poli-
 ke, bëjnë thirrje hapur për rrëzimin e 

qeverisë së ligjshme, kemi të bëjmë me 
një front poli  k an  social.Kur drejtësia 
deklaron të pafajshëm kriminelët, kemi 
të bëjmë me një front juridik an  social. 
Kur grupe të mëdha njerëzish bllokojnë 
rrugët nacionale, në shenjë proteste për 
të drejtat e “mohuara”, kemi të bëjmë 
me një front an  social rebelesh. 

Të  lla fronte, zakonisht oragnizohen 
dhe zhvillohen në atonacioneme civilizim 
te ulet, ku mungon tradita e juridike, e  -
ka dhe morali. Nëse nacione të  lla do të 

kenë fa  n e keq që të drejtohen nga for-
ca poli  ke të të njëj  t nivel, nga fshatarë 
poi  kanë, atëherë nacioni do të pushto-
het nga kaosi, do të sundohet nga krimi 
dhe korrupsioni. Nëse opinioni në masë 
përpunohet ose ideologjizohet nga forca 
të caktuara poli  ke, fetare apo të tjera, 
në mënyrë të a  llë sa, çdo realitet e men-
don normalitet, atëherë duhet menduar 
se kemi të bëjmë me një front të rrezik-
shëm an  social. 

Çfarë duhet menduar me  p apo per-
sonalitet an  social?

Është  pi që karakterizohet nga 
mëngësi të theksuara respek   për ligjet, 
normat, e  kën dhe moralin shoqëror. 
Eshtë impulsiv dhe i padurueshëm me 
rregullat. Karakterizohet nga pak ose as-
pak vetëdije në marrëdhënjiet e  j me 
mjedisin. I mungon “polici” i brëndshëm. 
Sipas psikologëve, François Lelord dhe 
Christophe Andre, ky  p, gjendet tri herë 
më shumë tek meshkujt se sa tek femrat. 

Tipat e  llë, fi llojnë   shfaqin simp-
tomat e personalite  t an  social, që në 
fëmijërinë e hershme dhe veçanërisht në 
moshën shkollore si, mosinteresimi për 
shkollën deri në brak  sjen e saj, alkooli, 
duhani, droga, vjedhja, rebelimi. Janë 
dhunues seksual dhe shë  tës të paqël-
limtë. Sjellje të  lla, nëpërgjithësi janë në 
natyrën e djemve por, tek an  socialët ato 
vihen re në mënyrë të vazhdueshme dhe 
intensive. Këta vihen vazhdimisht në kër-
kim të një jete, të cilën as vet nuk e dijnë 
se si është. Janë gjithnjë impulsivë, ziejnë 
nga brënda, nuk janë të vëmëndshëm për 
pasojat e veprimeve të tyre, nuk ndiejnë 
fajësi. Përplasja e tyre me ligjin, normat 
dhe e  kën është fare e mundshme dhe 
për çdo rast. 

Sipas sta  s  kave mbi kriminalite  n, 
pjesa më e madhe e të burgosurve të 
dënuar për sjellje të padenjë dhe krime 
kunder personit, janë  pa an  socialë.

Tipat an  socialë, shfaqen masivisht, 
në momente të caktuara të zhvillime-
ve dhe ndryshimeve të mëdha sociale. 
Krizat ekonomike, sociale, lu  ërat, revo-
lucionet, janë momentet kur an  socialët 
ndiehen shumë mirë, si peshku në ujë 
dhe i shpalosin a  ësitë e tyre prej van-
dalësh. Meqënëse nuk ndiejnë dhimbje 
dhe keqardhje për askënd dhe për as-
gjë, guxojnë gjithçka që munden. Tek ne, 
akoma edhe sot e kësaj dite kërkohen 
nga drejtësia kriminelët e lu  ës civile të 

vi  t 1997, të cilët në mungesë të shte  t, 
krijuan bandat e armatosura edhe pla-
çkitën, vranë e terrorizuan popullin dhe 
forcat e shpartalluara të policisë. 

Tipat an  socialë, jokudo sillen si të 
 llë. Në grupe të caktuara, ata sillen 

shumë mirë dhe zbatojnë me përpikmëri 
rregullat e grupit ku bëjnë pjesë. Si të  llë 
janë një kon  gjent i vlefshëm për grupe 
të ndryshme aventureske dhe kriminale, 
drogë, terror,organizata terroriste be-
simtaresh dhe mafi an në përgjithësi. Në 
grupe të  lla, zakonisht sundon një dis-
iplinë e hekurt dhe ata e pranojnë atë. 

Për sytë e të tjerëve, an  socialët, në të 
shumtën e rasteve, tregohen të sjellshëm 
dhe të kujdesshëm. E ruajnë me shumë 
kujdes fasadën, për të shmangur pere-
plasjet e mundshme me të tjerët. 

Motua  pike e të sjellurit të an  soci-
alit është:- Nëse të pëlqen diçka, rëm-
beje menjëherë”! Dhe nëse nuk bëhet 
menjëherë, ai bën planin e sigurisë, për 
të mos u diktuar dhe dështuar. 

Tipat an  socialë, në përgjithësi karak-
terizohen nga një kuotë e lartë inteligjen-
ce. Shumë nga ata drejtojnë me shumë 
sukses bandat e ndryshme kriminale, 
pa u diktuar dhe zbuluar nga policia për 
kohë të gjatë. Por, jo vetëm kaq. Në mo-
mente krizash sociale, ata vihen në krye 
të turmave dhe marrin pushte  n. Një 
an  social  pik ka qënë Stalini. Njeri pa 
arsim të lartë, nëntë herë i dënuar për 
krime të ndryshme. I ngjashëm me atë 
ka qënë edhe Hitleri. Edhe ai ishte paar-
sim të lartë dhe tri herë i dënuar për 
prishje të rendit dhe qetësisë publike. Të 
 llë poli  kanë, si an  social që janë, kur 

bëhen të plotpushtetshëm, punën e ni-
sin me shkatërrimin e shte  t ligjor pasi 
atë e mendojnë armikun më të madh të 
tyre. Ata qeverisin paligje. Ligjet, normat, 
moralin, e  kën ata i mendojnë si detyrim 
për të tjerët dhe aspak për veten e tyre. 
Janë të suksesshëm edhe në treg   por, 
çuditërisht, edhe në drejtësi, si avokat. 
Kanë a  ësinë e të lidhurit shpejt me të 
tjerët dhe shpesh janë gazmor. 

An  socialët, në përgjithësi, pëlqehen 
nga femrat. I ushqejnë ato me aventura, 
defrim edhe me ndjenjën e sigurisë. Por, 
fatkeqësisht, pjesa më e madhe e tyre 
nuk i mbajnë dot lidhjet e gjata. Janë  pa 
kinemaje dhe jo shtëpie. 

Tek çdo zhvillim personalite  , genet 
luajnë një rol shumë të rëndësishëm, 

ashtu siç është vërtetuar nga kërkimet e 
shumta psikologjike. Një pjesë e madhe 
e sjelljes së njeriut an  social është e dik-
tuar gjene  kisht. Në aspek  n psikoanali-
 k, edukimi i hershëm dhe i pastër, është 

faktori determinant për sjelljet e njeriut 
të rritur. 

Tek njeriu an  social, që në fëmijërinë e 
 j të hershme, ndërtohet programi; Jeta 

është e vësh  rë dhe e pallogaritshme. 
Kjo e bën atë që të ndërtoi një program 
tjetër, an  program, i cili i bie ndesh pro-
gramit të shoqërisë ku ai jeton. Edhe nëse 
duan, ata nuk dalin dot, aq kollaj,nga pro-
grami i tyre, an  program. Nuk e durojnë 
dot kri  kën dhe as këshillat e të tjerëve, 
kushdo qofshin ata. Nuk shtrohen në tav-
olinë por edhe nëse po, e brak  sin shpejt 
atë. Pa asnjë rezultat. Janë njerëz që të 
dalin nga helli. 

Jo vet puna por, disiplina në punë, 
është armiku i tyre. Edhe nëse janë të 
a  ë fi zikisht, psiqikisht dhe profesion-
alisht, ata nuk i nënshtrohen punës. Në 
shtëpi janë plangprishës. Eshtë shumë e 
vësh  rë që të mund të ndryshosh diçka 
tek ata pasi, sociopa  a është bërë pjesë 
e personalite  t të tyre. Edhe nëse i vënë 
vetes qëllim, në të shumtën e rasteve 
dështojnë. Në psiqikën e tyre vendin 
kryesor e zë programi i spontanite  t dhe 
të vepruarit jashtë kontrollit. Njerëzit 
normal ata i mendojnë, njerëz të shtrirë 
në shtra  n e vdekjes. 

Për të përmbushur boshllëkun e tyre 
të brëndshëm, vazhdimisht sajojnë pro-
grame të tyre personale. Të  lla janë 
spor  , bredhja nga një vend në tjetrin, 
udhë  met aventureske, sportet e rënda 
deri dhe vdekjeprurëse me makinë apo 
motorra, seksi dhe provokime kaosi. Ju 
pëlqen dhuna dhe kaosi. Në shumë ras-
te, shkojnë vullnetarisht në vendet ku ka 
konfl ikte të armatosura dhe marrinpjesë 
direkt në lu  ime, me njërën apo tjetrën 
palë. Për ata, nuk ka shumë rëndësi se në 
krah të kujt rrjeshtohen. Shpesh bëhen 
përdorues të drogës dhe alkoolit. Mje-
disi, meligjet, moralin dhe e  kën, nuk 
ekziston për ata. 

Nuk është e lehtë të njohësh njeriun 
an  social pasi ai, jogjithmonë është 
shkelës i ligjit. Sjellja më e suksesshme 
me an  socialët është distancimi prej 
tyre, në punë dhe shoqëri.  

PEIZAZH 
PRANVERE NË 

DUKAGJIN
Po të marrësh rrugën nga Shkodra për në 

Dukagjin, të mahnitet syri nga një bukuri e 
rralle, sidomos në s  nën e Pranverës.  Sapo 
kalon Koplikun dhe të arrish në Boge, pas 
kë  j fsha   fi llon Dukagjini në anën perëndi-
more të  j, i bukur. Një rruge makine si gjar-
për, në dy anët e asaj rruge ngrihen lisat e 
ahut shtatlarte. Me gjethe që kane çelur plot 
arome, që të pastron mushkëritë. Me barin e 
njome që sapo ka fi lluar të dal, me mimozat 
dhe lule delet, që vezullojnë në livadhe, sikur 
perla legjendare. Majat e larta, në të cilat 
ende nuk është shkrire dëbora, dielli i forte 
që shkëlqen mbi te, te dyja bashke lëshojnë 
një fi shkëllim ajri të pastër. Sapo e përshk-
ruam atë rruge, mbërrin në fsha  n e bukur të 

Thethit. Çfarë të shikon syri me pare, shtëpitë 
e bukura dy katesh, të mbuluara me dërrasa, 
të ndara në dy grupe, sepse mes për mes tyre 
kalon lumi si qelibar. Po të futesh brenda në 
shtëpi, të kënaqet syri nga gjerat tradicionale, 
të trashëguara brez pas brezi. Dhoma e miqve 
e shtruar me qilima te punuar nga gratë malë-
sore të Dukagjinit, forumi i mbushur me dru, 
jastëkët rreth e rreth dhomës, traversa e sh-
truar në mes të saj, ibriku dhe gotat e rakisë 
mbi te, ku  a e mbushur me duhan, lahuta 
dhe çi  elia të varura në mur,  mikpritja e bu-
jaria si në asnjë vend të botes. Sapo të dalësh 
jashtë nga shtëpia shikon arat e rregulluara 
dhe të sistemuara me gur nga duart arta të 
malësoreve dukagjinas. Mes për mes arave 
janë pemët  tradicionale të malësoreve:  har-
dhi, dardha, molle, kumbulla, gështenja, arra 
e të tjera. Kodrave shikon bagë  të, dhen, 
lope, qengja e kecat që kullosin me një uri të 
madhe. Edhe duken aq bukur sa as Zo   nuk 
mund t’i përshkruaj. 

Kjo panorame është e shtrire në të gjithë 
Dukagjinin, duke përfshirë edhe fshatrat e 

krahinat e tjera, si Shoshin, Kirin, Planin, 
Xhanin, Temalin, Shllakun, Toplanen e tjera, 
një perle e vërtetë, ku janë rritur trimat me te 
radhe të kë  j vendi. Një vend i veçante është 
fsha   Pecaj i krahinës së Shalës, në të cilin 
janë lindur e rrite burra të veçante për tere 
Dukagjinin, si: Mehmet Shpendi, Mark Sa-
diku, Dode Tahirui, Lush Prela, Dede Lulashi, 
Mark Lushi, Kole Ndou e shume e shume të 
tjerë. 

Jam shume i vogël, por të isha i rritur dhe 
të kisha shume mundësi do ta punoja me 
gjithë zemër për ketë perle të rralle në Shq-
ipëri, që e ka emrin Dukagjini!

DUKAGJIN VEND TRADITASH
Dukagjin o vend i lasht
Shume tradita i ke mbajt
Ke mbajt besën pike mas pari
Bujari djalë mbas djali
Trimërinë mbajte mbas miri
S’ tu ndal pushka e s’ tu tremb syri

Shume rrebeshe t’i kalove

Por edhe shume fi tove
Pavarësisht se çka te ndodhi
Fenë e Krish  t kush s’ta hoqi
Fenë e Krish  t dhe besën e Lekes
Mire i mbajte deri në dite të vdekjes 

DUKAGJINI NË PRANVERE
Përmbi maje shkrihet
Bora, dhe rrëshqet
Në fusha e kodra
Neper ahe çel njomëza
Në livadhe çel mimoza
Bukur këndon këngën
Bilbili edhe qyqja këndon
Pa nda Dukagjin si ty nuk ka

Dukagjin o vend i vogël
Dukagjin o vend traditash
Me vasha të reja e djem petritë
Që veç Zo   ty të njohka

Jozef Progni
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Tashmë fryma e 
zba  mit të Refor-
mës Administra  ve 
Territoriale, si kudo 
në Shqipëri edhe në  
Malësinë e Madhe,  
më 4.04.2014, star-
toi zyrtarisht.  Deba   
mja   serioz, në këtë 
aspekt, u përqendruan 
rreth  idesë: Malësia e 

Madhe duhet të ndahet në një apo  në dy 
njësi  vendore, nga 6 njësi, 5 komuna dhe 
një bashki  aktualisht, në zgjedhjet  ven-
dore 2015? Rreth kë  j problemi, në prani 
të Drejtorit të Prefekturave  në Ministrinë 
e Brendshme, Bekim  Mura  , prefek  t  të 
Shkodrës,  Paulin Radovani, nënprefektës 
së Malësisë se Madhe, Taze Lohja, kryet-
arit bashkiak  Koplik, Ramadan Lika, për-
faqësuesve të  ins  tucioneve lokale,  apo 
të klerit, katolik dhe mysliman, sikurse  
dhe  atyre të shoqërisë civile  e te tjera, 
gëzoi preokupimin e duhur, në sensin e 
vëmendjes,  ndaj dy varianteve:

 Duam një Malësi te Madhe në in-
teres të par  ve poli  ke, apo në interes 
të  plotësimit maksimal të shërbimeve 
ndaj banorëve të kësaj zone, përballë 
një pushte    lokal,  si të deritanishëm, 
thuajse i paralizuar, kur kujtojmë se ky 
i fundit, aktualisht,  nuk po realizon dot 
prej mbi dy dekadash, fi lluar nga Bashkia 
Koplik, kryeqendra e Malësisë se Mad-
he, abc-ën  e funksionimit  ins  tucional, 
zba  min e ligjit fi skal, mbledhjen e tak-
save dhe ta  meve, problem që në ras  n 
konkret, nuk përballon dot, normalisht, 
as pagat e punonjësve, sepse  treguesi në 
 alë nuk i kalon as 45%, siç u shpreh njëri 

nga këshilltarët bashkiak.
Nisur nga pozicioni im si intelektual,  si 

mbështetës i varian  t: “Malësia e Mad-
he-Një njësi vendore, në lokalet 2015”, 
dua të jap disa nga argumentet që më 
shtynë drejt kë  j varian   si më i pran-
ueshem.  Duke e njohur mirë historinë, 
vlerat kulturore-ar  s  ke, kushtet social-
ekonomike dhe resurset që mban kjo 
zone e quaj krejt anakronike vazhdimin e  
kë  j statusi të qeverisjes lokale në kush-
tet aktuale,

Nëse vërtet jemi të prire nga fi lozofi a  
pragma  ste dhe jo ajo e principatave, 

ndryshe me kryetarë njësish vendore si 
kënaqësi banal i militan  zmit të verbër 
par  ak, ku fryma provinciale, folklor-
izmi, apo analfabe  zmi profesional ka 
vrarë  domethënien funksionale të kë  j  
modeli administra  v, kurrsesi nuk mund 
të pranojmë të mbështesim vijimin e një 
status të  llë, si ky i sotmi, ku vetëm kon-
sumohet buxhet pandërprere, në kur-
riz të taksa paguesve, kur mjediset tona 
shkollore, shëndetësore, çlodhëse, e te 
tjera, dëshmojnë një pamje mjerane. Shi-
hni mbeturinat, shihni shërbimet sociale, 
shihni  rritjen e brak  sjes së fshehtë në 
shkolla, mirëmbajtjen e varrezave, mung-
esën e  gjelbërimit dhe e banjave publike 
e te tjera e te tjera.

Të gjitha kërkojnë fonde, por fondet 
vijnë, së pari nga taksat dhe ta  met që 
pushte   aktual nuk po arrin në asnjë rast 
të rrokë limitet normale, sikurse qytetari 
në  klimën e një provincializmi apo folk-
lorizmi patologjik qeverisës po mësohet 
përditë e më keq me praninë fi k  ve të 
pushte  t. Kjo bën që fëmijët  dhe prindi 
të mos jenë korrekt me ligjin, që banori 
të shpërdorojë pyllin, që rrje   i abuzi-
meve në energjinë elektrike  të rritet, që 
ambulanca t’i shmanget urgjencës, që 
fermeri të mbjellë drogë. Të gjitha këto 
jo verbërisht, por te ndërgjegjshëm se, 
pushtetari im par  ak më ruan, maksi-
malisht, qetësinë  me prej abuzuesi në 
emër të votës që i garantoj personalisht, 
familjarisht apo si fi s. Ja, pse Malësia e 
Madhe duhet të investohet  nga të gjitha 
pikëpamjet në varian  n administra  v  
Komunë / Bashki, një njësi vendore,  pak 
rëndësi  ka statusi që mund të akordohet, 
sepse komunë është edhe Milano, po ku 
ta marrësh të jesh Milano?. 

Në këndvështrimin historik Malësia 
e .Madhe, është një zone e shquar për 
qëndresë dhe iden  tet, sidomos gjatë 
sundimit osman, të cilit do t’i imponohej 
duke e detyruar t’i njihte vetëqeverisjen 
sipas  Kanunit të Maleve, që Gete do ta 
quante “Kushtetuta moderne e kohës” 
përballë ligjit  perandorak islam. Malë-
sori  Andrea Kaҫaj, në shekullin e 18-të, 
kur shqiptarët nën terrorin osman po e 
“harronin” Gjergj Kastrio  n, do të shk-
ruante librin kushtuar Heroit tonë Na-
cional. Ky iden  tet dhe kjo qëndresë do 

të kurorëzohej  me  ngritjen e fl amurit 
nga “Heroi i Popullit” Dedë Gjon Luli, 
deri tek Memorandumi i Greҫes, që do 
të ar  kulohej si program i parë poli  k i 
një Shqipërie të Pavarur. Vlerat kulturore 
dhe ar  s  ke të Malësisë se Madhe do të 
sillnin në skenën  shqiptare këngëtarë e 
valltarë, bij dhe bija të kësaj zone, si një 
pasuri nacionale emblemë, si:  Liri Rasha, 
Ilir Shaqiri, Besim Zekthi,  Angjeli Per-
locaj, Yllka Mujo, Ar  s   i Merituar Sali 
Mani, kolosi i belkantos shqiptare Lukë 
Kaҫaj- Nderi i Kombit, sikur spor  stët 
e shquar: Salvador Kaҫaj, mbrojtës dhe 
kapiten disa vite i nacionales në futboll, 
Paulin Stërkaj “Mjeshtër Spor  ” dhe ljaz 
Ҫulaj “Mjeshtër spor  ”, secili disa herë 
kampion në mundje klasike, Selaudin 
Zogu”Mjeshtër Spor  ” në peshëngritje, 
 tulli i parë Nacional, që do të vinte 

në Malësinë e Madhe, deri tek më i riu 
spor  st, futbollis   Bekim Bala, emër 
nderi në  futbollin evropian e të tjerë. 
Fes  vali i parë folklorik nacional, në El-
basan më 26 qershor 1966, kupën e parë 
do t’ia dhuronte ar  stëve malësorë, sikur 
edhe  në vi  n 1995, apo diploma nderi 
2007 e te tjerë. Malësia e Madhe, një 
zone me infrastrukturë të plotë fi zike dhe 
shpirtërore, aq më shumë në ditët tona, 
kur po jetojmë në epokën e interne  t,  ka 
qenë rreth, më vete edhe në dekadën e 
parë të pas Çlirimit. 

Cilat janë avantazhet e Malësisë se 
Madhe si një njësi vendore administra-
 ve? Për këtë mja  on të  kujtojmë se 

aktualisht njëra ndër arsyet që shërbimet 
ndaj qytetarëve të saj nuk janë në niv-
elin e duhur  çka vjen nga cilësia tejet e 
dobët e përfaqësuesve të  tanë në njësitë 
vendore, nën një trysni par  ake perma-
nente, çka ka bërë  që sigurimi i votës, 
në njësi vendore kaq të vogla, relievi de-
mografi k është ndërmjet 3000-13 000 
banorë (maksimalja), të  bëhet realisht  
një proces lehtësisht i manipulueshëm. 
Fryma e solidarite  t për realizimin e një 
njësie vendore, në nivel rrethi,rrit pat-
jetër nivelin cilësor të përfaqësimit në 
stafi n e njësisë vendore, krejt ndryshe 
nga  sot, sepse neutralizon  ndjeshëm 
mundësinë e blerjes së votës, rrit frymën 
e opozitarizmit në njësinë vendore-rreth, 
çka, në kushtet aktuale thuajse nuk funk-

sionon në pjesën më të madhe të njësive, 
ku  mediokrite   banal mban peng trans-
parencën, abuzimet me fondet, me tro-
jet, me problema  kat sociale. 

Mundësia e përzgjedhjes se një stafi  
sa më profesional, sikurse rritja në vi-
jimësi e nivelit drejtues bashkëkohor 
shpëton  administratën lokale nga anal-
fabe  zmi aktual  profesional. Shkur  mi 
i fondeve, si paga, inves  me te panevo-
jshme  e te tjera,  janë njëri nga sh  gjet 
kundër shtrirjes së korrupsionit ak  v dhe 
pasiv në administratë. Malësia e Madhe 
ka resurse turis  ke ga   përrallore, po të 
kemi shansin e një drej  mi  shumë më 
cilësor dhe intensiv,  çka ofron opera  v-
ite  n e një sistemi administratoresh sipas 
sektorëve, që patjetër do te jenë pjesë  
e veprimtarisë së një qeverisjeje lokale 
prej një njësie, ku mundësia e blerjes së 
votës,  fare lehtë, nga çdo këshilltar apo 
edhe nga kandida   për kryekomunar/
kryebashkiak,  çka ka sjellë që  parlamen-
  lokal  të ndjehet thuajse i spostuar  nga 

“humori”  i kryepushtetarit, objek  visht 
do të minimizohet. Rritja e efi ҫiencës së 
votës, rrit efi ҫiencën e veprimit  ins  -
tucional: Një zone me 285 ditë diell në 
vit, ku janë pranë e pranë mali, fusha 
dhe  liqeni  ofron shanse maksimale të 
turizmit shtëpiak dhe a  j shtetëror. Në 
fund të fundit kujt i duhet një pushtet i 
shpërndarë në shumë duar “maliqësh”, 
që veteligjërojnë duke abuzuar me nive-
lin e të përzgjedhurve? Askujt, vetëm kul-
turës administra  ve abuzuese, çka pat-
jetër do ta  ndjente veten  maksimalisht 
të zbuluar në konteks  n e një qeverisjeje 
shumë  më kualita  ve bazuar mbi  resur-
set njerëzore profesionale në cilindo sek-
tor, po aq rrjedhimisht edhe  në saje të  
një përballjeje me një opozicion shumë 
me efi ҫient  ndaj cilësdo shumice qe-
verisëse lokale.

 E theksoj këtë, sepse  doza e militan-
 zmit   është njëra  nga  vrastaret më se-

rioze  në zgjidhjen e interesave reale të 
banorëve, prandaj kërkesat  për versionin 
më shumë se një  njësi vendore kanë për 
fi lozofi   ruajtjen apo trashëgiminë e statu-
kuosë së  kryetarëve të mundshëm për 
klientelën par  ake, apo tarafet e modelit 
feudal,  por kurrsesi  përmirësimin sasior 
dhe  cilësor të shërbimeve sociale. Aq  
më shumë,  në konteks  n e një shte   kaq 
të varfër si  shte    yni, me një borxh të 
jashtëm  mbi 65 %,  reforma territoriale 
administra  ve  është emergjente, pran-
daj jam për një Malësi të Madhe –Një 
njësi vendore në zgjedhjet lokale 2015

Kadri Ujkaj, Kri  k 

Pse Malësia e Madhe duhet 
të jetë  një njësi  vendore?!

U NDA NGA JETA 
MRI PJETER 
ÇETINA
U nda nga jeta Mri Pjeter Çe  na, një grua e 

stolisur me cilësi  e virtyte të larta njerëzore. 
Edhe pse jeta nuk e përkëdheli, ajo mori prej 
saj gjithçka të mundshme, duke u gatuar si 
vajze, si grua, si bashkëshorte e si nene mod-
el për fi snikëri, për punëtore dhe e pastër, 
njerëzore, mirënjohëse, goje ëmbël dhe 
shume e dashur me njerëzit ku punoi e jetoi.

Lindi 80 vjet me pare, ne fsha  n Nicaj, ko-
mune e Shoshit, në një familje atdhetare, e 
lidhur me lu  ën për lirinë e pavarësinë e ven-
dit, ne veçan   me Lu  ën Nacional-Çlirimtare.

Mria, në vi  n 1951 u martua në fsha  n 

Lekaj, me Ndoc Dede Çe  na, 
lu  ëtar dhe pjesëmarrës ak  v 
në Lu  ën Nacional-Çlirimtare, 
në vi  n 1944, në Përmet, dhe 
në aksione për rindër  min e 
vendit.

Jeta e tyre bashkëshortore 
zgja   pak, vetëm 7 vjet. Një së-
mundje e rende, Ndocit i mori 
jetën ne vi  n 1958, duke lenë 
prindërit, bashkëshorten dhe 
djalin e vetëm, Nikollen, në 
moshën e mitur, 3 vjeçare. 

Këtu fi llon rruga e vuajtjes 
për Mrine e Nikollen e vogël. Në 
këto momente të vësh  ra spikaten dilemat e 
jetës për Mrine, do të linte djalin në duart e 
vjehrrise e të kunetërve, apo do të vihej në 
kërkim të një jete të re bashkëshortore, apo 

do të qëndronte me rrite djalin 
e saj. Për momen  n, vendimi 
merret: “Ajo do të shkonte pa 
djalin te prindërit e saj!”. Zemra 
e nenës, kuj  mi i Ndocit, dhim-
bja për djalin, zemërgjerësia 
e dashuria e njerëzve të bash-
këshor  t e bene që ajo pas një 
kohe të shkurtër të kthehej tek 
djali për ta rritur, për të  shkol-
luar Nikollen.

Përkush  mi i saj, vend-
osmëria e karakteri i forte, ndi-
hma, përkrahja e kujdesi atëror 
i axhëve të Nikolles, bën qe ai 

të rritet si më i miri, edhe pse pa babe. Për 
Mrine, fi lloi një jete e re. Rritja e Nikolles, 
shkollimi i larte e profesioni i  j mjek stomo-
log, martesa me Pashkën, e sidomos lindja e 

nipit, Bledari dhe dy mbesave ishin dhuratat 
më të çmuara për Mrine, duke zbukuruar e 
lumturuar jetën e saj. Ajo ishte mirënjohëse 
për të gjitha ata njerëz, që e inkurajuan dhe e 
ndihmuan për ta përballuar jetën plote dallge 
e sakrifi ca.

Ditët e fundit të jetës së saj, sëmundja 
dhe pleqëria nuk e ligështuan, përkundrazi 
ajo deri në fund mbe   e gëzuar, sidomos 
nga fejesa e Bledit me Elisen, e cila ishte një 
dëshirë e madhe e saj.

Përcjellja  e Mrise për në banesën e fundit, 
si pasardhëse veterane ishte madhështore 
me pjesëmarrjen e qindra e qindra njerëzve, 
në nderim të kësaj gruaje me shpirt e zemër 
të madhe, me vullnet e karakter të forte.

I përjetshëm qo  e kuj  mi i saj!

Ndoc Grima e Gjergj Çuni



10nr. 126 Prill 2014

+ +

+

+
PORTRET

Nga RAMAZAN ÇEKA

Gjatë punës sime për përgatitjen e një cikli 
artikujsh kushtuar personaliteteve të artit dhe 
kulturës shkodrane kryesisht në fushën e letër-
sisë, skenës dhe muzikës, një vend të veçantë 
do të zinte edhe fi gura e "Mjeshtrit të Madh", 
shkrimtarit dhe humoristit Gëzim Kruja.

Kjo fi gurë e shquar e galerisë së humorit 
shkodran radhitet në mënyrë dinjitoze edhe 
me pararendësit e tij, edhe me bashkëkohësit 
e tij, por e gjithë gama e veprimtarisë artistike 
e bën atë më specifi k; ai nuk është një aktor si 
të thuash "klasik i skenës", por është shumë 
dimensional me aftësi të gjithanshme, që në 
fi llimet e tij, ku e shohim si: akrobat cirku, 
klloun, parodist, pantomimist e mbi të gjitha 
aktor brilant në skenën e estradës.

Talentin e tij e plotësonte në mënyrë ideale 
portreti gazmor, mimika plot grintë, ku "fl is-
nin" të gjithë muskujt e fytyrës, trupi prej 
sportisti dhe gjallëria e lëvizjeve. Të gjitha 
këto cilësi i garantonin atij suksesin, të cilin 
e "korrte" pa as më të voglin dyshim në të 
gjitha skenat ku debutonte. Ky është pra ak-
tori Gëzim Kruja.

Talenti lind biologjikisht, por atë e zhvillon 
dhe e perfeksionon tabani dhe puna e palodh-
shme e artistit. Në një taban të tillë jo vetëm 
shkodran, por edhe familjar lindi dhe u zhvil-
lua ky artist që asnjë ditë, që nga fëminia e tij, 
nuk pushoi së punuari  dhe së kontribuuari në 
skenën shkodrane dhe atë shqiptare. 

Pak më shumë detaje na jep edhe vetë 
Gëzim Kruja sapo fi lloj intervistën me të, 
duke u shprehur kështu: "Kam lindur në vitin 
1939 në Shkodër. Të fl as për karrierën time 
artistike kam shumë. Po fi lloj që në fëmini, 
në moshën 13 vjeçare, kur kam fi lluar me një 
grup bashkëmoshatarësh në lagje, ku grum-
bulloheshim të gjithë fëmijët dhe jepnim 
shfaqje nëpër oborret e shtëpive. Vendosnim 
një çarçaf për të improvizuar skenën dhe në 
këto kushte jepnim shfaqje me humor dhe 
grumbullonim 100-200 lek të asaj kohe prej 
banorëve të lagjes sa për të blerë topa për 
të luajtur. Banorët, që shumica ishin prindër 
dhe të afërm kënaqeshin me ne dhe gjithmo-
në kontribuonin, sepse e dinin mirë se çfarë 
kërkonim.

Dhe tani të kthehemi tek tabani: gjyshi im 
Myrtezai, të cilin nuk e kam njohur, ka qenë 
bejtexhi dhe ka lënë një shprehje shumë të bu-
kur: Duhani, duhani, çibuk shejtani, i Zoti e 
ban, gomari s'e han". Unë i kam shtuar edhe 
fjalen "merre me mend sa mirë na ban". Kam 
pasë fatin e keq sepse babai im ka vdekur i ri. 
Edhe ai ka qenë humorist që shkonte në das-
ma, pasi në kohën e tyre nuk ka pasur estradë. 
Pra i treti humorist dola unë dhe pas meje doli 
djali im Çlirimi, i cili fi lloi të aktivizohehej 
që në moshën 13 vjeçare, një djalë simpatik, 
aktor shumë i mirë, të cilit gjithmonë i kam 
thënë, bëj si vetja, mos bëj si baba. Përpiqu që 
t'ma kalosh mua. 

Edhe pse nuk janë aktivizuar si unë, vëlle-
zërit e mi Shemsi dhe Zydia, kanë lindur hu-
moristë  të  vërtetë  duke plotësuar  edhe më  
mirë  këtë  gen familjar.

Pastaj erdhi brezi i tretë, mbesa Enejda, va-
jza e djalit, një yll, që 5 vjeçe në skenë. Tani 
është 10 vjeçe dhe vazhdon të shkëlqejë edhe 
ajo. Pra kjo është prejardhja e fi sit që humorin 
e ka në gen. 

Periudha e fëminisë ka krijuar kujtime 
shumë të bukura të cilat nuk mund të 

pasqyrohen të gjitha në këtë shkrim, pran-
daj dëshira e lexuesit është të dijë diçka më 
tepër për aktivitetin në  moshën rinore.

Eh, pasha t'ritë e pasha veren! Unë u rrita 
me trashëgiminë e familjes, unë u rrita me 
trashëgëminë e qytetit, por që nga adolesh-
enca fi llova të hedh sytë në një ambient më 
të gjerë shkodran, ku si çdo i ri kisha shumë 
ëndrra, e që për mua dyzoheshin midis artit 
dhe sportit, ku triumfoi arti, (pasi 
me sport, boks, u mora shumë pak, 
por e falënderoi sepse më kompletoi 
me disa cilësi që do të më hynin në 
punë më vonë), pra triumfoi arti me 
të cilin u mora tërë jetën.

Ndërkohë mbarova një shkollë 
profesionale dhe më pas, për pak 
kohë, punova në një ndërmarrje 
grumbullimi ushqimor dhe në vitin 
'58 shkova ushtar. Ushtrinë e kreva 
në një repart në Laprakë në Tiranë. 
I them komandantit nëse dëshironte 
të ngrinim një grup artistik në repart. 
Ai ra dakord. Unë mblodha disa 
ushtarë, shkrova materialin dhe kur 
i kërkova komandantit (qesh) të na 
sillte një femër. Ai me nervozizëm 
më tha: "Ore, je në terezi ti, ç'na 
duhen femrat në repart"? Kështu 
që u vesha unë si femër dhe i lua-
jta rolet vetë. Me këtë repart dhamë 
shumë shfaqje të suksesshme.

Një ndër numrat e mi të suk-
sesshëm ka qenë edhe numri i akro-
batit kur ecja në tel si ekuilibrist, një 
numër i realizuar me veshje kllouni 
që gërshetonte aftësitë akrobatike 
me humorin. Ky gërshetim me risitë 
që arrita të sjell në skenën e humorit 
shkodran bënë që regjisori Paulin 
Sekuj të thoshte: "Çdo shfaqje që 
do të bëj, pa Gëzim Krujën nuk do 
e bëj, pasi edhe fotografi a e Gëzim 
Krujës po të kalojë në skenë, spektatatori du-
artroket".

Ndërkohë ai vazhdon Institutin e Lartë 
Pedagogjik në Shkodër për gjuhë-letërsi, pu-
non si regjisor në Shtëpinë e Pionierit, aktivi-
zohet në Klubin e Rinisë "Heronjtë e Vigut", 
shkëlqen me trupën amatore të ndërmarrjes 
Duhan-Cigare dhe asnjëherë nuk rresht së 
punuari me talentet e rinj, të cilët i zbulon 
dhe i përgatitë që një ditë të jenë krah tij, siç 
mund të përmendim Muhamet Çekinin, Bujar 
Qamilin, Bujar Ademovi, Anton Krosaj, e te 
tjerë.

 "Më kujtohet një shfaqje që përgatitëm 
gjatë periudhës studentore në Institutin e 
Lartë Pedagogjik në Shkodër, të cilën e vuri 
në skenë Gëzim Kruja që në atë kohë kishte 
bërë emër në skenën e humorit jo vetëm në 
Shkodër por në të gjithë Shqipërinë". Kështu e 
fi lloj rrëfi min e tij Osman Kazma, sot mësues 
i gjuhës dhe letërsisë, por edhe me një përvojë 
të madhe në fushën e artit dhe të kulturës". 
Gëzimi në këtë kohë vazhdonte studimet për 
gjuhë-letërsi në këtë Institut. Në bashkëpunim 
me të pasionuarin Skënder Bilali, kryesekre-
tari i Institutit u ngrit një grup i madh artistik 
dhe së bashku me ekipin e futbollit, ku mer-
rnin pjesë edhe futbollistët e "Vllaznisë" që 
ishin studentë, krijuan një "brigadë" kulturo-
ro-sportive që "zbarkoi" në qytetin e bukur të 
Burrelit. Ajo që e bën të veçantë këtë ngjarje 
është se në afi shet tona ishte emri i regjisorit 
Gëzim Kruja dhe futbollistëve të njohur dhe 

në Burrel u hap fjala se ka ardhur estrada e 
Shkodrës dhe ekipi i "Vllaznisë". Kjo bëri që 
aktiviteti të korrë një sukses të jashtëzakon-
shëm për dy net me radhë.

 Gëzim, përveç lojës së suksesshme në 
skenë si aktor dhe regjisor, ju shquheni 
edhe për një prodhimtari të madhe kri-
juese, sidomos në gjininë e humorit. Është 
në interes të lexuesit të dijë diçka më tepër.

 Jam i vetmi aktor që kam shkruar 15 ko-
medi në të cilat rolet kryesore i kam luajtur 
unë dhe komedinë e fundit, titulluar "Hyn fja-
lë ka dole" e kam vënë në skenë me regjisorin 
Fatbardh Smaja. 

Ndër komeditë më të suksesshme mund 
të përmendi: "Të kam në zemër", "Pse s'mar-
tohet Zylfo", "Puplat e fundit", "Më fejoj ba-
bai", "Pah ç'pension" e te tjerë.

Kam shkruar mbi 250 skeçe, monologje, 
gazmore, parodi, por edhe dy skenarë fi lmash 
televiziv. Janë merita që m'i ka dhënë zoti dhe 
forca ime, po mos t'i kisha këto aftësi nuk do 
të më njihte kërkush, pa qenë në organikë të 
teatrit si profesionist, se në teatër punon edhe 
roja, edhe elektricisti, por aktori ka vlerat e 
veta. Është si puna e futbollistit që po nuk bëri 
gol ai del jashtë loje. 

Kam shumë vite që luaj. Kam luajtur me 
artistin e popullit Tano Banushi, me "Mjesh-
tren e Madhe" Zyliha Miloti, me "Artistin e 
Merituar" Paulin Preka dhe me aktor shumë të 
talentuar të një brezi më të ri si: Katrina Biga, 
Zef Deda "Mjeshtër i Madh", Drande Xhai, 
Besnik Çinari, Edmond Halili e shumë të tjerë 
që ka nxjerrë skena e Estradës Shkodrane.

Kohët e fundit kam pas fatin të luaj, bile 
edhe jashtë shtetit me aktoren shumë të tal-
entuar Raimonda Marku dhe aktoren shumë 
simpatike Drande Xhai me të cilat kam qenë 
në Kosovë, Gjermani, Amerikë, Zvicër, Itali, 
Greqi e te tjerë. Mos vdeksha pa e parë dhe 
Australinë.

Do të ishte me interes për lexuesin të më 
thoni  disa nga mbresat tuaja gjatë këtyre ud-
hëtimeve që ju i përmendët më sipër.

Kam tre momente shumë të bukur; I pari 
është kur shkova për herë të parë në SH.B.A. 
në vitin 1993, një amerikan më pyeti: A keni 
menaxher, a keni doktor personal, badigardë. 
Unë i thashë; aq badigarde kam saqë e ha nji 
tullë kokës dhe ai ik me vrap në drejtim të pa-

ditur.
Rasti i dytë ka qenë në Gjermani 

me një këngëtar kosovar, Veli Saiti, 
me të cilin rrinim bashkë. Një herë 
hyra në një dyqan, bleva një xhak-
oventë 50 marka, një kapele dhe një 
palë syze dhe sapo dola nga dyqani, 
ishte shumë ftohtë, një grua i tha 
burrit të vet: o Gimo, shikoje këtë 
gjermanin sa i ngjaka Gëzim Krujës. 
Unë i thashë se jam Gëzimi i vërtetë, 
origjinal. Ata menjëherë më ftuan në 
shtëpinë e tyre.

Rasti i tretë është vërtetë intere-
sant për një artist që ka emër. Ishim 
duke u kthyer nga Kanadaja me 
aktoren Raimonda Marku dhe duke 
bërë check-inin, gjatë kontrollit 
thotë një police femër: ku je Gëzim 
Kruja t'marrsha t'keqen. Nga jeni 
ju i them, jam nga Tirana më thotë, 
shqiptare. Çfarë të kontrolloj ty më 
tha, eja të bëjmë një fotografi . Na 
shikoj shefi  dhe na përshëndeti. 

Prej Torontos në Gjermani, 
në Mynih, duhej bërë kontrolli i 
shpejtë, pasi koha ishte shumë e 
kufi zuar, një polic i gjatë gjerman 
m'i kishte ngulur sytë dhe i them 
Mondës, çfarë kërkon ky, mos më 
ngatërron me ndonjë person tjetër 
dhe po më nxjerr probleme. Kur ai 
po më drejtohet me zë të lartë duke 
thënë: Ku je baca Gëzim artisti i 

botës, ta marrsha t'keqen. Kush jeni ju i them; 
jam kosovar më thotë. Na i mori pasaportat 
dhe na kaloj.

Gëzim, në karrierën tuaj ke veçoni ju si ko-
legun tuaj më të afërt me të cilin keni pasur 
bashkëpunim më shumë?

Aktori Muhamet Çekini ka qenë aktori me 
të cilin kam bashkëpunuar qysh në Fabrikën 
e Cigareve dhe kam shkuar gjithkund me te. 
Kam interpretuar edhe me Gjyljana Marash-
in, e cila ka qenë jo vetëm aktore, por edhe 
një këngëtare shumë e mirë, Nilda Jaku e te 
tjerë. Tash 15 vjet interpretoj me Raimonda 
Markun, me të cilën te lokali me tulla të kuqe 
i bëjmë provat. Materialet i shkruaj vetë, i më-
sojmë dhe jemi të përgatitur për kudo që na 
ftojnë.

Humoristi Gëzim Kruja ka interpretuar 
mbi një mijë role në skeçe të ndryshme dhe 
ka 55 vite që ushtron profesionin e humoristit. 
Ka realizuar 10 koncerte recitale në Shkodër 
dhe tre recitale në Pallatin e Kongreseve në 
Tiranë. Në vitin 1977 ka marrë titullin "Art-
ist i merituar", Në vitin 1999 është vlerësuar 
“Krenaria e qytetit”, në vitin 2004 merr titul-
lin “Naim Frashëri i Artë” dhe në vitin 2010 
titullin “Mjeshtër i Madh”, akredituar nga 
Presidenti i Republikës.

Gëzim, si "Mjeshtër i Madh" i humorit, i 
penës dhe i lojës a mund të na jepni ndonjë 
këshillë për talentet e rinj. 

Pyetja juaj z. Çeka është shumë e drejtë. Për 
përgatitjen e një shfaqje nuk mjafton vetëm 

GËZIMI I SHKODRËS
Bashkëbisedim me Mjeshtrin e madh të humorit shqiptar, Gëzim Kruja
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materiali letrar, por duhen edhe ambientet, të 
cilat janë përgjegjësi e organeve lokale.

Edhe gruaja ime shpesh herë më ka thënë; 
pse nuk përgatitë ndonjë element të ri, ashtu 
siç përgatit një sportist një futbollist, por unë 
i kam thënë: ku t'i përgatis, dy dhoma e një 
kuzhinë kemi, me i çua në pullaz nuk mun-
dem. 

Dëgjo këtë që po të them: Në shtëpi kam 
një tas me dekorata e një raft me fl etë lav-
dërimi, por nuk kam asnjë tas me ..., e merr 
me mend vetë. Pra, nuk më ndihmon askush.

Kurrë nuk do ta harroj kur kisha 70 vje-
torin. Askush nuk më sponsorizoi. Gjithçka e 
bëra me forcat e mia. Tani kam një projekt për 
75 vjetorin në dhjetor të këtij viti, që po te 
jemi shëndosh dhe pres. Kam dëshirë të or-
ganizoj një shfaqje në Pallatin e Kongreseve 
me shpresë se do të më sponsorizojë ndokush, 
të paktën sallën, sepse duhen 9 milion lekë. 
Unë me pas aq lekë kërcej balet nuk bëj shfa-
qje. Dëshira ime është që të ftoj disa aktorë 
të vjetër me të cilët kam luajtur para shumë 
vitesh, duke ftuar edhe aktorët e rinj. 
Platformën e kam bërë, është gati.

   Mendoj se do të ishte me shumë 
interes për lexuesit që të dinin se 
kush është për ju Teatri "Migjeni", 
ky tempull i madh për të gjithë ar-
tistët dhe qytetarët e Shkodrës?

Kur isha i ri kaloja nga teatri 
dhe rrija shumë kohë aty saqë s'më 
bëhej të shkoja as në shtëpi. Po të 
kisha vend ku të fl ija do të rrija aty, 
aq shumë pasion kisha. Sa herë që 
kaloj aty më rrëqethet trupi.

Ju falënderoj me sinqeritetin më 
të madh edhe ju që nëpërmes pasqy-
rimit të jetës time artistike në gazetë, 
bëni të mundur që të na njohin të 
gjithë brezat. Ata që nuk na njohin 
të na kujtojnë dhe ata që na njohin 
mos të na harrojnë, pasi shkrimi asht 
siç i kam thënë edhe Presidentit të 
Republikës kur më ka dekoruar me 
titullin "Mjeshtër i Madh": Fjalët i 
merr era, por dokumentit i vjen era. 
Këto që bisedova me ju nuk i dëgjoi 
kërkush, por në gazetë do ta lexojë 
gjithkush.

   Në projektet tuaja letrare ju keni 
botuar edhe dy libra, por më thatë se 
keni në dorë librin e tretë. 

Po, "Qesh e ngjesh" titullohet  libri i parë 
dhe "Ju ofroj buzëqeshje" libri i dytë. Ndërsa 
libri i tretë titullohet "Keni nevojë me qeshë", 
pothuajse e kam gati edhe librin e katërt të 
cilit akoma nuk i kam vendosur titullin.

    Pa dashur të hyj në detajet e librit, të cilat 
mund të jenë surprizë për lexuesin, a mund të 
na thoni pikësynimet tuaja për këtë libër?

Po, unë aty tregoj gazmore, monologje, 
dialogje dhe disa batuta ashtu siç e shikoj 
jetën e përditshme, duke e trajtuar ashtu siç e 
mendoj unë, sipas situatave unë shkruaj. Pra 
qesh e ngjesh, kot nuk kanë thënë ruaju nga 
Gëzim Kruja se të gjuan me kunja, por ata 
janë pambukut dhe nuk therin. Nuk merrem 
me politikë as me banalitet.

Shpesh herë më thonë Gëzimi i grave, pasi 
unë nëpërmes humorit i talli ata, por ju kam 
thënë: mori gra, sikur mos t'ju kisha dashur 
ju, nuk isha martua. Pra siç e kam thënë edhe 
herë të tjera, njeriu ka nevojë me qeshë, hu-
mori është ushqim i shpirtit. U lënduam duke 
dëgjuar çdo ditë u vra, u plagos, u aksident, u 
përplas, bëri karrombol.

   Për vlerat e këtij artisti të madh e 
pashë të arsyeshme të kontaktoja edhe me 
disa të tjerë artistë të mëdhenj dhe bashkë-
punëtorë të tij, të cilët jam i sigurte që me 
opinionet dhe kujtimet e tyre e plotësojnë 
më mirë këtë fi gurë, ikonë e humorit shq-
iptar.

“Spektaklet dhe show-t e sotëm, e fi llon 
bisedën mjeshtri i madh i këngës shkodrane 
Bujar Qamili, e kanë zanafi llën në trevesat 

dhe tryezat e ngjarjeve të gëzueshme famil-
jare dhe shoqërore të shkodranëve, e pse jo 
të të gjithë shqiptarëve, por imagjinoni një 
dasmë ku unë kam kënduar të mos ketë qenë 
pjesë humori, barsoleta e bejta, ku më të 
veçantin unë do të specifi koja aktorin e madh 
Gëzim Kruja”.

Më poshtë Bujari kthehet prapa në kohë 
dhe me buzëqeshjen e tij kujton: "Gëzim Kru-
ja është një emër që nderon veten, familjen, 
Shkodrën dhe gjithë Shqipërinë, nëpërmjet 
fi gurave të tija të njohura, si aktor shumë 
planesh i humorit.

Gëzimi është i pari që më ka ndihmuar 
për t'u vendosur në punë në Fabrikën e Du-
han Cigareve e gjithashtu që unë të jem edhe 
këngëtar i trupës së kësaj ndërmarrjeje, sepse 
Gëzimi ishte regjisor. Gëzimi është nga ajo 
plejadë artistësh që do të mbetet si ikonë e hu-
morit Shqiptar. Gëzimin e pëlqejnë të gjithë, 
që nga fëmijët e deri tek të moshuarit. Mua 
si Bujar gjithmonë më ka dhënë kënaqësi me 
humorin e tij brilant.

Po ju tregoj një moment të bukur; Ishim 
në një koncert madhështor në një ishull të 
Greqisë,  Iraklio. Kur doli Gëzimi në skenë të 
gjithë njerëzit u ngritën në këmbë duke duar-
trokitur dhe duke bërë foto. Gjatë monologut 
të tij njerëzit dërgonin buqeta me lule dhe 
Gëzimi kur mbaroj tha: "Qysh kur keni fi llu 
me hedh lule, se na gjithmonë hedhim pare".

   Aktori i mirënjohur i humorit, nxënës 
por edhe partner, shok e mik për vite me 
radhë i Gëzim Krujës, themeluesi i gru-
pit “Thumbi” Muhamet Çekini, e fi llon 
bisedën e tij me mua duke  thënë:

“Kam shumë gëzim, kam jashtëzakonisht 
gëzim që po fl as për një “Gëzim” të jashtëzak-
onshëm. Dëgjo Çeka, s’po fl as se kam pasur 
ndonjë gëzim familjar, por jam duke folur për 
Gëzim Krujën: Kam 50 vite që merrem me 
humorin dhe 30 vjet që kur kam debutuar me 
Gëzim Krujën. Për Gëzimin kam me thënë 
shumë. Ai ka qenë për mua, jo vetëm part-
ner, por në radhë të parë mësuesi dhe regji-
sori që me kujdesin e tij më mësoi çdo gjë që 
një aktor e ka të domosdoshme të përvetësojë 
në skenë. Këto janë vlera që ky artist i madh 
ngjason me një mjeshtër që me shpirt donë t'ia 
trashëgojë zanatin nxënësit të tij për t'ia mës-
uar deri në çdo detaj.

Unë jam një ndër këta nxënës, e sa për 
kujtimet e mia në këto tri dekada ato janë shu-
më dhe në këtë moment po përpiqem të kujtoj 
disa prej tyre. Dua të veçoj se Gëzimi është 
edhe më i lezetshëm se në skenë, kur është në 
tavolinë apo në udhëtim. Kemi pas raste që 
gjatë udhëtimeve me tren të grumbulloheshin 

aq shumë njerëz sa që të bllokohej vagoni nga 
lëvizjet. 

Ishim në Gjirokastër të ftuar në një reci-
tal që këngëtari Petrit Lulo e organizonte në 
teatrin e qytetit. Mbaj mend  se natën e parë 
dera kryesore e teatrit erdhi dorë më dorë deri 
në skenë. Kuptohet, nga turma e madhe që 
kërkonte të shihte shfaqjen. Të nesërmen na 
çuan për vizitë në fabrikën e këpucëve ku në 
atë kohë ishin në modë këpucët e lustrafi nit. 
Gëzimi provon një këpucë dhe thotë: sa mirë 
më rrikan. Drejtori e dëgjon dhe i thotë që të 
shkonte në repartin e prestarisë që të merrte 
masën dhe të nesërmen t'i qepnin një palë 
këpucë të reja dhe t'ja bënin dhuratë. Gëz-
imi i thotë, po marr këto që provova se nesër 
ndoshta të heqin ty, vjen një drejtor tjetër dhe 
mbes pa këpucë.

Shumë kohë më parë, kur ishim të rinj, 
shkuam për një shfaqje në Teatrin e Estradës 
në Tiranë dhe na akomoduan në hotel "Ar-
bëria". Aty vjen një vajzë e re dhe i drejtohet 
Gëzimit duke i thënë: Xhaxhi Gëzim, ju lutem 

a keni një biletë për sonte se dua të vij t'ju 
shikoj. Ne menjëherë na ra në sy bukuria e saj 
dhe i them Gëzimit që ta pyeste sa vjeçe ishte. 
Ai më tha rri urtë mor kulim mos u tall me 
vajzën e huaj, por unë ngulmova përsëri që 
ta pyeste për moshën. Atëherë Gëzimi i thotë: 
Goce, a votoni sivjet ju? Po, i tha ajo. Gëzimi 
më tha qënka taman për ty”.   

 Jashtëzakonisht e kënaqur e priti kërk-
esën time aktorja tashmë jo vetëm profesio-
niste, por dhe me një përvojë të gjatë në Te-
atrin “Migjeni” Raimonda Marku dhe sot 
është një nga bashkëpunëtoret më të afërta 
të “Mjeshtrit të Madh” Gëzim Kruja.

Shiko, m’u drejtua ajo me buzëqeshje. 
Këto fjalë që po t’i them për Gëzimin ke për 
t’i shkruar fi ks si po t’i them. Dhe e a din pse? 
Sepse mendoj se për veprimtaritë artistike të 
Gëzimit unë kam një kontribut të veçantë, siç 
ka edhe ai në aktivitetin tim. Prandaj duhet 
ta dinë të gjithë se: Padyshim Gëzim Kruja 
mbetet një nga humoristët më të mirë, një 
artist me dhunti natyrore, me një plastikë e 
mimikë tepër të veçantë, me talent jo vetëm 
si aktor humori, por edhe si autor, regjisor, 
pantomimist, ekuilibrist, zbutës kafshësh, 
boksier, zhongler ... Një krijimtari e gjerë ... 

Me gjithë jetën e gjatë artistike, ai vazh-
don të jetë aktiv në skenë, pasi siç thotë vetë 
ai- me mend jam më i ri, por më është plakur 
pasaporta.

I tej pritur si brenda vendit, ashtu edhe 
jashtë kufi jve, kudo ku ka shqiptarë.

Ka qenë një kënaqësi e veçantë për mua 
bashkëpunimi me "Mjeshtrin e Madh" Gëzim 

Kruja. Kemi interpretuar me sukses bashkë 
në shumë skena në Shqipëri, Kosovë, Mal të 
Zi, Amerikë, Kanada, Zvicër, Greqi, Itali e te 
tjera.

Gjithnjë e kudo ai dhuron shumë 
buzëqeshje. I uroj jetë të gjatë e të lumtur me 
familjen e tij, si dhe jetë të gjatë në skenë”.

Një ndër aktoret që ka një karrierë të gjatë 
në Teatrin e Estradës së Shkodrës dhe shumë 
të suksesshme është edhe Drande Xhai. Py-
etjes sime në lidhje me bashkëpunimin e saj 
me aktorin Gëzim Kruja, ajo iu përgjigj me 
shumë “seriozitet” kështu: Kohët e fundit, 
në një reklamë televizive të një fi rme pres-
tigjioze unë shprehem se ndjehem rehat kur 
pas lodhjes së ditës, shtrihem për të kaluar 
natën në një dyshek të fi rmës “Dormeo”. 
Ama, ta dini mirë se më rehat e ndjej veten 
kur shtrihem në këtë  dyshek pas një aktiviteti 
artistik në skenë, ku partner kam pasur aktorin 
e madh Gëzim Kruja.

“Kam punuar shumë me mjeshtrin e madh 
të skenës Gëzim Kruja. Kam mësuar shumë 

prej tij. Ka qenë eksperiencë shumë 
e bukur për mua. Gëzimi është ak-
tor i veçantë, sepse përveç anës pro-
fesionale si aktor ka një portret si 
rrallë aktor tjetër, d.m.th. fl et shumë 
me mimikën e tij të veçantë. Gëzimi 
nuk shpreh moshë, është shumë en-
ergjik dhe plot jetë. Nuk njeh plakje. 
I paharruar do të mbetet për mua 
turneu në Gjermani dhe Zvicër në 
vitin ’97. Ishim vetëm unë e Gëzim 
Kruja nga Shqipëria dhe gjithë an-
sambli ishte nga Kosova me pjesë-
marrjen e këngëtarëve më të njohur 
të Kosovës dhe aktorin e mirënjohur 
Çun Lajçi. Kam marrë emocione të 
pashlyera nga ky turne shumë i suk-
sesshëm. Prej 30 vitesh kam inter-
pretuar me këtë mjeshtër në skenat 
nacionale dhe në trojet shqipfolëse. 
Gëzimi përveç se është një aktor 
i mrekullueshëm është gjithashtu 
edhe një shok shumë i mirë.

I uroj nga zemra jetë sa më të 
gjatë, kështu si djalosh, me plot en-
ergji dhe humor”.

Bashkëpunëtorët dhe kolegët e 
Gëzimit nuk janë vetëm në qytetin e 
tij, por anë e mbanë Shqipërisë. Në 

pamundësi për t’i pasqyruar në këtë shkrim 
kujtimet dhe opinionet e tyre, jo rastësisht e 
pashë me vend t’i rezervoj një hapësirë ak-
torit të mirënjohur Behar Mera, i cili me zh-
dërvjelltësinë e tij që e karakterizon, pavarë-
sisht nga pesha e trupit, u shpreh kështu për 
mikun dhe kolegun e tij të “zanatit”.

“Është kënaqësi që po më jepet mundësia 
të shprehem për një nga ikonat e humorit shq-
iptar, artistin e madh Gëzim Kruja. Karriera 
ime artistike fi llon pikërisht me imitimin e 
këtij artisti, i cili radhitet ndër fi gurat më të 
shquara të humorit shqiptar. Më vonë fati e 
deshi që ta njihja nga afër dhe të çmoja përveç 
vlerave artistike dhe ato njerëzore. Është një 
nga miqtë e mi shumë të mirë dhe unë i uroj 
jetë të gjatë dhe të lumtur, por edhe aktive në 
jetën e tij artistike”.   

Shkodra pa Rozafën dhe humorin, nuk 
do të ishte Shkodra që njohim. "Rozafa" 
mbretëron në hyrje të qytetit prej 2400 vitesh, 
ndërsa humori mbretëron në të gjitha qelizat 
dhe arteriet e shkodranëve, e në mënyrë të 
veçantë me përfaqësuesit artistë që e trashëg-
ojnë atë nga një brez në tjetrin.

"Ti ke të drejtë, më drejtohet Gëzimi duke 
qeshur, por Shkodra dhe Shqipëria kanë 
vetëm një "Gëzim" e ky është Gëzim Kruja".

Duke e përfunduar këtë bisedë kaq të 
këndshme, mund të them se nuk më mbetet 
gjë tjetër veçse në emër të lexuesit t'ju falënd-
eroj për gjithçka thatë, shëndet të mirë dhe 
gjithmonë mbetsh i ri në skenë.
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Sharm e 
nektar në 
një kolazh 

me poezi të 
krehura me 

kujdes
SHËNIME PËR LIBRIN ME POEZI 
“QESH E QAJ ME MIJËRA DJAJ” 

TË NILIDON PEPUSHAJT
Falë mjeteve të sofi stikuara të 

njohjes e të përceptimit, si dhe botimeve 
të shumta në gazeta e revista shqiptare 
dhe perëndimore, autori i këtij vëllimi me 
poezi është gjërësisht i njohur dhe si kri-
jues i sofrës së parë në odën e burrave. Për 
pakkënd që nuk e njeh, marr mundimin 
të bëj me dije se poeti, me dhëmbje e me 
durim, sapo i ka thënë “njatjeta” fëmijërisë 
së vet. E vëndosim në dritën e diellit këtë 
të vërtetë, për të patur tagrin e përcjelljes 
së një nënteksti sipas të cilit, kush e merr 
në dorë vëllimin poetik “Qesh e qaj me 
mijëra djaj”, të krijojë një mirazh për kri-
juesin e lëndën me të cilën gatuan imaz-
he e mesazhe. Për ne të gjallët, e për më 
tepër, për ata që ende presin në radë për të 

qënë fasadë e kësaj bote. Të këtij realiteti 
bastard e mistik. Që këngëzon kudo e 
askund. Ku fundosen gjithë të mirat e ku 
as në ëndërr nuk plotësohen dëshirat!

Në shportën me poezi të krijuara në 
jopak vite, poeti më i ri shqiptar, Nilidon 
Pepushaj, fut dorën e nxjerr prej saj 
vetëm 45 vjersha. Janë mjaft ueshëm 
për ta dehur e për ta topitur lexuesin. 
Nuk janë më të zgjedhurat dhe as nuk 
mburren për selektivitet poezitë e 
vëllimit poetik që po i paraqesim lex-
uesit. Janë simotra me shumë të tjera. 
Rezatojnë mirësi e ndriçim. Janë asi 
nektari që jo shpesh e kanë në buzë 
edhe perënditë. Po t’i kapësh për fyti 
janë të gatshme t’ja krisin gazit e të 
krijojnë imazhin e ushtimës së një 
kënge. Poezitë janë të hedhura në 
letër pa u mënduar gjatë. E megjithatë 
ato kanë trup e dukë. Nuk çalojnë 
edhe pse kanë tagrin të hedhin shumë 
hapa në lëndinën e pafundme të po-
ezisë së arrirë, ku gonxhet e luleve 
kanë vetëm petale  shumëngjyrëshe. 
Ja përse gjakojmë se lexuesi i merr 
peng në mënyrë të vullnetshme kri-
jimet e Nilit!

E veçanta e librit me poezi 
“Qesh e qaj me mijëra djaj” është 
përdorimi me masë i mjeteve stilis-
tike. Kur e hasim këtë maturi, kemi 
të drejtë të shprehemi se poeti i qën-
dron larg merimangës së imitimit të 
sivëllezërve të vet. Mjetet artistike që për-
dor Nilidon Pepushaj dallohen për origji-
nalitet e thellësi ndjenje. Le ta njohim lex-
uesin me krejtpak sosh. Peshqit festojnë 
në odat e mëdha të zbavitjes. Nëpër qyte-

tet e dritës. Pulëbardhat bëjnë ski. Jeta në 
det është pa kufi  e robotë. Se s’ka deputetë 
idiotë. Lepuri shkon çdo ditë në rapartin 
dental. Kujdeset aq shumë për shëndetin 
oral. Lyen fl okët të mos e tallin shokët. 
Dentistin e miklon. I thotë babush. Se 

nuk do ta njohë ndonjë qenush. Dhe më 
poshtë, alias në vijim. Kam frikë se ma 
merr mysafi rin era. Tek dera. Th ëngjijtë 
në vatër patën frikë nga mysafi ri. Se mos 
ka dalë nga hiri! 

Misioni i jepet dhuratë apo hua pa 
kamatë, kjoft ëlargut shpirtlig. 

Jeta njerëzore e çdokujt, në optikën 
e poetit vetëm 12 vjeçar, është rrugë. Me 
degëzime. Me teposhte e ngarendje për 
lart. Me lakadredha e me prita. Ku shkelet 

dhe pa lënë gjurmë. Ku e mira dhe e 
keqja hasen e përplasen. Nilidon Pe-
pushaj na thotë: Bëje mikeshë rrugën 
e jetës tënde! Ti kodosh e ti vëlla! Pije 
me hurba të vogla e në daç të mëdha! 
Të mirën e të keqen!

Poeti i ri në moshë e jo në ndie-
si, guxon të pohojë se jeta banon në 
guackën e guximit, e ky i fundit duhet 
t’ju bjerë tupaneve derisa zogjtë të 
mësojnë alfabetet ku i hedhin spi-
rancat e veta gjuhët njerëzore. Më 
në thellojë të librit “Qesh e qaj me 
mijëra djaj” gjejmë dhe kode të shpr-
ehshëm vëtëm kur shkoklohen. Hadi 
për atje mais e çon në morg himalaja 
shpirtërash. Një tjetër mjet stilistik 
kryen detyrat e shtëpisë të ortekut 
të malësisë, për sa kohë loti rrëzohet 
dhe krijon një pellg.

Nuk po e bëjmë më të gjatë vis-
trën e mjeteve stilistike që pulsojnë 
në këtë libër me pak vjersha e shumë 
kumte. Gjasat janë që edhe vetë au-
tori të më nxjerr kartonin e kuq, se 
e njoh mirëboll talentin e tij. Dhe ka 
të drejtë. Duhet lënë shumëçka për 
lexuesit. E diçka për hulumtim të po-

ezive të vëllimit, të shkruara me mëndje të 
kthiellët e dorë mjeshtri.

Dashamir Cacaj
shkrimtar, poet, botues


